
Földtani alapismeretek



A Földkérget 

alakító hatások és eredményük



A Föld felépítése és alakító hatásai



A Föld folyamatai

Atmoszféra



Belső 

geoszférák



A kéreg felépítése és folyamatai





A mállás típusai a hőmérséklet és a csapadék függvényében



Az áramló víz hatása a talajszemcsékre 

a vízsebesség és a szemcseátmérő függvényében  



A metamorfózis jellemzői



A magma hatásai



Endogén erők Exogén erők

A földkérget alakító erők típusai

Az erőhatások eredményei

Kőzetképződés Felszíni formák és rétegződés alakulása

A folyamatok időbelisége

Evolúciós Revolúciós



Endogén erők hatásai



endogén erők

• lemeztektonika

• gyűrődések

• törések

• földrengés

• vulkáni tevékenység



Lemeztektonika



Eocén - 50 millió éve





Vulkanizmus és földrengések a lemezszegélyeknél



Vulkanizmus és a lemeztektonika



Gyűrődések és a lemeztektonika



Metamorfózis és lemeztekonika



Gyűrődések, törések



Gyűrődéses 

formák

redőteknő = szinklinális

redőboltozat = antiklinális



Egy 

vetődés 

képe



Kőzettestek tagoltságának jellemzése

• dőlés, dőlésirány,

• tagoltságköz,

• kőzettömb alakja, mérete,

• tagolófelületek folytonossága, érdessége,

• tagoltsági rés tágassága, kitöltöttsége,

• vízbeszivárgás a tagoltsági résbe.

kőzettest

kőzettömb

tagoltsági 

felület v. rés



Földrengések



Földrengések eloszlása



Földrengések jellemzői
• Helye: 

hipocentrum – epicentrum

• Mélysége: 

sekély – közepes – mély (60 – 200 km)

• Hullámok: 

P(rimer)  – S(ekkunder)   – L(ove)

• Sebessége: 

3 – 6 km/s kőzetsűrűségtől függően

• Következmények: 

épületomlás – földmozgások – cunami 

• Erősségi skálák: 

MSC (XII fok. – sebesség, gyorsulás és hatás szerint)

Richter (felfelé nyitott – eddigi max. 9-es – energia)  

• Mérés: 

szeizmográf 





Talajok és kőzetek minősítése földrengés szempontjából                        

az Eurocode 8 szerint

–

Talaj-

típus
A talajszelvény leírása

Paraméterek 

vs,30

(m/s)

NSPT

(ütés/30cm)

cu

(kPa)

A Kőzet, vagy kőzetszerű geológiai formáció, melynek felszínén legfeljebb 5 m 

gyengébb anyag van

 800 _ _

B Nagyon tömör homok-, kavics- vagy kemény agyag-réteg,                                               

legalább többtíz m vastagságban, a mélységgel fokozatosan javuló 

mechanikai tulajdonságokkal 

360 – 800  50  250

C Tömör - középesen tömör homok-, kavics- vagy merev agyagréteg,                 

többtíz-többszáz m vastagságban

180 – 360 15 - 50 70 - 250

D Laza - közepesen tömör kohézió nélküli talaj (kevés puha kohéziós réteggel 

vagy anélkül) vagy túlnyomóan puha-gyúrható kohéziós talaj

 180  15  70

E Felszíni alluviális réteg 5-20m vastagságban a C vagy D típus vs értékeivel, 

vs > 800 m/s jellemzőjű,  merevebb anyag felett

S1 Legalább 10 m vastag nagy plaszticitású (PI  40) és nagy víztartalmú puha 

agyagból/iszapból álló vagy ezeket tartalmazó réteg

 100

(figyel-

meztető)

_ 10 - 20

S2 Folyósodásra hajlamos talajok vagy érzékeny agyag-rétegek vagy más, az 

A-E illetve S1 típusok közé nem sorolható talajösszletek 



Vulkanizmus



Vulkanizmus és a lemeztektonika



Magmás 

kőzetek 

keletkezése



Exogén erők hatásai



exogén hatások

csapadék

vízfolyások

állóvízek

hó és jég

felszín alatti víz

szél 

hőmérséklet

emberi tevékenység

növényzetgravitávió



Üledékképződés

terei és típusai



A mállás







mállás - talajjá bomlás

Talaj

Teljesen mállott

Erősen mállott

Mérsékelten mállott

Enyhén mállott

Ép kőzet



Talajképződés



A vízöv munkája











Felszín alatti víz munkája 

mészkőben



A légkör munkája



A szél tevékenysége



Dunai löszpartfalak
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A hőmérsékletkülönbségek mállasztó hatása



Egyéb folyamatok



Suvadás



A növényzet           

felszínalakító hatásai

• a gyökerek repesztő hatása

• kibocsátott nedvek kémiai mállasztó hatása

• a talaj vízháztartását befolyásoló szerepe

elsősorban a párologtatáson keresztül

• növények maradványai szerves üledékben





Az emberi tevékenység 

felszínalakító szerepe

• egyre nagyobb mértékű és kihatású

• súlyos környezeti veszélyek

• közvetlen és másodlagos hatások 

• bányászat, építés

• növényzetalakítás, vízkivétel, öntözés



A Föld anyagai



A Földkéreg 

elemei és ásványai



A Földkéreg 

ásványainak 

fő elemei







A Földkéreg kőzetei



A fontosabb magmás kőzetek 

neve, szövete, összetétele, színe és SiO2-tartalma



Kőzetek osztályozási rendszere – MSZ EN 14689-1



A kőzetek gyakorisága

A Földkéreg felső 15 km vastag héja A Föld felszíne Magyarország felszíne

  magmás   üledékes   átalakult



gránit                             gneisz





Vízföldtani alapok



csapadék

csapadék
párolgáspárolgás

páraszállítás

lélegzés

tengerek

felszíni lefolyás

beszivárgás tó

felszín alatti vízmozgások

szárazföld

folyó

lefolyás



Magyarország éves csapadékának eloszlása



A globális besugárzás Magyarországon



A lefolyás magyarországi változása





A talajvíz 



Felszín alatti vizek





Talajvízfajták

• zavartalan (szabályos)

• természetes hatások által befolyásolt

• mesterséges hatások által befolyásolt



A talajvíz éves járása kontinentális éghajlaton





Magyarország földtana



Mérnökgeológiai térképek







Magyarország egyszerűsített földtani térképe



Magyarország az oligocénban







Magyarország a pleisztocénban



Mérnökgeológiai térképek



Negyedidőszaknál idősebb képződmények felszín alatti mélysége



A 

felszín 

alatti     

5 m-

ben 

levő 

képződ-

mények



A talaj-

víz 

mély-

sége



Építés-alkalmassági  térkép



Építőanyagok bányászata








