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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

1. lecke 

 
Az olvasólecke célja: a kőzettani alapfogalmak tisztázása, a kőzetalkotó ásványok 
makroszkópos jellegeinek bemutatása. Átlagos olvasási idő: 20 perc. 
 
Ez az olvasólecke-sorozat a Kőzettan tantárgy gyakorlati kurzusa ismereteinek 
sikeres elsajátítását szándékozik támogatni. Ennek megfelelően elsőként néhány 
alapfogalmat tisztázunk, mindenekelőtt azt, hogy Mi a kőzet? 

Mit jelent a kőzet fogalma? 

A kőzetek a Föld-típusú bolygók kőzetövét, valamint holdjaik, a meteoritok és 
üstökösök szilárd anyagát részben felépítő ásványtársulások. Magyarán, a 
kőzetek ásványokból állnak, úgynevezett ásványtársulások. Túlnyomó többségük 
nem egyféle, hanem többféle ásvány együttese, így ha az ásványokat elemeknek és 
vegyületeknek tekintjük, akkor (némi túlzással) a kőzetek a keverékekre 
hasonlítanak. 
Emlékeztetőül az ásványokról azt kell tudni, hogy 
1. Minden ásvány természetes eredetű, azaz a mesterséges anyagok egyike sem 
ásvány. 

2. Az ásvány standard állapotban stabil, vagy metastabil, azaz erősen 
leegyszerűsítve szilárd halmazállapotú. Két klasszikus kivétel az elemi higany és a 
víz, amelyek standard állapotban folyékonyak, de ezeket (pontosabban a higanyt és 
a vízjeget) az IMA tudománytörténeti okok miatt ásványnak tekinti. 

3. Az ásványokat határozott kémiai összetétel (formula) jellemzi. Ez logikus 
következménye annak, hogy az ásványok elemek, vagy vegyületek. Korábbi 
tanulmányinkból tudjuk, hogy egy sor ásvány (főleg a kőzetalkotó ásványok) szilárd 
oldatot alkot, azaz elméleti (a természetben, tiszta formában tulajdonképpen nem is 
létező) szélső tagok valamilyen arányú elegye. 

4. A szoros értelemben vett ásványokra jellemző, hogy atomjaik periodikus térbeli 
rendszerbe szerveződnek, azaz 
kristályrácsuk van. A probléma itt az, 
hogy számos ásvány amorf (azaz 
szigorúan véve nem kristályos 
szerkezetű), rendezetlen anyag, 
amely csak nanométeres léptékben 
kristályos, de makroléptékben már 
nem az. Az ilyen anyagokra egyre 
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inkább elfogadott a „mineraloid”, azaz „ásványszerű anyag” elnevezés. 

5. Általában szervetlen eredetű, azaz keletkezése nem kapcsolódik élőlények  
biokémiai folyamataihoz. Azonban, ha egy élő eredetű, de standard állapotban 
szilárd, kristályos anyag keletkezése, illetve utóélete során részben geológiai 
folyamat(ok) is hat(nak), akkor az már ásványnak tekinthető. 

A fenti gondolatmenetet lezárva, az ásványok túlnyomó többsége tekintetében ahhoz 
az egyszerű meghatározáshoz juthatunk, hogy az ásványok a szilárd 
halmazállapotú szervetlen vegyületek természetes előfordulásai. Ezzel 
összefüggésben elválaszthatatlanok a kőzeteket létrehozó geológiai folyamatoktól és 
a Föld (valamint a Föld-típusú bolygók és holdjaik) kőzetekből felépülő szilárd 
részétől, a kőzetövtől (litoszférától). Minden ásvány egyértelműen meghatározható 
szerkezete és kémiai összetétele segítségével. 

Látjuk tehát, hogy a kőzetek az ismert égitestek speciális szilárd anyagai. Bolygónk, 
a Föld szilárd anyaga sem áll teljes egészében kőzetekből, de a kőzetöv (kőzetburok, 
litoszféra) igen. Elevenítsük fel, hogy a litoszféra a Föld külső, szilárd burka, amely 
magában foglalja a kérget és a köpeny legfelső részét! A kéreg és a felső köpeny 
kémiailag és ásványtanilag (így szükségképpen kőzettanilag is) nagyon eltérő 
felépítésűek, azonban mechanikailag (reológiailag) egységesen viselkednek és 
lemezekbe integrálódnak. Ezek a ridegen viselkedő lemezek folyamatosan 
mozognak egymáshoz és a Föld forgástengelyéhez képest. Vízszintes mozgásuk 
határfelülete tehát nem a kéreg/köpeny határ, nincs szó tehát „kéreglemezek”-ről, 
kizárólag kőzetlemezek, vagy litoszféra-lemezek léteznek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Föld övezetes felépítése 

http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/foldal01.htm 

http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/foldal01.htm
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TIPP: Egy nagyon didaktikus, a litoszféra jellegzetességeit bemutató, angol 
nyelvű videólecke található az alábbi linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=9bm1qTDfLo0 
 
Pusztán középiskolai ismeretekre építve is könnyen érthető, kitűnő 
összefoglaló olvasható a Föld felépítéséről és még egy sor általános 
földtani kérdésről Hartai Éva: A változó Föld c. könyvében. Ennek 
elektronikus változata hozzáférhető a következő linken: 
http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/foldal00.htm 

 

 

Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy a kőzetek leíró szempontú jellemzése, ennek 
következtében akár az elnevezése sem lehetséges a kőzetalkotó ásványok ismerete 
nélkül. Az ásványok világának mélyebb megértése, rendszertanuk tárgyalása más 
kurzusok tárgya, ezek jelen olvasólecke sorozat kereteibe nem férnek bele. Leíró 
petrográfiai barangolásunk megkezdése előtt azonban célszerű röviden áttekinteni a 
kőzetalkotó ásványok makroszkópos bélyegeiről korábban tanultakat, különös 
tekintettel tipikus, kőzetekben való megjelenésükre. Terjedelmi okokból a kérdéses 
ásványok fontos jellemzői táblázatos formában kerülnek bemutatásra, majd 
(gyakorlati szempontokat szem előtt tartva) külön kitérünk a makroszkópos 
elkülönítés fő momentumaira.  

A kőzetalkotó ásványok makroszkópos jellemzői 

tulajdonság olivin piroxén amfibol biotit muszkovit 
alak/habitus koporsó/ 

xenomorf 
nyúlt/zömök 

oszlopos 
nyúlt oszlopos/ 

szálas 
lemezes–
pikkelyes 

lemezes–
pikkelyes 

hasadás jó, de ritkán 
látszik 

c-tengellyel ‖-
an jó (~90°) 

c-tengellyel ‖-
an jó (~124°) (001) sz. kitűnő (001) sz. kitűnő 

szín zöld (zöldes, 
barnás) fekete 

(zöldes, 
barnás) 

fekete/sötétkék 
(zöldes, barnás) 

fekete 
színtelen–

fehér/ezüstös 
fény (üdén) üveg üveg üveg üveg/gyöngyház üveg/gyöngyház 
átalakulási 
termékek 

szerpentin, 
klorit, 

agyagásványok 
klorit, 

agyagásványok 
klorit, 

agyagásványok 
klorit, 

muszkovit, 
agyagásványok 

agyagásványok 

egyéb 
oxidálódva 

vörös anyaggá 
alakulhat 

- - kifakulhat - 

 

A fenti ásványok makroszkópos 
elkülönítéséről a következőket lehet 
kiemelni: 

Olivin: A vulkáni kőzetekben 
fenokristályként előforduló olivin színe 
és alakja alapján jól felismerhető, 

https://www.youtube.com/watch?v=9bm1qTDfLo0
http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/foldal00.htm
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azonban sokszor kis kristálymérete és (pl. bazaltban, tefritben) a sötét, homogén 
háttér előtti áttetsző jellege miatt zöld színe nem észlelhető. Ugyancsak 
egyértelműen azonosítható jellegzetes színéről és üvegfényéről a mélységi 
kőzetekben előforduló üde olivin. Ha átalakul (ami elég gyakori), akkor nehezebb 
felismerni. Elsősorban az epidottal és a klorittal téveszthető össze, de a klorit 
élénkebb zöld és pikkelyes megjelenésű ásvány. A (vörös)barna, oxidált olivin 
limonittal és hematittal téveszthető össze elsősorban, de ezek inkább földes (limonit) 
illetve élénkvörös, akár fémes (hematit) megjelenésűek lehetnek. 
 
Piroxén: Főleg az amfibolokkal téveszthetők össze. Kis kristályok esetén gyakori, 
hogy kézi nagyítóval nem lehet meghatározni, hogy piroxént vagy amfibolt tartalmaz-
e a kőzet. Az elkülönítés alapja a hosszanti hasadási lapok által bezárt szög 
szemrevétele, mert a piroxének esetében ez közel merőleges, míg az amfibolok 
esetében a hasadási lapok ~120°-os szöget zárnak be. Segíthet még az 
elkülönítésben, hogy az amfibolok többnyire karcsúbbak. A piroxén még a fekete 
turmalinnal is összetéveszthető, de a turmalin nem hasad és a megnyúlására 
merőlegesen jellegzetes, ditrigon alakja van, míg a piroxén a megnyúlására 
merőlegesen nyolcszögű, csaknem izometrikus. 
 
Amfibol: Elsősorban a piroxénnel téveszthető össze; ha nagyon kisméretű, akkor 
szabad szemmel vagy kézi nagyítóval nem különíthető el egymástól a két 
ásványcsoport. A piroxéntől való elkülönítést a hasadási lapok által bezárt 
tompaszög teszi lehetővé. Összetéveszthető a fekete színű turmalinnal, de a turmalin 
nem hasad és a megnyúlására merőlegesen jellegzetes, ditrigon alakja van. Az 
aktinolit–tremolit más amfibollal, vagy halványzöld piroxénnel, szálas változata a 
szerpentinazbeszttel téveszthető össze.   
 
Biotit: Az üde biotit más kőzetalkotó ásvánnyal nem téveszthető össze. Az erősen 
kifakult biotit a muszkovittal téveszthető össze, ilyenkor makroszkóposan nem 
különíthetők el egymástól. Segíthet, hogy a kifakult biotit mellett általában a kőzet 
egésze mállott, bontott megjelenésű. 
 

Muszkovit: A fehércsillámok egyértelműen elkülöníthetők a többi kőzetalkotó 
ásványtól, csupán az erősen 
elszíntelenedett biotittal téveszthető 
össze. Ilyenkor a muszkovit ezüstös 
csillogása és a többi elegyrész üde 
jellege segít az azonosításban.   
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tulajdonság plagioklász káliföldpát kvarc nefelin szodalit 

alak/habitus léces–
táblás/oszlopos zömök táblás 

xenomorf/zömök 
prizmás, 

dipiramisos 
xenomorf xenomorf/ 

hatszöges 

hasadás kitűnő kitűnő rossz rossz jó 

szín színtelen–
fehér/zöldes 

rózsaszín–
húsvörös/fehér szürke/színtelen szürke/színtelen 

kék/ 
szürke–
színtelen 

fény (üdén) üveg üveg zsír zsír/üveg üveg 
átalakulási 
termékek 

szericit, 
agyagásványok 

szericit, 
agyagásványok - agyagásványok agyagásványok 

egyéb poliszintetikus 
ikrek kettős ikrek az üveget 

karcolja - zárványokat 
tartalmazhat 

 

A fenti ásványok makroszkópos elkülönítésének buktatóiról az alábbiakat kell 
kiemelni: 

Plagioklász: A káliföldpátokkal téveszthetők össze legkönnyebben. A poliszintetikus 
ikerlemezesség, a zöld színárnyalat, vulkáni kőzetekben a zónásság egyértelműen 
plagioklászra utal. Egy adott kézipéldányban a plagioklász többnyire kisebb a vele 
együtt előforduló káliföldpátoknál. Ha a földpát szemcse néhány mm-nél kisebb 
méretű, akkor szabad szemmel általában nem állapítható meg egyértelműen, hogy 
melyik csoportba tartozik. 
 
Káliföldpát: Elsősorban a plagioklászokkal téveszthető össze, de poliszintetikus 
ikresedés és zónásság sohasem figyelhető meg és a halvány vöröses–rózsaszínes 
szín egyértelműen káliföldpátra utal. Problémás, ha fehér és néhány mm-nél kisebb 
méretű a káliföldpát szemcse, ilyenkor elkülönítése sokkal nehezebb. Esetenként a 
nefelinnel téveszthető össze, de az zsírfényű és gyengén hasad. 
 
Kvarc: A földpátoktól a hasadás hiánya, a zsírfény valamint az eltérő alak alapján 
egyértelműen elkülöníthető. Leginkább a mélységi kőzetekben megjelenő nefelinnel 
lehet összetéveszteni, de a nefelin általában szabálytalan alakú vagy négyszögletes 
megjelenésű, gyengén hasad és puhább, könnyen mállik, ezért mállott felületen a 
szemcsék helyén bemélyedések figyelhetők meg, míg a kvarc inkább kipreparálódik, 
kidomborodik a mállott kőzetfelszínből. 
 
Nefelin: A mélységi kőzetekben lévő 
nefelin a kvarccal téveszthető össze 
elsősorban. Az elkülönítésben segít a 
nefelin kisebb keménysége, esetleg 
eltérő színe, nagyon gyenge 
hasadása. Ugyancsak segíthet, ha a 
kőzet más földpátpótlót is tartalmaz. A 
vulkáni kőzetekben előforduló nefelin 
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a földpátokkal téveszthető össze. Ebben az esetben a nefelin négyzetes metszetei 
és gyenge hasadása egyértelműen elkülöníthetőek a jellegzetes alakú és jól hasadó 
földpátoktól.  
 
Szodalit: A csoport ásványai közül a leggyakoribb, kék színű szodalit könnyen 
felismerhető, de a szürke–barna színű példányok szabad szemmel nehezen 
azonosítható ásványok. Mivel gyakran jelentkeznek nefelinnel, vagy más 
földpátpótlóval, ilyenkor egymástól jól elkülöníthetőek. 
 

tulajdonság gránát epidot klorit szerpentin agyagásvány 
alak/habitus izometrikus, 

gömbszerű 
sugaras–
tűs/földes 

lemezes– 
pikkelyes 

lemezes–
pikkelyes/szálas földes halmaz 

hasadás rossz kitűnő, de 
ritkán látszik 

kitűnő, de ritkán 
látszik 

kitűnő, de ritkán 
látszik 

kitűnő, de nem 
látszik 

szín vöröses–
barnás (pisztácia)zöld (szürkés)zöld (sárgás)zöld/ 

(feketés)zöld 
nem jellemző, 

de világos 
fény (üdén) zsír/üveg üveg üveg/gyöngyház selyem földes 
átalakulási 
termékek - - agyagásványok - - 

egyéb rideg, kemény - sokszor rosszul 
kristályos halmaz 

sokszor rosszul 
kristályos halmaz 

puha, 
higroszkópos 

 

A fenti ásványok makroszkópos elkülönítésében az alábbi lényeges szempontok 
említendők meg: 

Gránát: Többnyire egyértelműen felismerhető. Vöröses színe miatt a másodlagos 
limonittal, hematittal összetéveszthető, de ezeknek az alakja szabálytalan és gyakran 
nincs éles határuk. 
 
Epidot: Más, zöld színű ásványokkal keverhető össze, de ha tömeges, akkor színe 
alapján jól elkülönül. Ha finomszemcsés és klorittal, vagy aktinolittal együtt 
kőzetalkotó, akkor makroszkóposan nem különíthető el egyértelműen.   
 
Klorit: A jól kristályos klorit egyértelműen meghatározható. Azonban az igazán 
gyakori, tömeges, kis kristályokat alkotó klorit könnyen összetéveszthető a 
szerpentinásványokkal, vagy a talkkal, főleg, ha utóbbiak csak kis mennyiségben, a 
klorittal egy kőzetpéldányban fordul elő. Az elkülönítés szabad szemmel többnyire 
nem egyértelmű. 
 
Szerpentin: Főleg a klorittal 
téveszthetők össze, mivel általában 
finomszemcsés, tömeges habitusúak. 
Ilyenkor szabad szemmel nem 
különíthetők el egyértelműen. 
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Agyagásványok: Az agyagásvány jelleg viszonylag jól megállapítható. Az egyes 
agyagásvány csoportokat, típusokat azonban szabad szemmel egymástól már nem 
lehet elkülöníteni, főleg, hogy ritkán monomineralikusak, sőt egymásba is 
alakulhatnak. A tisztán kaolinitból álló agyag(kő) (a kaolin) általában a hófehér és 
kézen, papíron nyomot hagy. 
 
tulajdonság kalcit dolomit hematit goethit gipsz 

alak/habitus romboéder/ 
rostos–tűs 

finomszemcsés–
tömeges/ 

romboéder 

földes/lemezes– 
táblás/gömbös–

vesés 

földes/tűs– 
szálas–sugaras 

finomszemcsés–
tömeges/ 

táblás/rostos 

hasadás kitűnő kitűnő rossz kitűnő, de nem 
látszik 

kitűnő, de nem 
mindig látszik 

szín 
változatos, 

tisztán 
színtelen 

változatos, 
tisztán 

(szürkés)fehér 
(vöröses)barna/ 

fekete 
(sárgás)barna/ 

fekete–
sötétbarna 

változatos, tisztán 
színtelen–fehér 

fény (üdén) zsír/üveg üveg földes/fémes földes/fémes–
selyem 

üveg–
gyöngyház/selyem 

átalakulási 
termékek - - goethit - - 

egyéb 

híg, hideg 
savakban 
pezsegve 
oldódik 

forró savakban 
pezsegve 
oldódik 

karca 
vörösesbarna, 
gyakran földes 

halmaz, a limonit 
alkotóeleme 

karca 
sárgásbarna, 

gyakran földes 
halmaz, a limonit 

alkotóeleme 

körömmel 
karcolható 

 

A fenti ásványok makroszkópos elkülönítésében a következőket kell kiemelni: 

Kalcit: Megjelenése, kitűnő, romboéderes hasadása, valamint a savakban történő, 
intenzív pezsgéssel járó oldódás alapján egyértelműen felismerhető. A 
finomszemcsés, tömeges megjelenésű kalcit és a hasonló kifejlődésű kvarc első 
ránézésre összetéveszthető, de a kalcit pezsgésén túl a két ásvány keménysége 
közötti nagy eltérés (a kalcit tűvel karcolható, az üveget nem karcolja, míg a kvarc 
mindkettőnél keményebb) egyértelmű elkülönítési bélyeg. 
 
Dolomit: A kalcittal téveszthető össze a legkönnyebben, mivel makroszkópos 
tulajdonságaik szinte megegyeznek. A legfontosabb elkülönítési mód a híg savakkal 
történő oldás, ekkor ugyanis a kalcit élénken, a dolomit alig, vagy egyáltalán nem 
pezseg.   
 
Hematit: A másodlagos hematit 
egyértelműen felismerhető. Esetleg a 
gránátokkal téveszthető össze, de a 
gránátoknak határozott határú, 
izometrikus alakja van. Hasonlíthat a 
finomszemcsés cinnabaritra, vagy 
realgárra, de azok többnyire más 
szulfidokat kísérnek, vagy a kupritra, 
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de az részásványokkal társul. Más fémes, acélszürke–fekete ásványoktól a vöröses 
porszín különbözteti meg, a magnetit ferromágneses.   
 
Goethit: A jól kristályos hematit sötétebb, általában más habitusú, vékony lemezei, 
kis kristályai vörösesen áttetszőek lehetnek, karcszíne is vöröses. A sugaras, illetve 
tömeges hematittól is csak a porszín alapján különböztethető meg. 
 
Gipsz: Termete, színe, kis keménysége alapján jól azonosítható. Ha finomszemcsés, 
akkor a dolomittól való elkülönítése problémás lehet, csupán kis keménysége segít 
benne (körömmel karcolható).  
 
Hasznos olvasnivalók a témában: 
 
Hartai É. (2003): A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – Well-PRess Kiadó, 
Miskolc 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 
A kőzettan különböző területeivel foglalkozó tudományos folyóiratok 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 

 

 

 

 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Önellenőrző kérdések (kőzetalkotó ásványok makroszkópos jellegei): 
1. Mi a kapcsolat az ásványok és a kőzetek között? 
2. Melyek az ásványok meghatározó tulajdonságai? 
3. Igaz-e, hogy a Föld kérge lemezekre tagolódik?  
4. Milyen bélyegek alapján különböztetjük meg makroszkóposan 

a kvarcot és a kalcitot; 
a kalcitot a dolomittól; 
a piroxént az amfiboltól; 
a kvarcot és a földpátokat; 
a biotitot a muszkovittól; 
a kloritot az agyagásványoktól; 
a kvarcot a nefelintől; 
a hematitot a goethittől? 
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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

2. lecke 

 
Az olvasólecke célja: a magmás kőzetek petrográfiai alapfogalmainak tisztázása. Átlagos 
olvasási idő: 45 perc. 
 
A kőzetek genetikai típusai a következők: 1. magmás; 2. metamorf; 3. üledékes 
kőzetek. Vizsgálódásunk első tárgya a magmás kőzetek csoportja. 

Mik a magmás kőzetek? 

A magmás kőzetek közös jellemzője, hogy egy természetes eredetű, bonyolult 
összetételű, többkomponensű olvadékból (és oldatból), a magmából, annak 
megszilárdulása során jönnek létre. A magma lehűlése során – az uralkodó 
termodinamikai feltételek és a kémiai összetétel függvényében – különböző 
ásványok kristályosodnak ki az olvadékból. A kristályosodás eredményeként tehát 
konkrét, meghatározható ásványokat kapunk, ugyanakkor a keletkezés 
körülményeinek függvényében az egyes elegyrészek, ásványok kapcsolata, térbeli 
érintkezési módja más és más lehet. Mivel a kőzetet alkotó fázisok a 
kristályrácsukban hordozzák azokat a kémiai komponenseket, amelyek az 
olvadékban jelen voltak, nyilvánvalóan a rendszer (a teljes kőzet, vagy egyes 
elegyrészei) kémiai összetétele is fontos jellemző. 

A magmás kőzetek leírásának, meghatározásának elemei 

A fentiekből következik, hogy a magmás kőzetek leírására éppen az alábbi három 
jellemző lehet alkalmas: 

1. a kőzet ásványos összetétele; 

2. a kőzet szövete; 

3. a kőzet kémiai összetétele. 

Jelen olvasólecke (és kurzus) 
keretében a makroszkópos 
kőzethatározás lépéseivel szeretnénk 
megismerkedni, így a 3. kritérium 
tárgyalásától eltekintünk. Ugyanakkor 
annyit mindenképp meg kell említeni, 
hogy a magmás kőzetek 
osztályozásának egyik rutin módszere 

Magmás kőzettan I.: a magmás kőzetek petrográfiai alapfogalmai 
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A Bowen-féle kristályosodási sorozat.   

a teljes kőzet tömegszázalékban kifejezett kémiai összetételén (azaz komponensek 
tömegkoncentráció viszonyain) alapul, tehát alapvetően analitikai kémiai és 
geokémiai, nem pedig makroszkópos, leíró petrográfiai probléma. Az olvasólecke 
keretében koncentráljunk az első két szempontra, a kőzet ásványos összetételére és 
szövetére, valamint ezek tanulságaira! 

Képzeljük el, hogy egy magmás kőzet kézipéldánya kerül a kezünkbe, amit kizárólag 
szabad szemmel és kézi nagyítóval figyelhetünk meg, semmilyen műszer nem áll 
rendelkezésünkre a behatóbb vizsgálathoz. Vegyük sorra, hogy mit látunk 
egyáltalán! 

A magmás kőzetek ásványos összetétele 

A legtöbb magmás kőzet szabad szemmel láthatóan is ásványok együttesének 
bizonyul. Annak tisztázásában, hogy pontosan milyen ásványok találhatók meg 
egymás mellett egy magmatitban, a 20. század elejének kitűnő kanadai petrológusa, 
N.L. Bowen munkássága volt meghatározó jelentőségű. Bowen különböző 
összetételű magmás kőzetekből származó pormintákon végzett laboratóriumi 
olvasztási és újrakristályosítási kísérleteket. Munkájának legfontosabb eredménye 
lett a később róla elnevezett „kiválási sor”, ami megmutatja, hogy adott összetételű 
magmából a csökkenő hőmérséklet függvényében milyen ásványok kristályosodnak 
ki a kőzet fő tömegét alkotó, lényeges elegyrészként. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
Bowen kísérletei nagyon jól modellezik sok magmás kőzet valós ásványos 
összetételét. Lássuk tehát a Bowen-sort! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÁLIFÖLDPÁTOK 
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A fenti ábrán látható, hogy a magma lehűlése (a csökkenő hőmérséklet) 
függvényében mely ásványok (ásványcsoportok) kristályosodása következik be. Az 
„Y” alakú sorozat fölső (nagy hőmérséklethez tartozó) része kétágú. A baloldali ág a 
színes (mafikus, Fe-Mg-gazdag) szilikátok tagjait mutatja. Ezek a fázisok, ha 
nincsenek kémiai egyensúlyban a maradék olvadékkal, a lehűlés során reakcióba 
lépnek azzal, emiatt diszkontinuális, azaz „nem folytonos” sorozatnak is 
nevezzük. Kémiai szempontból a legfontosabb szereplő az olvadék SiO2 (oxidos 
formában kifejezett komponens, nem kvarc ásvány!) koncentrációja, míg a másik 
tényező a rendelkezésre álló idő. Megfelelő feltételek mellett tehát az olivin az 
olvadékkal reagálva feloldódik és piroxénként, a piroxének amfibolként, az amfibolok 
biotitként kristályosodnak ki. Ezzel a folyamattal (a kristályosodás hőmérsékletét 
tekintve) párhuzamosan bontakozik ki a jobboldali, a plagioklász földpátok izomorf 
elegysorának folytonos (kontinuális) sorozata. Nagyobb hőmérsékleten a kisebb 
SiO2-tartalmú, Ca-gazdag (anortit-gazdag) plagioklász kristályosodik, míg a 
hőmérséklet csökkenésével mind nagyobb SiO2-tartalmú, Ca-szegény és Na-gazdag 
(albitos) plagioklász keletkezik. Itt azonban (szemben a mafikus ásványokkal) nem 
olvad fel teljes egészében a reakció során a már kikristályosodott plagioklász, hanem 
az albit komponensben gazdagabb ásvány folytonosan „hozzánövekedik”, ezzel 
kémiai zónásságot eredményezve az ásványban. A Bowen-sor két ága a 
káliföldpátoknál egyesül, a tovább csökkenő hőmérséklettel már nem ágazik el és a 
plagioklászokon kívüli felzikus elegyrészeket tartalmazza. Mik a Bowen-sor 
legfontosabb tanulságai? 

1. Bowen kísérleteiben összekevert magmatit anyagokkal dolgozott; a sorozat 
összes tagja, egy adott, természetes, „valódi” kőzetben egyszerre soha nem 
fordulhat elő. 

2. Bowen kísérleti kőzetei szubdukciós övekben keletkezett, ún. mészalkáli 
differenciáción átesett kőzetek voltak. A nem ilyen magmafejlődésen áteső, vagy 
más kemizmusú kőzetek ásványos összetételében olyan ásványok (pl. földpátpótlók, 
melilitek) is szerepelhetnek lényeges elegyrészként, amelyeket nem találunk a 
Bowen-sorban. 

3. Azt látjuk, hogy a mészalkáli differenciáció során bizonyos ásványok csoportjai 
előszeretettel kristályosodnak együtt, aminek kémiai (SiO2-telítettség) és fizikai (adott 
hőmérsékleti tartomány) okai vannak. 
Ezeket a (nem késéles) határokat 
szimbolizálják a fenti ábra vízszintes, 
szaggatott vonalai. A SiO2-szegény 
(bázikus) olvadékból viszonylag nagy 
hőmérsékleten (~1200 °C-on) 
megindul a kristályosodás és a sor 
fölső részén látható ásványok 
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Különböző kemizmusú, gyakori magmás kőzetek jellegzetes színe. Felső sor: gránit (savanyú 
kőzet; balra), diorit (intermedier kőzet; középen), hornblendit (ultrabázikus kőzet; jobbra). Alul: 

obszidián.   

együttesét eredményezi. A SiO2-ben gazdagabb, intermedier (neutrális) magma 
kristályosodása a bázikushoz képest kisebb hőmérsékleten, a sor középső 
tartományában lévő elegyrészek kiválásával jár. A SiO2-gazdag (savanyú) 
olvadékból mindig a sor alján felsorolt fázisok kialakulása várható, nyilván az 
előbbiekhez képest még kisebb hőmérsékleten (~700 °C-ig). A Bowen-sor jó 
kapaszkodót nyújt a legtöbb magmás kőzet ásványos összetételének megértéséhez. 
A későbbiekben majd látjuk, hogy a magmás kőzetek pontos petrográfiai elnevezései 
(részben) a Bowen-sorban is szereplő elegyrészek mennyiségi viszonyain alapulnak.  

A magmás kőzetek színe 

Egy kőzet színét (tónusát) az egyes elegyrészek színe határozza meg. Nyilvánvaló 
tehát, hogy minél többet tartalmaz adott ásványból egy kőzetpéldány, annál 
kifejezettebben érvényesül az adott ásvány színe a teljes kézipéldány árnyalatán. A 
kőzetalkotó ásványok már megismert színéből kell kiindulnunk: a világos (fehér, 
halványszürke, halvány rózsaszín) árnyalat a világos színű, vagy áttetsző 
ásványokban (felzikus elegyrészekben, azaz földpátokban, kvarcban, esetleg 
földpátpótlókban) gazdag magmatitokra lesz jellemző. Minél több a fekete, vagy 
zöldes, barnás árnyalatú, ún. színes elegyrész egy magmás kőzetben, annál 
sötétebb a teljes kézipéldány színárnyalata. A kőzettan elméleti ismeretanyagából 
tudott, hogy ez nagyjából megfelel a magmás kőzetek kémiai összetételének is: 
minél inkább telített SiO2-ben a kőzet (azaz minél savanyúbb), általában annál több a 
felzikus ásványok aránya. Legyünk azonban óvatosak, akadnak kivételek! A 
legismertebb kivétel az obszidián (egy riolitváltozat), ez ugyanis egy kifejezetten 
SiO2-gazdag kőzet, mégis fekete színű. Ennek oka azonban nem a fekete ásványos 
összetevőkben keresendő, hanem abban, hogy ez a kőzet szinte teljes egészében 
fekete kőzetüvegből áll.  
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Bazalt salak (balra) és egy „normál” bazalt kézipéldány (jobbra) jellegzetes megjelenése. A két, 
hasonló összetételű kőzet közül a salak sűrűsége nyilván kisebb, mint a tömör bazalté a sok, 

levegővel kitöltött üreg okán. 

A magmás kőzetek sűrűsége 

Egy kőzet sűrűségét az egyes ásványok térfogatarányos sűrűsége alakítja. A sok 
vasat tartalmazó, szinte csak színes szilikátokból álló, ultrabázikus kőzetek (pl. 
peridotitok, piroxenit) sűrűsége viszonylag nagy. A mélységi magmás kőzetek 
bázikusságának csökkenésével, a növekvő savanyú jelleggel párhuzamosan a 
sűrűségük is folyamatosan csökken, mert felépítésükben csökken a vasgazdag 
színes szilikátok aránya. Ezt a kapcsolatot azonban csak a megfelelően tömör 
kőzetek esetén alkalmazhatjuk! A kiömlési és piroklaszt kőzeteknél a kőzet növekvő 
porozitása (a levegővel kitöltött üregek arányának növekedésével) jelentősen 
befolyásolják. 
 
 

 

 

 

 

 

 

A magmás kőzetek szövete 

A kőzetszövet a kőzetet felépítő elegyrészek (ásványok) alakja, mérete, 
egymáshoz való geometriai viszonya, érintkezési módja által megszabott 
tulajdonságok együttese. A megfigyelés léptéke szerint van makroszkópos és 
mikroszkópos kőzetszövet; jelen olvasóleckében csak a kézipéldány léptékben 
észlelhető szöveti jellegeket tekintjük át. 

A magmás kőzetek szöveti jellemzése 
során a következőket kell 
megfigyelnünk: 
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Holokristályos szövetű gabbró (balra), hipokristályos szövetű andezit (középen) és üveges szövetű 
obszidián kézipéldány (jobbra) jellegzetes megjelenése. 

1. A kőzet kristályosságának foka; 

2. Az elegyrészek abszolút és relatív mérete; 

3. Az elegyrészek alakja; 

4. Az elegyrészek irányítottsága. 

Fontos, hogy egy magmás kőzet kézipéldány leírásánál törekednünk kell arra, hogy 
valamennyi említett szöveti bélyeget rögzítsük, mert ez nélkülözhetetlen egy magmás 
kőzet szabatos leírásakor! Vegyük is őket sorra! 

1. A magmás kőzetek kristályossági fokuk alapján háromfélék lehetnek: 

1.1. Holokristályos a kőzet, ha teljes térfogatában szabad szemmel észlelhető 
méretű kristályok alkotják. Ez főleg a mélységi kőzetekre jellemző. 

1.2. Hipokristályos a kőzet, ha a szabad szemmel észlelhető méretű kristályokon 
kívül, szabad szemmel nem elkülöníthető kristályok és/vagy kőzetüvegből álló 
alapanyag alkotják. Ez főleg a kiömlési (esetleg telér-) kőzetekre jellemző. 

1.3. Üveges a kőzet, ha azt teljes egészében kőzetüvegből áll. Ez a kiömlési 
kőzeteknél fordulhat elő. 

 

 

 

 

 

2. A magmás kőzeteket alkotó ásványok mérete hármas értelmezésű: 

2.1. Elsőként azt kell tisztázni, hogy 
az elegyrészek szabad szemmel 
elkülöníthetők-e, vagy sem. Ha az 
összes elegyrész látszik szabad 
szemmel, akkor fanerokristályos a 
kőzet, ha nem, akkor afanitos. Utóbbi 
esetben lehetnek szabad szemmel 
látható elegyrészek (fenokristályok), 
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Figyeljük meg a fenti képeken a kőzetalkotó ásványok méretét és alakját! Egy andezit (balra) 
esetében azt látjuk, hogy a kőzet hipokristályos, afanitos, a sajátalakú amfibol és plagioklász 
porfírok közép–durvaszemcsések és halványszürke alapanyagban úsznak. A jobbra látható 

granodiorit teljesen eltérő szövetű: holokristályos, fanerokristályos, közép–durvaszemcsés kőzet. 
Lényeges elegyrészei idiomorf és hipidiomorf plagioklász földpát, biotit és xenomorf 

kvarcszemcsék. 

ekkor a szövet porfíros, ha nincsenek egyáltalán látható szemcsék, akkor a kőzet 
afíros szövetű. 

2.2. Rögzítenünk kell az abszolút kristályméretet. Az ehhez alkalmazott kategória-
határok nem egységesek, de mind elterjedtebb az a felfogás, miszerint az 
uralkodólag >5 mm-es átmérő esetén durvaszemcsés, 1–5 mm-es átmérő esetén 
középszemcsés, <1 mm-es átmérő esetén finomszemcsés a magmás kőzet. 

2.3. Végül meg kell határoznunk a relatív (egymáshoz viszonyított) kristályméretet! 
Ha a kőzetben kb. azonos nagyságú ásványokat látunk, akkor a kőzet 
ekvigranuláris szövetű, ha nem, akkor inekvigranuláris porfíros szövetű. Utóbbi 
esetben legalább két mérettartományba sorolhatók a kőzetalkotók: elkülönülnek a 
porfíros elegyrészek (ezek fenokristályok) és egy ezekhez képest finomszemcsés 
alapanyag. Az ekvigranuláris szövet inkább a mélységi, az inekvigranuláris szövet a 
kiömlési kőzetekre jellemző. 

3. A magmás kőzetek elegyrészeinek alakja szempontjából megkülönböztetünk 
idiomorf (sajátalakú), hipidiomorf (félig sajátalakú) és xenomorf (nem 
sajátalakú) elegyrészeket. Az idiomorf szemcsékre az jellemző, hogy az ásványra 
jellemző, kristálytanilag meghatározott lapok ki tudtak alakulni; jellemzően ezek az 
olvadékból viszonylag korán (nagyobb hőmérsékleten) kikristályosodott ásványok. 
Ha a rendelkezésre álló hely már korlátozott, akkor csak egyes kristálylapok 
alakulnak ki a belső szerkezetnek megfelelő formában, ilyenkor lesz a szemcse 
hipidiomorf. Nyilvánvaló, hogy a xenomorf jelleg arra vezethető vissza, hogy az 
ásványnak az olvadékból való növekedése során még részben sincs módja saját 
kristálylapjai kifejlesztésére, csupán a már meglévő szemcsék közötti szabad 
térfogatot tölti ki. Ez a magmás kőzetekben a viszonylag későn, kis hőmérsékleten 
kristályosodó ásványok sajátja. Természetesen a sajátalakú ásványok esetén 
alkalmazzuk az ásványtanból már ismert alaktani kategóriákat (pl. izometrikus, 
táblás, lemezes, tűs). 
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TIPP: Remek összefoglalót olvashatunk a magmás kőzettan témájában az 
alábbi linken: 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/904/magmas%20kozetek.pdf 

Nagyon hasznos áttekintés, valamint kép- és fogalomgyűjtemény található 
a következő honlapon: 

http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php 

Homogén szövetű hornblendit (balra) és enyhén irányított szövetű andezit (jobbra) megjelenése. 
Az andezit esetében az irányítottságot a fekete, oszlopos amfibolszemcsék nagy részének 

kitüntetett orientációja jelöli ki. 

4. Ami a magmás kőzetek elegyrészeinek irányítottságát illeti, ha látunk szöveti 
rendezettséget, akkor irányított, ha nem látunk ilyet, akkor homogén (egynemű) 
szövetről beszélünk. Előbbi esetben viszont azt kell megfigyelni, hogy a nem 
izometrikus ásványok (pl. léces plagioklászok, oszlopos piroxének, lemezes 
csillámok) mutatnak-e kitüntetett orientációt, pl. a kőzetfelszíni hossztengelyeik 
nagyjából egy irányba mutatnak-e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/904/magmas%20kozetek.pdf
http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php
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Hasznos olvasnivalók a témában: 

 
Harangi, Sz., Szakmány, Gy., Józsa, S., Lukács, R., Sági, T. (2013): Magmás 
kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához. E-
tananyag, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 

            
 Önellenőrző kérdések (a magmás kőzetek petrográfiai alapfogalmai): 

1. Mit értünk a magmás kőzet fogalma alatt? 
2. Milyen fő szempontokat veszünk figyelembe egy magmás kőzet jellemzésénél?  
3. Írja fel a Bowen-féle kiválási sort! 
4. Mit mutat meg a Bowen-féle kiválási sor? 
5. Mi határozza meg a magmás kőzetek színét? 
6. Mi határozza meg a magmás kőzetek sűrűségét? 
7. Definiálja az alábbi, magmás kőzetszöveti fogalmakat: 

porfíros elegyrész, holokristályos, homogén szövet, xenomorf, fenokristály!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

3. lecke 

 
Az olvasólecke célja: a magmás kőzetek csoportosítási alapelveinek és a Streckeisen-
diagramnak a bemutatása. Átlagos olvasási idő: 45 perc. 
 
A korábbi olvasóleckékben megismerkedtünk a leíró magmás kőzettan néhány 
alapvetésével és már tudjuk, hogy melyek azok a jellegek, amelyeket 
dokumentálnunk kell egy magmás kőzet kézipéldány leírásakor. Fontos rögzítenünk, 
hogy a magmás kőzetek elnevezésének kétféle megközelítése is lehetséges: 
 
1. a kőzet kémiai (normatív) összetételén alapuló és 
2. a kőzet ásványos (modális) összetételén alapuló elnevezés. 
 
Az elsőhöz a teljes kőzet tömegszázalékban meghatározott kémiai összetétele, a 
másodikhoz a teljes kőzet egy reprezentatív részéből készített vékonycsiszolaton 
polarizációs mikroszkóppal meghatározott, hozzávetőlegesen térfogatszázalékos 
ásványos összetétele szolgáltatja az alapadatokat. Látjuk tehát, hogy egyik sem 
kézipéldány léptékű vizsgálódás eredménye, bár egy első közelítésnek tekinthető 
modális összetétel akár makroszkóposan is megadható. Röviden tekintsük át a 
kapcsolódó tudnivalókat! 
 
A magmás kőzetek kémiai összetételen alapuló nevezéktana 

A kőzettan elméleti ismeretanyagának részeként már ismert, hogy a magmás 
kőzetek ásványos összetétele alapvetően a kémiai összetétel függvénye. A Bowen-
sor kapcsán kiderült, hogy kulcsfontosságú a SiO2-tartalom, ami alapján savanyú 
(SiO2 > 63 m/m%), intermedier (SiO2 = 52–63 m/m%), bázikus (SiO2 = 45–52 
m/m%) és ultrabázikus (SiO2 < 45 m/m%) kőzetekről beszélhetünk. Ne felejtsük el, 
hogy itt a SiO2 a szilíciumra, mint oxidos formában megadott főelemre, nem pedig a 
kvarcra, mint ásványra utal! 
A magmás kőzetek geokémiai 
csoportosításában főszerepet 
játszanak még az alkáliák és a 
kalcium. Mennyiségi viszonyaik 
alapján beszélünk alkáli és 
szubalkáli kőzetekről, utóbbiak 
esetében pedig tholeiites és 
mészalkáli differenciációról. Ez az 

Magmás kőzettan II.: a magmás kőzetek csoportosítása és a 
Streckeisen-diagram 
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A kiömlési kőzetek osztályozására alkalmas TAS diagram. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/ch02s03.html#id509694 

alapja a kiömlési kőzetekre kidolgozott TAS (Total Alkali Silica) diagramnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Látjuk, hogy a TAS diagram mezőiben kiömlési kőzetek nevei szerepelnek. Ennek 
oka az, hogy a nagyon kis kristályméretű ásványokból és/vagy kőzetüvegből álló 
alapanyagot tartalmazó vulkáni kőzeteknél a kémiai összetételen alapuló osztályozás 
megbízhatóbb lehet az ásványos összetételen alapuló osztályozásnál, mivel a 
kőzetüveg és a nagyon kis kristályméretű alapanyag ásványainak összetételét 
nemhogy makroszkóposan, de normál fénymikroszkóppal sem lehet meghatározni. 
Minél nagyobb az alapanyag (főleg a kőzetüveg) mennyisége, annál kevésbé 
megbízható az ásványos összetételen alapuló rendszerek használata.  
 
A magmás kőzetek ásványos 
összetételen alapuló nevezéktana 

A. Streckeisen nevéhez fűződik a 
magmás kőzetek elnevezését 
szolgáló, általánosan használatos 
rendszer kidolgozása. A rendszer 
eredendően a mélységi kőzetekre 

(m/m%) 

(m/m%) 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/ch02s03.html#id509694
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érvényes és alkalmazható, de –általában kevésbé megbízhatóan – vulkáni kőzetekre 
is használható. A rendszer alapja a magmás kőzetek modális ásványos 
összetétele, azaz a kőzetalkotók polarizációs mikroszkóppal meghatározott 
térfogatszázalékos eloszlása. Alkalmazásához a kőzetalkotó lényeges 
elegyrészeket 5 csoportba soroljuk és a következő jelölésekkel illetjük: 
 
Q = kvarc, tridimit, krisztobalit 

A = alkáli földpátok, azaz káliföldpátok és albit (maximum 5% anortit-tartalomig) 

P = plagioklász földpátok (5–100% anortit-tartalommal), szkapolit 

F = földpátpótlók (idegen szóval foidok): nefelin, leucit, szodalitcsoport, analcim, 
kankrinit, kalszilit 

M = színes (mafikus) elegyrészek: olivin, piroxének, amfibolok, csillámok, opak-
ásványok (pl.: magnetit, pirit), egyéb akcesszóriák (pl.: cirkon, apatit, turmalin, 
gránát), melilitek, elsődleges karbonátok 

Az első négy (Q, A, P, F) csoportba tartozó ásványok a színtelen (felzikus), az M 
csoportba tartozók a színes (mafikus) elegyrészek továbbá az akcesszóriák és az 
oxid ásványok (opak elegyrészek). Vegyük észre, hogy az M csoport akcesszóriái 
között vannak színtelen, átlátszó ásványok is (pl. apatit, muszkovit), de a modális 
kimérés során ezeket az M csoportba soroljuk. 

A Streckeisen-féle kettős háromszögdiagram alkalmazásának elvi alapja az, hogy a 
Q és az F csoport ásványai egyidejűleg és elsődlegesen nem fordulhatnak elő 
ugyanabban a magmás kőzetben, mivel az olvadék többlet SiO2-tartalma a 
földpátpótlókkal (mint telítetlen ásványokkal) reakcióba lép és ennek eredményeként 
földpátok jönnek létre. Ennek megfelelően egy adott magmás kőzetben maximálisan 
három csoport ásványai fordulhatnak csak elő. 

Fontos, hogy ha M < 90, akkor a magmás kőzet Streckeisen rendszere alapján 
definiált nevét kizárólag a színtelen 
elegyrészek szabják meg! Ha M = 
90–100, akkor csak a színes 
elegyrészek alapján osztályozunk. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a 
makroszkópos kőzethatározás sokkal 
korlátozottabb a mikroszkópos 
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A Streckeisen-féle QAPF diagram mélységi (balra) és kiömlési (jobbra) kőzetekre kidolgozott 
változata. 

http://www.atlas-hornin.sk/en/article/7/classification-principles 

A magmás kőzetek makroszkópos osztályozására alkalmas, összevont Streckeisen-diagram 
mélységi (balra) és kiömlési (jobbra) kőzetekre. 

vizsgálatokhoz képest, ezért létezik a Streckeisen-diagramnak egy egyszerűsített 
(csoportokat összevonó) változata is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atlas-hornin.sk/en/article/7/classification-principles
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Ultrabázikus magmás kőzetek (M=90–100) osztályozására kidolgozott Streckeisen-diagramok. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/ch02s03.html#id509694 

 

A rendszerben külön diagramok szolgálnak a gabbroid kőzetek elkülönítésére. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzendő, hogy a Streckeisen-rendszerben léteznek ritkább magmás 
kőzettípusok (karbonatitok, melilites kőzetek, lamprofírok) osztályozására alkalmas 
diagramok is, ezek tárgyalásától terjedelmi okokból kifolyólag eltekintünk. 

A Streckeisen-diagram alkalmazása – gyakorlati példa 

Jelen olvasólecke a Kőzettan gyakorlati kurzusához tartozik. Ezért vegyünk egy 
egyszerű példát a Streckeisen-
diagram alkalmazásának 
gyakorlatára! 

Feladat: Nevezzük el a Streckeisen-
diagram alkalmazásával a következő 
magmás kőzetet! 

A példánkban szereplő hipotetikus 
kőzet szövete holokristályos, 

A gabbroid kőzetek csoportosítása a Streckeisen-rendszerben. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/ch02s03.html#id509694 

 

Plag 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/ch02s03.html#id509694
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/ch02s03.html#id509694
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ekvigranuláris, közép–durvaszemcsés (a legtöbb ásvány kristálymérete 1–5 mm, 
néhányé >5 mm).  

Modális ásványos összetétele vékonycsiszolati kimérés alapján a következő: 

Kvarc   20% 

Ortoklász  24% 

    Plagioklász (An=20) 36% 

    Biotit   12% 

    Amfibol  3% 

    Apatit   1% 

    Turmalin  1% 

    Opak   3% 

    Összesen  100% 

Megoldás: 

1. lépés: 

A kőzet szövete holokristályos, ekvigranuláris, közép–durvaszemcsés. Ez alapján 
mélységi magmás kőzet. 

2. lépés: 

Az M-index („színindex”) meghatározása az ásványos összetétel alapján. 

Vegyük sorra a megadott ásványokat és soroljuk be őket a megfelelő kategóriákba! 

kvarc 20% = Q; ortoklász 24% = A; plagioklász (An=20) 36% = P; biotit 12% = M; 
amfibol 3% = M; apatit 1% = M; turmalin 1% = M; opak 3% = M. A színindex 
számolásához szükséges elegyrészeket aláhúzással kiemeltük, így látszik, hogy 
ezek összesen 12+3+1+1+3 = 20%-ot képviselnek a kőzetben. Mivel M = 20 < 90, 
ezért a színtelen elegyrészek alapján osztályozunk, azaz a kettős 
háromszögdiagrammal dolgozunk tovább. 

3. lépés: 

A feladatban megadott ásványos összetétel a teljes kőzetre vonatkozik. Nekünk 
viszont csak a felzikus elegyrészekre 
van szükségünk a továbbiakban, azaz 
a kvarc 20% = Q; ortoklász 24% = A; 
plagioklász (An=20) 36% = P tagokra. 
Ezek összege azonban 80, tehát 100-
ra kell normálnunk a 3 tag összegét. 
Az ehhez szükséges tényező x = 
100/80 = 1,25. Végigszorozva a 
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három komponens százalékos értékeit megkapjuk a háromszögdiagramon való 
ábrázoláshoz szükséges értékeket: 

kvarc 20 × 1,25 = 25% = Q 

ortoklász 24 × 1,25 = 30% = A 

plagioklász (An=20) 36 × 1,25 = 45% = P 

Az átszámítás során célszerű egész százalékra kerekíteni úgy, hogy az összeg 100 
legyen. 

4. lépés: 

A 3. lépésben megkapott, átszámított százalékos adatok felhasználásával kell 
ábrázolnunk a háromszögdiagramban. Ennek megértéséhez vegyünk egy általános 
háromszögdiagramot; egy szabályos háromszöget, aminek 3 csúcsa az ábrázolni 
kívánt 3 változó (százalékos alakban kifejezett komponens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látható, hogy minden csúcs az adott 
változóra vonatkoztatott 100%-ot 
jelenti, míg az adott csúccsal 
szemközti oldal tartalmazza azokat a 
pontokat, amelyek a kérdéses 
komponensből 0%-ot tartalmazó 
összetételnek felelnek meg. Minden 
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0–100 közötti érték egy, a kérdéses oldallal párhuzamos szakaszt rajzol ki, a 
növekvő százalékos értékekkel fokozatosan és arányosan közelebb a kérdéses 
csúcshoz, míg 100%-nál elérjük magát a háromszög csúcsát. 

Térjünk vissza a feladatban ábrázolandó kőzethez és a Streckeisen-diagramhoz és 
vegyük elsőként a Q értékét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q = 100 esetén a projekciós pont (X) a Q csúcsra esik; Q = 0 esetén pedig a Q 
csúccsal szemközti AP szakaszra. Mi a helyzet a feladatban szereplő Q = 25 
esetén? A Q = 25% összetételnek megfelelő pontok (így a tárgyalt összetételű kőzet 
összetételét képviselő projekciós pont is) az AP szakasszal párhuzamos, Q = 25 
pozícióban elhelyezkedő szakaszra esik. 

5. lépés: 

Vegyük most az A értékét! A = 100 esetén a projekciós pont (X) az A csúcsra esik; A 
= 0 esetén pedig az QP szakaszra. Mi következik A = 30 esetén? Az A = 30% 
összetételnek megfelelő pontok (így a 
vizsgált kőzetünk összetételét mutató 
rojekciós pont is) a QP szakasszal 
párhuzamos, A = 30 pozícióban 
elhelyezkedő szakaszra esik. 

 

 

25 25 
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6. lépés: 

A 4. és 5. lépésben megkapott két szakasz metszéspontja szükségképpen a P = 45 
szakaszra fog esni. (Értelemszerűen a 3 komponens közül bármelyik 2 kiválasztható 
a projekciós pont szerkesztéséhez.) A kérdéses ásványos összetételű kőzet tehát 
egy monzogránit. 
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TIPP: A Streckeisen-diagram használatát mutatja be az alábbi videólecke: 
https://www.youtube.com/watch?v=gBKJIg_PDqg 
 
A háromszögdiagramok használatát szemlélteti a következő videólecke: 
https://www.youtube.com/watch?v=h8tFnC4pNGc 

 
 
 
Hasznos olvasnivalók a témában: 
 
Harangi, Sz., Szakmány, Gy., Józsa, S., Lukács, R., Sági, T. (2013): Magmás 
kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához. E-
tananyag, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 

 

Önellenőrző kérdések (a magmás kőzetek csoportosítása és a 
Streckeisen-diagram): 
 
1. Mi a különbség a magmás kőzetek modális és normatív összetétele 

között? 
2. Melyek a magmás kőzetek fő csoportjai SiO2-tartalmuk alapján? 
3. Milyen kőzetek osztályozására használjuk a TAS-diagramot? 
4. Milyen paraméterek szerepelnek a TAS-diagram tengelyein? 
5. Mi a Streckeisen-diagram alkalmazásának ásványkémiai–geokémiai 

alapja? 
6. A Streckeisen-diagram alkalmazásakor milyen csoportokba soroljuk a 

kőzetalkotó lényeges elegyrészeket? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gBKJIg_PDqg
https://www.youtube.com/watch?v=h8tFnC4pNGc
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

4. lecke 

 
Az olvasólecke célja: a mélységi magmás kőzetek petrográfiájának bemutatása, ismeretek 
nyújtása makroszkópos megkülönböztető jellegeik és legfontosabb hazai előfordulási helyeik 
kapcsán. Átlagos olvasási idő: 50 perc. 
 
Az előző leckében megismerkedtünk a magmás kőzetek osztályozásának, 
elnevezésének elvi alapjaival és néhány gyakorlati vonatkozásával. Lássuk most a 
lényeget, a szereplőket, elsőként a mélységi magmás kőzetek leggyakoribb tagjait! 

Mik a mélységi magmás kőzetek? 

Korábban láttuk, hogy a magmás kőzetek egy természetes eredetű, 
többkomponensű olvadékból, a magmából, annak lehűlése és megszilárdulása során 
jönnek létre. Ha a felszín felé tartó kőzetolvadék kikristályosodása a felszín alatt, a 
kéreg mélyebb tartományaiban (akár több kilométeres mélységben) történik, akkor 
törvényszerűen a lehűlés viszonylag lassú (a magmatömeg hőkapacitása 
függvényében akár évezredekig tartó) folyamat lesz. Ennek megfelelően kisszámú 
kristálygócon jól fejlett ásványok alakulnak ki, jellegzetes holokristályos, gyakran 
durvaszemcsés szövetet eredményezve. Az ilyen típusú magmatitokat mélységi 
magmás kőzeteknek nevezzük. 

A mélységi magmás kőzetek makroszkópos meghatározásának lépései 

Az alábbi lépéseket követve jó eséllyel meghatározható egy adott mélységi magmatit 
típusa: 

1. lépés: A kőzet szövetének szemrevételezése 

1.1. Jellemezzük a kőzet kristályosságának mértékét! Ha a kőzet holokristályos (azaz 
teljes egészében szabad szemmel látható méretű ásványokból áll (azaz egyúttal 
fanerokristályos is), akkor mélységi kőzetről van szó. 

1.2. Megbecsüljük az abszolút 
kristályméretet. Ha a kőzet jellemzően 
durva–középszemcsés (tehát >1 mm-
es ásványszemcsék alkotják), akkor 
szinte biztos, hogy a kőzet mélységi. 
Vigyázat! Telérkőzeteknél 
előfordulnak 1–2 mm-es 
kristályméretű, de holokristályos 

Magmás kőzettan III.: a mélységi magmás kőzetek petrográfiája 
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szövetű kőzetek. Ezeket a normál kőzetnév elé illesztett „mikro” előtaggal 
különböztetjük meg (pl. mikrogránit, mikrogabbró). 

1.3. Végül meghatározzuk a relatív kristályméretet is. A mélységi magmatitok 
jellemzően ekvigranuláris szövetűek, sokkal ritkább az inekvigranuláris porfíros 
szövet! 

1.4. A szöveti leírás végén jellemezzük az elegyrészek alakját és a kőzet esetleges 
irányítottságát. 

2. lépés: A kőzet ásványos összetételének megállapítása 

2.1. Elsőként koncentráljunk a színes és színtelen ásványok arányára! Ha szinte 
kizárólag színes elegyrészeket (olivin, piroxén, amfibol, biotit) találunk, akkor a kőzet 
ultrabázikus (ultramafikus), tehát az uralkodó ásvány alapján nevezzük el. Ha 
többféle színes elegyrész azonosítható, akkor megbecsüljük egymáshoz viszonyított 
arányukat és ez alapján (a megfelelő Streckeisen-diagramot használva, ld. előző 
olvasólecke) pontosabb nevet is adhatunk. Általános azonban, hogy 
makroszkóposan csak a peridotit, piroxenit, hornblendit elnevezésig juthatunk, a 
pontosítás vékonycsiszolaton végzett mikroszkópi vizsgálat után lehetséges.  

2.2. Ha a kőzetben a felzikus ásványok aránya >10%, akkor biztos, hogy a kettős 
háromszögdiagramot használjuk. Ennek kulcsa pedig a Q, vagy az F csoport (ld. 
előző olvasólecke) tagjainak azonosítása, így következő lépésként a kvarc 
keresésével kell foglalkoznunk. Ha a kézipéldányban sok helyen felismerhető, akkor 
biztos, hogy egy savanyú, SiO2-ben túltelített kőzetről, tehát egy granitoidról van szó. 
Próbáljunk pontosítani! Ha sok káliföldpátot, vagy a biotit mellett muszkovitot (esetleg 
turmalint, ritkán gránátot) azonosítunk, a kőzetben cm-es nagyságrendű kristályokat 
látunk, esetleg inekvigranuláris porfíros szövetű, akkor bizonyára gránitról van szó. 
Ha kevés a káliföldpát, inkább a plagioklászok fordulnak elő, esetleg a biotit mellett 
(vagy helyett) nem kevés amfibolt azonosítunk, az ásványok mérete inkább néhány 
mm-es nagyságú (1 cm-nél kisebb) és a szövet kifejezetten ekvigranuláris, akkor 
valószínűbb a granodiorit. 

2.3. Ha nincs (vagy csak egy–két szemcsére korlátozódik) a kvarc a kőzetben, akkor 
rögtön a földpátpótlókat kell 
keresnünk, ezek ugyanis telítetlen 
(többnyire alkáli kemizmusú) kőzetre 
utalnak. Árulkodó lehet a színes 
ásványok közül a titanit (főleg nagy 
mennyiségben), mivel az szintén az 
alkáli, telítetlen kőzetekben otthonos. 
Komoly gyakorlati probléma, hogy 
ebben a csoportban a Streckeisen-
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diagramban használt fő diszkriminációs szempont, a plagioklász/káliföldpát arány 
szabad szemmel nagyon nehezen becsülhető, mert alkáli kőzetekben a káliföldpát 
gyakran nem rózsaszínes, hanem fehér. Elsősorban figyeljünk a felzikus és a 
mafikus ásványok mennyiségi viszonyaira, arányaira a kézipéldányban! Ha a 
kérdéses kőzetben a felzikus ásványok a dominánsak, akkor valószínűleg foidolitról, 
vagy foidszienitről van szó. Próbáljuk beazonosítani a domináns földpátpótlót, hogy 
pontosabb nevet adhassunk! Ha az uralkodó földpátpótló (foid) a nefelin, akkor pl. 
nefelinolitról, vagy nefelinszienitről beszélhetünk. Ha azt tapasztaljuk, hogy a színes 
ásványok mennyisége >20–25%, akkor sokkal valószínűbb a foiddiorit, vagy a 
foidgabbró. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a kőzetcsalád makroszkóposan nagyon 
nehezen azonosítható! Gyakran előfordul, hogy a vékonycsiszolatos, pontszámításos 
vizsgálatot követő petrográfiai név eltér attól, amit a makroszkópos leíráskor 
meghatároztunk.  

2.4. Ha egy–két kvarcnál, vagy földpátpótlónál több szemcse nem látszik a kőzetben, 
akkor jó eséllyel intermedier (neutrális), vagy bázisos kőzetről van szó. Ha a 
Streckeisen-diagramra gondolunk nyilvánvaló, hogy most a kulcsszereplők a 
földpátok lesznek. Makroszkópos jellegeik alapján különítsük el a két fő 
csoportot (káliföldpát és plagioklász) és becsüljük meg arányaikat! Ha szinte 
csak káliföldpát látszik a felzikus ásványok közül, akkor jó eséllyel egy szienit került a 
kezünkbe. Ha nem látunk más felzikus ásványt, csak a plagioklászt, akkor vagy 
gabbró, vagy diorit a kőzet. Utóbbi esetben a megkülönböztetés kulcsa az, hogy a 
diorit neutrális, a gabbró bázikus kőzet, tehát a színes ásványok terén általában 
eléggé eltérőek: a dioritban kevesebb a mafikus elegyrész (világosabb tónusú), 
előfordul benne (akár sok) biotit és nem tartalmaz olivint. Ezzel szemben a gabbró 
több mafikus ásványt tartalmaz, amelyek közül a biotit hiányzik és lehet benne olivin. 
Szemcseméretük szempontjából jellemző, hogy a diorit többnyire finomabb 
szemcsés, mint a gabbró, bár ebben lehetnek meglepő kivételek. 

A gyakori mélységi magmás kőzetek makroszkópos jellemzői 

Olvasóleckénk következő részében tekintsük át a tárgyalt kőzetek fontos 
makroszkópos tulajdonságait és ismerkedjünk meg velük néhány jellemző fotó 
segítségével is! Alaposan vegyük szemügyre a fotókon bemutatott kőzeteket, 
próbáljuk meg jellemezni szövetüket, azonosítani lényeges elegyrészeiket és 
megbecsülni azok arányát! 
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Gránit 

Megjelenés: világos színű, közép-, vagy durvaszemcsés mélységi magmás kőzet. 

Lényeges elegyrészek: kvarc (>20%), sok káliföldpát, biotit, amfibol, kevesebb 
plagioklász, ritkán piroxén. 

Másodlagos elegyrészek: szericit, klorit, epidot.   

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Velencei-hg., Mórágyi-rög (Keleti-
Mecsek), Veporidák, Tátridák (Belső-Nyugati-Kárpátok), Nagyhavas, Codru-hg., 
Hegyes-hg. (Erdélyi-középhegység). 

 

 

 

 

 

 

Granodiorit 

Megjelenés: világos színű, középszemcsés mélységi magmás kőzet. 

Lényeges elegyrészek: kvarc (>20%), sok plagioklász, biotit, kevesebb káliföldpát, 
amfibol, ritkán piroxén, muszkovit, turmalin, gránát. 

Másodlagos elegyrészek: szericit, klorit, epidot. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon 
térségben: Balaton-vonal menti 
intrúziók fúrásban (Dinnyés, Gárdony, 
Zalai-medence), Veporidák, Tátridák 
(Belső-Nyugati-Kárpátok). 

 

  

Ekvigranuláris (balra) és inekvigranuláris (jobbra) szövetű gránittípusok. 
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Szienit 

Megjelenés: világos színű, közép–durvaszemcsés mélységi magmás kőzet. 

Lényeges elegyrészek: káliföldpát, kevés plagioklász, kevesebb piroxén, amfibol és 
biotit. Kevés kvarc vagy földpátpótló is előfordulhat, többnyire az utóbbi a gyakoribb. 
Ha a földpátpótlók mennyisége >10%, akkor foidszienitről (pl. nefelinszienit) 
beszélünk. 

Másodlagos elegyrészek: szericit, klorit.  

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Ditrói Alkáli Masszívum (Keleti-
Kárpátok), Morva-Sziléziai-Beszkidek. 

 

 

 

 

 

 

 

A granodiorit tipikus megjelenése. 

Homogén szövetű szienit (balra) és szodalitos nefelinszient (jobbra) tipikus megjelenése. 
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Diorit 

Megjelenés: többnyire (közepesen) sötét színű, közép-, vagy durvaszemcsés 
mélységi magmás kőzet. 

Lényeges elegyrészek: plagioklász, amfibol, kevesebb biotit, vagy piroxén. A 
mafikus elegyrészek közül általában az amfibol uralkodik. Kis mennyiségben kvarc 
(vagy földpátpótló) és káliföldpát előfordulhat. Ha a földpátpótlók mennyisége >10%, 
akkor foiddioritról (pl. nefelindiorit) beszélünk. 

Másodlagos elegyrészek: szericit, klorit, epidot. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Zalai-medence (fúrásokban), 
Veporidák (Belső-Nyugati-Kárpátok), Ditrói Alkáli Masszívum (Keleti-Kárpátok), 
Hegyes-hg. (Erdélyi-középhegység), Selmec, Körmöc, Jávoros vulkáni komplexumok 
központi területei (Belső-Kárpáti vulkáni öv). 

Gabbró 

Megjelenés: sötétzöld vagy zöldesfekete színű, közép-, vagy durvaszemcsés 
mélységi magmás kőzet. 

Lényeges elegyrészek: plagioklász, piroxén, amfibol. Kis mennyiségben olivin és 
földpátpótló, ritkán káliföldpát is előfordulhat. Ha a földpátpótlók mennyisége >10%, 
akkor foidgabbróról (pl. nefelingabbró) beszélünk. 

Másodlagos elegyrészek: klorit, titanit, szerpentinásványok, epidot.   

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Szarvaskő környéke (DNy-Bükk), 
Darnó-hegy (K-Mátra), Maros-völgyi ofiolitok, Hegyes-hg. (Erdélyi-középhegység). 
 
 

 

 

 

 

Diorit (balra) és gabbró (jobbra) tipikus megjelenése. 
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Peridotit 

Megjelenés: zöldes színű, közép-, vagy durvaszemcsés mélységi magmás kőzet. 

Lényeges elegyrészek: olivin (>40%), piroxén. Kisebb mennyiségben amfibol, 
plagioklász és gránát is előfordulhat. Az elnevezés a domináns színes ásvány 
alapján történik (ld. a megfelelő háromszögdiagramokat a Streckeisen-rendszerben).  

Másodlagos elegyrészek: szerpentinásványok, limonit. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Bazaltokban kőzetzárványként elég 
gyakori, pl. Szentbékkálla, Szigliget (Balaton-felvidék), Maskófalva, Fülek, Nagy-
Salgó (nógrád–gömöri vulkáni terület), Hidegkút, Berek (Persány-hg., Keleti-
Kárpátok), ún. „ércperidotit” Szarvaskő közelében (DNy-Bükk). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Piroxenit 

Megjelenés: üdén fekete, sötétzöld, sötétbarna színű, általában durvaszemcsés 
mélységi magmás kőzet. 

Lényeges elegyrészek: piroxén, 
olivin (<40%). Az egyes piroxenitek 
elnevezése a domináns színes 
ásvány alapján történik (ld. a 
megfelelő háromszögdiagramokat a 
Streckeisen-rendszerben).  

Peridotit megjelenése zöld olivin- és szürkésfekete ortopiroxén-kristályokkal. 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
8 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
Másodlagos elegyrészek: szerpentinásványok, limonit. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: a peridotit kőzetzárványok mellett, 
azonos lelőhelyekről pl. Szentbékkálla, Szigliget (Balaton-felvidék), Maskófalva, 
Fülek, Nagy-Salgó (nógrád–gömöri vulkáni terület), Nádas-völgy (Persány-hg., 
Keleti-Kárpátok). 
 

 

 

 

 

 
 
 

Hornblendit 
Megjelenés: üdén fekete színű, általában közép-, vagy durvaszemcsés mélységi 
magmás kőzet. 

Lényeges elegyrészek: amfibol (>60%, szoros értelemben >90%), piroxén, olivin. 
Kisebb mennyiségben titanit és gránát is előfordulhat. A pontosabb elnevezés a 
színes ásványok arányai alapján történik (ld. a megfelelő háromszögdiagramokat a 
Streckeisen-rendszerben).  

Másodlagos elegyrészek: klorit. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Szarvaskő (DNy-Bükk), Nádas-völgy 
(Persány-hg., Keleti-Kárpátok), Ditrói Alkáli Masszívum (Keleti-Kárpátok). 
 

 

 

 

 

 

Piroxenit megjelenése bronzbarna ortopiroxén-kristályokkal. 

Durvaszemcsés hornblendit megjelenése gyantaszínű titanitkristályokkal. 
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TIPP: Remek összefoglalót olvashatunk a magmás kőzettan témájában az 
alábbi linken: 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/904/magmas%20kozetek.pdf 

Nagyon hasznos áttekintés, valamint kép- és fogalomgyűjtemény található 
a következő honlapon: 

http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php 

 

 
 
Hasznos olvasnivalók a témában: 
 
Harangi, Sz., Szakmány, Gy., Józsa, S., Lukács, R., Sági, T. (2013): Magmás 
kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához. E-
tananyag, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 
 
 
 

Önellenőrző kérdések (a mélységi magmás kőzetek petrográfiája): 
 

1. Mit értünk a mélységi magmás kőzet fogalma alatt? 
2. Mik a fő makroszkópos szöveti jellemzői a mélységi magmatitoknak?  
3. Jellemezze az alábbi kőzettípusokat megjelenés és ásványos összetétel 

szempontjából: 
gránit, szienit, nefelinszienit, diorit, nefelingabbró, nefelinolit! 

4. Milyen jellemzők alapján 
különíti el makroszkóposan: 
a gránitot a granodiorittól; 
a dioritot a gabbrótól? 

 
 
 
 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/904/magmas%20kozetek.pdf
http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

5. lecke 

Az olvasólecke célja: a kiömlési magmás kőzetek petrográfiájának bemutatása, ismeretek 
nyújtása makroszkópos megkülönböztető jellegeik és legfontosabb hazai előfordulási helyeik 
kapcsán. Átlagos olvasási idő: 50 perc. 
 
Az előző olvasóleckében megismerkedtünk a mélységi magmás kőzetek leírásának 
és elnevezésének alapjaival, beleértve a legfontosabb gyakorlati szempontokat is. 
Térjünk át a kiömlési magmás kőzetekre! 

Mik a kiömlési magmás kőzetek? 

Most már tudjuk, hogy minden magmás kőzet a magma lehűlése és megszilárdulása 
során jön létre. Ha a kőzetolvadék eléri a felszínt (vagy akár csak a felszín közelébe 
jut), akkor megszilárdulása akár emberi időléptékben is gyors folyamat lehet. Így 
jellemzően nagyszámú kristálygócon kisméretű (sokszor néhány mikrométeres) 
ásványok alakulnak ki. Előfordulhatnak a kőzetben viszonylag nagyméretű (akár cm-
es nagyságú), porfíros elegyrészek, ezek ilyenkor finomszemcsés alapanyagban 
úsznak, de előfordulhat az is, hogy a kőzet szabad szemmel homogén, kis 
kristályméretük miatt nem azonosíthatók kőzetalkotó ásványok. Az ennek megfelelő 
magmatitok a kiömlési (vulkáni) magmás kőzetek. 

A kiömlési magmás kőzetek makroszkópos meghatározásának lépései 

Elsőként (a mélységi kőzetekhez hasonlóan) célszerű a kőzet szövetét 
tanulmányozni, majd rátérni az egyes elegyrészek azonosítására. Kiömlési 
kőzeteknél ez különösen fontos, mert az alapanyag ásványos összetételét 
makroszkóposan nem tudjuk megállapítani. Ennek következtében nem meglepő, 
hogy a kiömlési kőzetek szabatos makroszkópos megnevezése általában nehezebb, 
mint a mélységi kőzeteké. 

1. lépés: A kőzet szövetének szemrevételezése 

1.1. Jellemezzük a kőzet 
kristályosságának mértékét. Ha a 
kőzet hipokristályos (azaz részben 
szabad szemmel látható méretű 
ásványokból, részben az őket 
magába foglaló alapanyagból áll), 
vagy üveges, akkor kiömlési kőzetről 
van szó. A kőzet ilyenkor mindenképp 
afanitos szövetű is, hiszen nem 

Magmás kőzettan IV.: a kiömlési magmás kőzetek petrográfiája 
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minden elegyrész látható szabad szemmel. Ha a kőzet teljesen homogén, annyira 
finomszemcsés, hogy nem látunk egyáltalán ásványokat, akkor a kőzet szövete 
afíros. 

1.2. Megbecsüljük az abszolút kristályméretet. A kiömlési kőzetek esetében az 
alapanyag léte azt feltételezi, hogy a kőzet térfogatának jelentős része (akár szinte 
egésze) <1 mm-nél, a megfigyelhető szemcsék (a fenokristályok) mérete ugyanakkor 
jellemzően >1 mm, ezek tehát durva–középszemcsések. 

1.3. Végül, ha meghatározzuk a relatív kristályméretet, akkor vulkáni kőzeteknél a 
leggyakrabban azt tapasztaljuk, hogy a kőzet inekvigranuláris porfíros szövetű. Egy 
afíros szövetű kőzet esetében nem határozható meg sem az abszolút, sem a relatív 
kristályméret. 

1.4. A szöveti leírás végén (a mélységi kőzetekkel azonos módon) kitérünk az 
elegyrészek alakjának és a kőzet esetleges irányítottságának jellemzésére. 

2. lépés: A kőzet ásványos összetételének megállapítása 

2.1. Elsőként leszögezhetjük, hogy az ultrabázikus kőzetek kiömlési változatai 
rendkívül ritkák, jelen lecke keretében eltekintünk a tárgyalásuktól. A mindennapi 
gyakorlatban sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a Streckeisen-rendszer kettős 
háromszögdiagramján jelölt vulkáni kőzetek valamelyikébe ütközünk. Elsőként 
célszerű a földpátpótlókat keresni, mert a telítetlen kiömlési magmás kőzetekben 
ezek jellemzően porfíros elegyrészként jelentkeznek és azonosításukban 
perdöntőek. Ha földpátpótló és káliföldpát (szanidin) együttesen alkotja az 
azonosítható felzikus elegyrészeket, akkor fonolitról van szó, a földpátpótlók melletti 
plagioklász tefritre utal. Földpátok hiányában a nagy mennyiségű földpátpótló pedig 
az adott foidnak megfelelően foidit (pl. leucitit, nefelinit) bizonyítéka. 
 
2.2. Ha a kőzetben (néhány szemcsétől eltekintve) nem azonosítható sem 
földpátpótló, sem kvarc, akkor a Streckeisen-diagram középvonalának (AP 
szakaszának) kőzetmezőiben kell járjunk. Ha a változatos színű kőzetben káliföldpát 
(szanidin) az egyetlen felzikus elegyrész, miközben színes ásványt nem tudunk 
azonosítani, akkor trachittal van dolgunk. Viszonylag könnyen felismerhető, gyakori 
kőzet a bazalt. Színe sötétszürke–
fekete, alapanyaga rendkívül 
homogén, a kőzet legtöbbször tömör. 
Nem ritkák benne a gömbölyded, 
vagy tojás alakú hólyagüregek 
(gyakran bazaltsalak formában 
képződik), vagy mandulakövek; 
utóbbiakat többnyire fehér ásványok 
(pl. kalcit, zeolitok) töltik ki. Porfíros 
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elegyrészei főleg kis kristályméretű (<1 mm) színes elegyrészek (olivin, piroxén). 
Gyakori, hogy viszonylag nagy méretben (>1 cm), mafikus ásványok mega- és 
xenokristályai, esetleg mafikus ásványokból álló xenolitok jelennek meg. A másik, 
igen gyakori kiömlési kőzet az andezit, a bazalthoz képest sokkal változatosabb 
megjelenésű. Színe szinte bármilyen lehet az egészen világostól a sötét árnyalatokig, 
de a leggyakrabban szürke, zöldes, vagy vöröses, bár sötétszürke–fekete is lehet. 
Utóbbi esetben nagyon hasonlít a bazaltra, de az andezitben jellemzően nagy 
mennyiségben találunk plagioklászt porfíros elegyrészként. Az andezit fenokristályai 
között nincs olivin, viszont a gyakori lehet akár a piroxén, akár az amfibol és a biotit. 
Elkülönítő bélyeg a bazalttól az is, hogy a porfíros elegyrészek általában több mm-
esek és igen sűrűn helyezkednek el a kőzetben. 
 
2.3. Ha a kőzetben megjelenik a kvarc, akkor átlépünk a Streckeisen-diagram felső 
részébe. A dácitot szabad szemmel nem könnyű elkülöníteni a savanyú andezitektől, 
mivel a jelentős mennyiségű kvarcot többnyire nem fenokristályként, hanem az 
alapanyagában hordozza. Színe általában világos(szürke), vagy barnás, gyakran 
kemény, üveges alapanyaggal. Porfíros elegyrészként plagioklászt és biotitot 
tartalmaz, más mafikus ásvány ritka. A riolit az egyik legváltozatosabb megjelenésű 
magmás kőzet. Gyakori makroszkópos jellege a folyásos szövet és a nagy 
mennyiségű, többé-kevésbé üveges alapanyag. Az üveges komponensekben 
szegényebb riolit alapanyaga általában rózsaszínes, vöröses, homogén, jellemző 
fenokristályai a kvarc és a káliföldpát (szanidin), kevés plagioklász, esetleg biotit. 
Előfordulnak tisztán üveges változatai, amelyek nem, vagy csak kis méretben és 
mennyiségben tartalmaznak porfíros elegyrészeket. Ezek közül a legfontosabb 
az obszidián, amely sötét (fekete, sötétszürke), néha kissé áttetsző, üvegszerű kőzet, 
kagylósan, szilánkosan törik, üde felülete szurokszerűen fényes. A perlit általában 
világosszürke, néhány mm-es gömb alakú, gyöngyszem-szerű szemcsék 
halmazaként jelentkezik, amely lehet szétpergő, de lehet elég tömör is. 
A horzsakő egy kizárólag kőzetüvegből álló riolit változat, amely azonban nem 
fekete, hanem fehér színű a sok, sűrűn rendeződött, irányított hajszálcsövek 
sokasága miatt. Nagy porozitása miatt kicsi a sűrűsége, a vízen is úszik. A riolitban 
gyakran akár viszonylag nagyméretű, változatos alakú üregek is megjelennek, 
változatos (pl. opál, kalcedon) fennőtt ásványokkal, kitöltésekkel.  
 

A gyakori kiömlési magmás 
kőzetek makroszkópos jellemzői 

Most térjünk rá az említett kiömlési 
kőzetek lényeges makroszkópos 
tulajdonságaira! Figyelmesen nézzük 
meg a képeken látható kőzeteket, 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
4 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
vizsgáljuk meg szövetüket, azonosítsuk fenokristályaikat! 

Fonolit 

Megjelenés: világosszürke színű, többnyire afíros, vagy gyengén porfíros vulkáni 
kőzet. 

Lényeges elegyrészek: fenokristályként káliföldpát, nefelin és leucit, kevés 
plagioklász. A mafikus elegyrészeket piroxén, amfibol, ritkán biotit képviseli.  

Másodlagos elegyrészek: analcim, klorit, szericit. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Köves-tető, Szamár-hegy, Mázai-
völgy (Keleti-Mecsek). 
 

 

 

 

 

 

 

Leucitit 

Megjelenés: sötétszürke színű, többnyire afíros vulkáni kőzet. 

Lényeges elegyrészek: fenokristályként leucit, olivin és piroxén, ritkán biotit.  

Másodlagos elegyrészek: analcim, 
klorit, szericit. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon 
térségben: Bár (kis falu a Duna jobb 
partján, Mohácstól ÉK-re). 
 

A fonolit tipikus megjelenése. 
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Trachit 

Megjelenés: változatos színű, porfíros vulkáni kőzet, gyakran irányítottan 
elhelyezkedő káliföldpát fenokristályokkal (trachitos szövet). 

Lényeges elegyrészek: káliföldpát, kevés plagioklász, piroxén, vagy amfibol, 
esetleg biotit. Kevés kvarcot vagy földpátpótlót tartalmazhat, előbbi a gyakoribb. 

Másodlagos elegyrészek: szericit, klorit.  

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Pásztori (fúrásban, Kisalföld, Győrtől 
NyDNy-ra). 
 

 

 

 

 

 

Andezit 

Megjelenés: változatos színű, de általában szürke, vörös, zöldes, ritkán fekete, 
általában porfíros, finomszemcsés vulkáni kőzet, változó mennyiségű fenokristállyal. 

Lényeges elegyrészek: plagioklász, amfibol, piroxén, vagy biotit. 

Másodlagos elegyrészek: szericit, klorit, epidot, kalcit. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: igen elterjedt; eocén andezitek: Zalai-
medence (fúrásokban), Velencei-hg. 
és Recsk környéke (Mátra); miocén-
pliocén andezitek: belső-kárpáti 
vulkáni koszorú tagjai: Visegrádi-hg., 
Börzsöny, Selmec, Körmöc, Jávoros, 
Polyána, Cserhát, Mátra, Cserehát, 
Tokaj-Szalánci-hg., Vihorlát, Gutin, 
Kelemen, Görgény, Hargita; továbbá 

Leucitit (balra) és trachit (jobbra) tipikus megjelenése. 
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Erdélyi-középhegység, Mecsek, Alföld aljzata.   
 

 

 

 

 

 

Bazalt 

Megjelenés: sötét színű, általában afíros, olykor fenokristályban (olivin, piroxén, 
vagy plagioklász) gazdag kiömlési kőzet. 

Lényeges elegyrészek: olivin, plagioklász, piroxén. Kevés földpátpótló, ritkán kevés 
káliföldpát is előfordulhat. Ha a földpátpótlók mennyisége >10%, akkor tefritről 
beszélünk. 

Másodlagos elegyrészek: klorit, szerpentinásványok, epidot, kalcit. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: igen elterjedt; Darnó-hegy (K-Mátra); 
Szarvaskő (DNy-Bükk); Maros-völgyi ofiolitok (Erdélyi-középhegység); Keleti-Mecsek 
és Alföld aljzata; miocén–kvarter alkáli bazalt vulkáni mezők: Stájer-medence, 
Őrvidék, Kemenesalja, Bakony–Balaton-felvidék, nógrád–gömöri vulkáni terület, 
Selmec, Sárospatak, Persány-hg.   
 

 

 

 

 

 

Homogén, tömött bazalt (balra) és bazaltsalak (jobbra) tipikus megjelenése. 

Gránátos amfibolandezit (balra) és irányított szövetű amfibolandezit plagioklász és amfibol 
fenokristályokkal (jobbra). 
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Dácit 

Megjelenés: Világos színű, porfíros, gyakran fenokristályokban gazdag (akár >50% 
fenokristály) vulkáni kőzet. 

Lényeges elegyrészek: földpátok (plagioklász>káliföldpát), amfibol és biotit, ritkán 
piroxén és kevés kvarc. 

Másodlagos elegyrészek: szericit, klorit, epidot. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon térségben: Visegrádi-hg. (Holdvilág-árok, 
Pilisszentlélek, Csódi-hegy), Börzsöny (Bajdázó, nógrádi Várhegy), Selmec, Körmöc, 
Jávoros, Tokaji-hegység, Vihorlát, Kelemen, Hargita, Csomád. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Riolit 

Megjelenés: világos, gyakran vöröses színű, porfíros, esetenként sávos vulkáni 
kőzet. Gyakoriak üveges változatai (horzsakő, perlit, obszidián). 

Lényeges elegyrészek: kvarc, földpátok (káliföldpát>plagioklász), mafikus 
ásványként gyakran biotitot, ritkán amfibol, piroxén. 

Másodlagos elegyrészek: szericit, klorit, epidot. 

Előfordulások a Kárpát–Pannon 
térségben: Mecsek–Villány közötti 
terület aljzata (perm), Körmöc, 
Selmec, Gyöngyössolymos (Mátra), 
Pálháza, Tállya (Tokaji-hg.), Vihorlát, 
Barabás Kaszonyi-hegy, Kelemen. 
 

Fenokristályokban gazdag dácit plagioklász, amfibol és biotit porfírokkal. 
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TIPP: Remek összefoglalót olvashatunk a magmás kőzettan témájában az 
alábbi linken: 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/904/magmas%20kozetek.pdf 

Nagyon hasznos áttekintés, valamint kép- és fogalomgyűjtemény található 
a következő honlapon: 

http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Különböző riolitváltozatok tipikus megjelenése. Vörösszürke színű, tömött riolit (fent, balra), 
folyásos szövetű, perlitsávos riolit (fent, jobbra), obszidián (lent, balra), horzsakő (lent, jobbra). 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/904/magmas%20kozetek.pdf
http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php
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Hasznos olvasnivalók a témában: 
 
Harangi, Sz., Szakmány, Gy., Józsa, S., Lukács, R., Sági, T. (2013): Magmás 
kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához. E-
tananyag, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 
 

Önellenőrző kérdések (a kiömlési magmás kőzetek petrográfiája): 
 

1. Mit értünk a kiömlési magmás kőzet fogalma alatt? 
2. Mik a fő makroszkópos szöveti jellemzői a kiömlési magmatitoknak?  
3. Jellemezze az alábbi kőzettípusokat megjelenés és ásványos összetétel 

szempontjából: 
riolit, trachit, fonolit, andezit, bazalt, leucitit! 

4. Milyen jellemzők alapján különíti el makroszkóposan: 
a riolitot a dácittól; 
az andezitet a bazalttól? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

6. lecke 

 
Az olvasólecke célja: az üledékes kőzetek petrográfiai alapfogalmainak tisztázása. Átlagos 
olvasási idő: 20 perc. 
 
Már láttuk, hogy a kőzetek genetikai típusai a magmás, a metamorf és az üledékes 
kőzetek csoportja. Az ismerkedést az üledékes kőzetekkel folytatjuk. 

Melyek az üledékes kőzetek? 

A korábbi leckékben a magmás kőzetetekkel találkoztunk. Kiderült róluk, hogy a 
kőzetöv felszíntől viszonylag távoli mélységeiben keletkezett kőzetolvadékok 
megszilárdulási termékei, így kőzetalkotó ásványaik sem a felszíni viszonyok között 
stabilisak. Noha még nem volt róluk szó, de a metamorf kőzetekről hasonló 
mondható el; magyarán a kőzetöv anyagának túlnyomó része a felszíni nyomás és 
hőmérséklet mellett termodinamikai értelemben nem stabil. Ha tehát valamilyen 
földtani folyamat révén felszínre (vagy akár csak a felszín közelébe) kerülnek ezek a 
kőzetek, átalakulási folyamatokon fognak keresztülmenni. Tovább bonyolítja a képet, 
hogy a külső földövek (a légkör, a vízburok) és az élővilág szereplőivel, anyagával 
zajlik le ez a kölcsönhatás, aminek eredménye a tág értelemben vett mállás 
folyamata. A mállástermékek aztán hosszabb–rövidebb szállítódást követően 
leülepednek egy üledékgyűjtőben és a helyben az üledékgyűjtő vizéből esetlegesen 
kicsapódott anyagokkal együtt üledéket alkotnak. Ez (nagyon változó nagyságú) idő 
elteltével kőzetté válik (diagenizálódik). Az eredmény tehát a kőzetté vált üledék, 
azaz egy üledékes kőzet. 

Az üledékes kőzetek tehát a kőzetöv és a külső földövek, valamint a bioszféra 
kölcsönhatásainak produktumai, amelyek a litoszféra felszíni–felszínközeli 
részén alakulnak ki.   

Látható, hogy az üledékes kőzetek 
keletkezésének megértéséhez egy 
sor olyan előismerettel kell 
rendelkezni, ami túlmutat a kőzettan 
tárgykörén; mindenekelőtt az 
általános földtan és az üledékföldtan 
(szedimentológia) területéhez 
tartoznak. Ezekre terjedelmi okokból 

Üledékes kőzettan I.: az üledékes kőzetek petrográfiai 
alapfogalmai 
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TIPP: A középiskolai ismeretekre építve is könnyen érthető összefoglaló 
olvasható a Föld felépítéséről és még egy sor általános földtani kérdésről 
Hartai Éva: A változó Föld c. könyvében. Ennek elektronikus változata 
hozzáférhető a következő linken: 
http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/foldal00.htm 
 

Az üledékföldtan (szedimentológia) magyar nyelvű klasszikusa Balogh 
Kálmán munkája, amely elektronikus formában hozzáférhető a következő 
honlapon: 

https://mersz.hu/dokumentum/m197sz__1/ 

nem térhetünk ki, kizárólag azokról a fogalmakról, folyamatokról lesz szó a 
következőkben, amelyek feltétlenül szükségesek az üledékes kőzetek leíró 
kőzettanának elsajátításához.   

Az üledékes kőzetek osztályozása 

A magmás kőzetekkel szemben az üledékes kőzetcsaládnak nem létezik egy 
egységes szempontokon nyugvó petrográfiai rendszere, sőt még a fő kőzetcsoportok 
elkülönítése kapcsán sincs teljes közmegegyezés. Létezik egy hagyományos 
felosztás, amely genetikai szempontú és a következő csoportokat különbözteti meg: 

1. törmelékes üledékes kőzetek; 

2. allitok és sziallitok (agyagkőzetek); 

3. vegyi és biogén üledékes kőzetek; 

4. szerves üledékes kőzetek; 

5. vulkanoklasztitok. 

Ennek a beosztásnak számos ellentmondása van, mert egy sor kőzet esetében egy 
adott kézipéldány különböző elegyrészei más-más eredetűek lehetnek, ráadásul a 
mikrobiológiai eredetű ásványképződés folyamatairól meglévő ismeretek bővülésével 
világos lett az is, hogy sokszor nem 
lehet éles határt vonni a kémiai 
(vegyi) és biológiai eredetű üledékes 
ásványképződés terén. Tovább 
bonyolítja a képet az, hogy a kőzetet 
cementáló fázisok mindig (bio)kémiai 
eredetű, pórusoldatból történő 
ásványkiválások, akár egy törmelékes 

http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/foldal00.htm
https://mersz.hu/dokumentum/m197sz__1/
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Kőszenes agyagkő és különböző szemcseméretű törmelékes üledékes kőzetek rétegei a vasasi 
külfejtésben.   

kőzet, vagy vulkanoklasztit esetében is. Nem egyértelmű az allitok és sziallitok 
(agyagkőzetek) csoportjának besorolása sem, mert egy sor ilyen kőzet vegyi 
kicsapódás eredménye, mások viszont helyben maradt mállásterméknek, megint 
mások különböző mértékben átülepített agyagokból kialakult kőzetnek tekinthetők, 
azaz a törmelékes üledékes kőzetekkel rokon genetikájúak. A rendszer alkalmazása 
tehát nehézkes és sokszor ellentmondásos. Ennek megfelelően az elmúlt 
évtizedekben kialakult egy erősen leegyszerűsített csoportosítás, amely mindössze 
három kategóriával számol: extrabazinális, intrabazinális és vulkanoklaszt 
üledékekkel és a belőlük kialakuló kőzetekkel. Az első csoport esetében a 
kőzetalkotó szemcsék az üledékgyűjtőn kívülről származnak, a második esetben az 
alkotók a medencén belül keletkeznek, míg a harmadik esetben a 
tűzhányótevékenység során a légkörbe jutott és onnan kiülepedő szemcsék alkotják 
a kőzetet. 

Az üledékes kőzetek általános szerkezeti és szöveti jellemzői 

Az üledékek és üledékes kőzetek rendkívüli változatosságából következik, hogy 
kevés olyan jellegük ragadható meg, amely általánosan, mindegyik üledékes kőzetre 
érvényes. Tekintsük át ezeket! 

1. A legtöbb üledékes kőzet réteges szerkezetű. A réteg olyan üledékképződési 
egység, amely változatlan környezeti feltételek között rakódott le. A rétegzés 
kiterjedésbeli dimenziói alapján további fogalmakat kell rögzítenünk. A réteglemez 
(lamina) a legkisebb makroszkóposan megfigyelhető, milliméteres vastagságú 
rétegződés, ami tovább már nem tagolható, míg a deciméteres vagy nagyobb 
nagyságrendű rétegzést padosságnak nevezzük. 
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Sötétebb és világosabb szürke mészkő réteglemezek (laminák) váltakozása (balra), valamint 
pados mészmárga rétegek jellegzetes képe.   

A szemcsékből álló üledékes kőzetek fő alkotói. A: üledék; B: mátrix nélküli cementált kőzet; C: 
rosszul osztályozott kőzet mátrixszal. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az üledékes kőzetek nagy részének összetevői a szemcsék (azaz az áthalmozott 
elegyrészek) és az azokat összetartó, a szemcseközi pórusfluidumból 
kikristályosodott cement. Sok esetben finomszemcsés alapanyagot (mátrixot) és 
pórusokat is megkülönböztetünk. Utóbbiakat (ha fluidum található bennük) szabad 
pórusoknak is hívják, míg sokszor részben, vagy egészben cementásványok töltik ki 
őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html
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TIPP: Nagyon hasznos áttekintés, valamint kép- és fogalomgyűjtemény 
található a következő honlapon: 
http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php 

Markánsan eltérő fő alkotókból álló üledékes kőzetek. 
Felül balra: mátrix nélküli, cementált kagylóhéjakból álló bioklasztos mészkő; Felül jobbra: rosszul 

osztályozott, mátrixvázú breccsa; Alul: több mm-es nagyságú anhidritkristályokból felépülő, 
szemcséket nem tartalmazó vegyi üledékes kőzet, az anhidrit.  

3. Egyes üledékes kőzetek esetében (különösen a vegyi üledékes kőzetek 
csoportjában) nem tudunk elkülöníteni szemcséket, hiszen a kőzet egésze az üledék 
pórusterében, vagy az üledékgyűjtő vizéből, túltelítetté vált vizes oldatokból 
kikristályosodott ásványokból állhat, azaz nincsenek átülepített, szállított 
elegyrészek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php
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Az üledékföldtan és az üledékes kőzettan különböző területeivel foglalkozó 
tudományos folyóiratok  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos olvasnivalók a témában: 

Dávid, Á. (2011): Ásvány és kőzettan. E-tananyag, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.h
tml 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 

          
 Önellenőrző kérdések (az üledékes kőzetek petrográfiai alapfogalmai): 

1. Mit értünk az üledékes kőzet fogalma alatt? 
2. Milyen fő szempontokat veszünk figyelembe egy magmás kőzet jellemzésénél?  
3. Mit jelent a réteg fogalma? 
4. Mi a különbség a lemezesség és a padosság fogalma között? 
5. Definiálja az alábbi, üledékes 

kőzetszöveti fogalmakat: 
szemcse, mátrix, cement!   

 
 
 
 
 
 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

7. lecke 

 
Az olvasólecke célja: a törmelékes üledékes és az agyagkőzetek petrográfiájának 
bemutatása, ismeretek nyújtása makroszkópos jellegeik és legfontosabb hazai előfordulási 
helyeik kapcsán. Átlagos olvasási idő: 45 perc. 
 
Az előző olvasóleckében áttekintettük az üledékes kőzetek osztályozásának elvi 
alapjait. Tekintettel arra, hogy nem létezik egységes petrográfiai vezérelv e 
leírásukban, célszerű különválasztani az egyes kőzetcsoportokat. Elsőként vegyük 
azokat a kőzeteket, amelyek diszkrét szemcsékből állnak és szinte kivétel nélkül az 
extrabazinális kőzetek sorába tartoznak! 

A törmelékes üledékes (sziliciklasztos) kőzetek általános jellemzői 

Az az előző olvasóleckében körvonalazott megállapítás, hogy üledékes kőzetek nagy 
része szemcsékből, cementből, sokszor mátrixból és esetleg szabad pórusokból 
áll, leginkább a sziliciklasztos kőzetekre igaz. Ez a tény a gyakorlati alapja a 
csoportba tartozó kőzetek petrográfiai leírásának és csoportosításának is. A 
legegyszerűbb, többnyire makroszkóposan is alkalmazható vezérelv az ún. 
Wentworth-skála, amely az uralkodó szemcseméret szerint kategorizál és ez nem 
csak a törmelékes kőzetekre, hanem a még laza, nem cementált üledékre is 
alkalmazható! Ezt egészíti ki a szemcsék alaki jellemzői (koptatottság, szfericitás) 
alapján történő elnevezés. 

 

 

 

 

 

 

Az egyes kategóriák mm-ben 
megadott határait a 2 hatványaival 
definiálták (pl. 21=2; 2-4≈0,063). 
Lényeges következmény, hogy pl. a 
közismert „homok” kifejezés a 

Üledékes kőzettan II.: az üledékes kőzetek petrográfiája I. 

szemcseméret (mm)  sszzeemmccsseemméérreett  ééss   litifikálódott kőzet 
llaazzaa  üülleeddéékk 

>2        kkaavviiccss,,  ggöörrggeetteegg           kkoonngglloommeerrááttuumm 

    ttöörrmmeelléékk               bbrreeccccssaa 

2–0,063    hhoommookk            hhoommookkkkőő,,  wwaacckkee 

0,063–0,004    aalleeuurriitt,,  kkőőzzeettlliisszztt,,  sszziilltt        aalleeuurroolliitt 

<0,004 ≈ 1/256   aaggyyaagg                    aaggyyaaggkkőő 
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kőzettani, geológiai szaknyelvben egy szemcseméret-kategória (0,063–2 mm közötti 
tartomány) és egyben az adott szemcseméretű, laza, konszolidálatlan üledék neve 
is! A fenti csoportosítás segítségével a sziliciklasztitokat 3 kategóriába soroljuk 
szemcseméretük alapján: 

1. durvatörmelékes kőzetek; 2. homokkövek; 3. finomtörmelékes kőzetek. 
Utóbbiak az agyagkőzetekkel együtt a pélitek csoportját alkotják. 

A durvatörmelékes kőzetek és homokkövek esetében a pontosabb kategorizálás 
további szempontokat vesz figyelembe, amelyek egyúttal a kézipéldány léptékű 
petrográfiai leírás alapvető szempontjai is! Lássuk ezeket! 

Szemcsealak (koptatottság és szfericitás) 

A koptatottság a szemcsék kerekítettségét, „határvonalának tagoltságát” jelenti és 
elsősorban a szemcse szállítódási távolságával és a szállító közeg energiájával függ 
össze. A szfericitás azonban a szemcse izometrikusságára utal, tehát inkább a 
szemcse belső szöveti anizotrópiájától függ. Egy csillámokban gazdag kőzet 
törmeléke soha nem koptatódik szferikussá, mert a rétegszilikátok hasadása ezt 
megakadályozza. Ugyanakkor egy gránátszemcse mégoly kis koptatottság esetén is 
inkább szferikus az ásvány belső szerkezete miatt. A két fogalom tehát nem 
szinoníma! Egy kevéssé szferikus, lapos, korong alakú szemcse is lehet jól koptatott, 
míg egy kockára hasonlító szemcse bár nagy szfericitású, mégis alig koptatott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A törmelékszemcsék koptatottsági kategóriái. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html
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Az üledék osztályozottsága és szemcseméret-eloszlása 

Ha a vizsgált üledéket (üledékes kőzetet) szűk mérettartományba sorolható 
szemcsék együttese alkotja, akkor jó osztályozottságról beszélünk, ellenkező 
esetben az üledék gyengén osztályozott. 

 

 

 

 

A durvatörmelékes üledékes kőzetek petrográfiai jellemzői 

Mint a lecke elején látható táblázatból kiolvasható, a durvatörmelékes üledékes 
kőzetek >50%-ban >2 mm-es szemcsékből állnak. Annak függvényében, hogy a 
szemcséknek milyen a koptatottsága, megkülönböztetjük a breccsát (szögletes 
szemcsék), és a konglomerátumot (koptatott szemcsék). Előbbi kőzettörmelék-, 
utóbbi kavics-, vagy (>20 cm-es átmérő esetén) görgetegszemcsékből áll. 

A kőzetcsoport tagjainak makroszkópos leírásánál törekednünk kell a szemcsék 
anyagi minőségenek megadására. Ha a szemcsék >90%-a makroszkóposan 
azonos kőzettípusnak tűnik, akkor monomikt, 90–50% esetén oligomikt, egyébként 
pedig polimikt breccsáról, vagy konglomerátumról van szó. A fentebb említett 
osztályozottsági (szöveti) szempontokat alkalmazva ortokonglomerátumról, vagy 
ortobreccsáról beszélünk akkor, ha a (pl. homok szemcseméretű) mátrix mennyisége 
<15%-nál (tehát az üledék viszonylag jól osztályozott), a kőzetben a szemcsék 
többnyire közvetlenül érintkeznek egymással, azaz a kőzet szemcsevázú. Ha a 
durvatörmelékes kőzet rosszul osztályozott, akkor szemcséi csak egy-egy pontban 
érintkeznek, a mátrix mennyisége jellemzően >15%. Ilyenkor mátrixvázú, vagy más 
néven parakonglomerátumról, illetve 
parabreccsáról van szó. A 
durvatörmelékes kőzeteknél 
előfordulhat, hogy a kőzettörmelék, 
vagy a kavics szemcsék nem 
érintkeznek egymással közvetlenül 
(hasonlóan az előbb említett „para-„ 
kőzetekhez), de finomabb 
szemcseméretű alapanyag sem 

A törmelékes üledékes kőzetek osztályozottsági kategóriái. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html
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észlelhető; a szemcséket viszonylag nagy kristályméretű cementásványok kötik 
össze. Ilyenkor cementvázú breccsával, vagy (ritkábban) konglomerátummal van 
dolgunk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A homokkövek petrográfiai jellemzői 

Összefoglaló táblázatunk sorait böngészve látjuk, hogy a homokkövek >50%-ban 
2–0,063 mm-es átmérőjű (azaz 
homok szemcseméretű) 
szemcsékből állnak.  

A homokkövek elegyrészei háromféle 
eredetűek lehetnek: 

1. allotigén elegyrészek: a 
lepusztulási területről származó, 

Szemcsevázú (balra) és mátrixvázú (jobbra) konglomerátum tipikus megjelenése. 

Cementvázú (balra) és mátrixvázú (jobbra) breccsa tipikus megjelenése. 
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„behordott” alkotók, a tulajdonképpeni homokszemcsék; 

2. autigén elegyrészek: az üledékképződés és főleg a diagenezis során képződő 
fázisok, lényegében a cementásványok; 

3. epigén elegyrészek: a kőzettéválás után, a diagenezis későbbi fázisai (pl. a 
kőzettest kiemelkedése) során képződött „másodlagos” elegyrészek. 

A homokkövek pontosabb petrográfiai csoportjait a szemcsék anyagi minősége 
alapján kategorizáljuk, aminek alapjául a Pettijohn-féle háromszögdiagramok 
szolgálnak. Alkalmazásukkal el tudjuk különíteni a homokkövek csoportjait, ráadásul 
a rendszer a közép-, nagy- és durvaszemcsés homokkövek (azaz 0,25–2 mm-es 
szemcseméret) esetén makroszkópos elkülönítésre is alkalmas (az ennél finomabb 
szemcseméretű homokkövek pontosabb kategorizálása csak mikroszkóppal 
lehetséges). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pettijohn-féle rendszer alapja, hogy 
egyszerre kezeli a szöveti és az 
összetételi kritériumokat. Ha ugyanis 

A homokkövek petrográfiai osztályozására alkalmazott háromszögdiagramok. Pettijohn és 
munkatársai alapján átdolgozta Raucsikné Varga Andrea. 
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a homokkő jól osztályozott, tehát szemcsevázú, akkor ortohomokkőről (arenitről) 
beszélünk, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a mátrix mennyisége <15%-nál. Fontos, 
hogy a mátrix szemcsemérete a homok mérettartományhoz igazítandó, konkrétan 
<30 μm, teljesen más nagyságrend, mint a korábban tárgyalt durvatörmelékes 
kőzeteknél, ahol a mátrix gyakran homok mérettartományú! 

Ha a homokkő rosszul osztályozott, akkor szemcséi mintegy úsznak a <30 μm-es 
szemcsékből álló, kőzetlisztes–agyagos mátrixban, aminek mennyisége >15%. 
Ilyenkor a homokkő mátrixvázú, de nem „parahomokkő”-nek hívjuk, hanem német 
eredetű szóval wackénak. 

Az arenit (szoros értelemben vett homokkő) és a wacke csoporton belül már a 
homokszemcsék anyagi összetétele dönt. A háromszögdiagramok csúcsain rendre a 
kvarc, a földpát és a kőzettörmelék szerepel, ezek térfogatszázalékos 
mennyiségi aránya definiálja a konkrét homokkő petrográfiai típust. A 
homokkövek makroszkópos leírásánál is törekednünk kell a szemcsék anyagi 
minőségenek és megoszlásának megadására. Hasonlóan a durvatörmelékes 
kőzetekhez, ha a homokszemcsék >90%-a makroszkóposan azonos (pl. kvarc), 
akkor monomikt, 90–75% esetén oligomikt, egyébként pedig polimikt homokkőről 
beszélünk. 

A homokkövek esetén is meghatározható a szöveti, illetve összetételi érettség. Míg 
előbbi az osztályozottságtól függ (azaz „minél érettebb, annál jobban osztályozott”), 
addig utóbbi a labilis, mállásnak kevéssé ellenálló szemcsetípusok mennyiségi 
arányával függ össze. Ez azt jelenti, hogy a homokkövek összetételi érettsége a 
labilis komponensek arányának csökkenésével párhuzamosan nő (pl. növekvő 
kvarc/földpát, kvarc/kőzettörmelék arány).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A homokkövek szöveti érettségének alakulása. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html#id50092

8 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html#id500928
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html#id500928
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A finomtörmelékes kőzetek és az agyagkövek petrográfiai jellemzői 

A finomtörmelékes kőzetek >50%-ban 0,063–0,004 mm-es átmérőjű (azaz 
kőzetliszt méretű) szemcsékből állnak. Az agyagkövekre az a jellemző, hogy 
szemcseméretük <0,004 mm, azaz néhány μm-es elegyrészekből állnak. Ez a két 
szemcseméret-tartomány alkotja összefoglaló néven a pélitek csoportját. 

A pélitek makroszkópos petrográfiai jellemzését alapvetően a kis szemcseméret 
határozza meg, azaz sem a szövet, sem az ásványos összetétel terén nem tudunk 
megfigyeléseket tenni; az kizárólag mikroszkóppal, sőt egyéb műszeres technikákkal 
kivitelezhető. Amit rögzíthetünk, hogy ezek a kőzetek alig tartalmaznak szabad 
szemmel látható méretű 
elegyrészeket, becsillanó lapokat 
mutató ásványokat. Jellemzően 
kagylós, vagy egyenetlen törésűek. 
Az aleurolit és agyag kézipéldányok 
intenzív dörzsölését követően 
ujjunkon lisztes bevonat marad; a jól 
litifikált agyagkövek esetén ez nem 
jellemző. A pélitek (különösen az 

Szürke, rosszul osztályozott, kavicsos, nagy–durvaszemcsés homokkő (balra felül), fakóvörös, 
közép–nagyszemcsés homokkő (jobbra) és vörös, rosszul osztályozott, csillámos, mátrixvázú 

finom–középszemcsés homokkő tipikus megjelenése (balra lent). 
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agyagok és az agyagkövek) többnyire higroszkóposak, nyelvünket hozzájuk érintve, 
mintegy „hozzátapadnak”. 

Speciális, a Kárpát–Pannon térségben igen elterjedt aleurolit változat a lösz. 
Hozzávetőleg 0,02–0,06 mm szemcsenagyságú, anyagát a szél szállította, azaz a 
szárazföldre lehulló porból jött létre. Jellemzően barnás–sárgás színű, mindig jól 
osztályozott, igen porózus, rétegzetlen, szemcséit vékony mészhártya burkolja be, 
ezért savakkal többnyire intenzíven pezseg. Gyakoriak benne a speciális alakú 
mészkonkréciók, a löszbabák.  

 

 

 

 

 

 

 

Az agyagkőzetek osztályozása ásványos összetételükön alapul. Két alaptípusukat 
különböztetjük meg: a sziallitokat, amelyek aluminoszilikát agyagásványokból állnak, 
és az allitokat, amelyeket alumínium-oxidok és –hidroxidok építenek fel. 

1. Sziallitok 

Uralkodóan agyagásványokból állnak, ezen belül az előforduló agyagásványok 
szerint csoportosítunk. Fontos emlékeztetni arra, hogy az agyagásvány egy 
szemcseméret kategória, nem ásványrendszertani fogalom! Igaz, hogy többnyire 
filloszilikát szerkezetű, nominálisan 
víz- (és/vagy OH-tartalmú) 
aluminoszilikátok sorolhatók közéjük, 
de akár zeolitok, a Fe, vagy a Mn 
hidroxidjai, oxihidroxidjai is az 
agyagásványok körébe tartozhatnak. 
A legfontosabb agyagkőzetek és 
jellemző ásványaik a következők: 

Vörös, egyenetlen törésű finomhomokos aleurolit (balra) és a lösz törmelékének (jobbra) tipikus 
megjelenése. 
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1. A >90% kaolinit-tartalmú agyag/agyagkő: kaolin; a 90–50% kaolinit-tartalmú 
agyag/agyagkő: kaolinites agyag/agyagkő; 2. A >90% szmektit-tartalmú 
agyag/agyagkő: bentonit; a 90–50% szmektit-tartalmú agyag/agyagkő: szmektites 
agyag/agyagkő; 3. Az illit-gazdag agyagnak és agyagkőnek nincs külön neve, 
egyszerűen illites agyag néven említjük. 

A felsorolt speciális agyagkőzeteken túl a legtöbb agyagkő a természetben az 
említett agyagásványokon kívül akár kloritot, vermikulitot, glaukonitot és egy sor más, 
akár nem agyag szemcseméretű ásványt is tartalmaz (kvarcot, földpátot, kalcitot, 
piritet, foszfátokat, vagy akár szervesanyagot). Hasonlóan a többi törmelékes 
üledékes kőzethez a különböző szemcseméretű alkotók keveredése teljesen 
héköznapi jelenség. Amennyiben az agyagkőzet szerkezete irányítottságot, lemezes 
elválást mutat, akkor a lemezes agyagkő (shale) elnevezéssel illetjük. Ha ennek a 
kőzetnek a szervesanyag-tartalma jelentős (>0,1 m/m%) és a kőzet üdén 
sötétszürke–fekete (mállottan barnás) színű, akkor a geológiai szaknyelv „fekete 
pala” (black shale) néven illeti, noha nem palás, hanem lemezes szerkezetű, nem 
metamorf kőzetről van szó! 

2. Allitok 

Uralkodóan Al-oxihidroxidokból, Al-hidroxidokból (gibbsit, diaszpor, böhmit) álló 
kőzetek, vagyis a bauxitok. Folyamatos átmenetet mutatnak az agyagok-
agyagkőzetek felé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kissé mállott, szervesanyag-dús lemezes agyagkő („fekete pala”; felül), bauxit (alul balra) és 
különböző agyagkőzetek (kaolin, bentonit; alul jobbra) tipikus megjelenése. 
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A törmelékes üledékes és agyagkőzetek hazai elterjedése 

Az olvasóleckében tárgyalt kőzettípusok rendkívül elterjedtek a Kárpát–Pannon 
térségben, mivel a medence neogén kitöltése döntően belőlük épül fel. A preneogén 
képződmények egész sora tartalmaz ilyen kőzeteket úgy a felszínen, mint az Alföld 
és a Dél-Dunántúl aljzatában. A legnevezetesebbek a Ny-Mecsekben a perm–alsó-
triász rétegsor, a K-Mecsekben a felső-triász–alsó-jura összlet, a balaton-felvidéki 
perm, a Szegedi Dolomit dolobreccsája a Szegedi-med. aljzatában, a Paleogén-med. 
eocén–oligocén képződményei. Tiszta agyagkőzeteket ismerünk a Tokaji-hg.-ben, 
Nagytétény környékén, bauxitot a Dunántúli-khg. számos pontján. Lösz borítja az 
ország felszínének több, mint negyedét, főleg a Duna mentén, a D-Dunántúlon és az 
Alföldön. Nagy elterjedésben ismertek ilyen kőzetek a Külső-Kárpátok fliszónájában. 

 
 
 
 
Hasznos olvasnivalók a témában: 
 
Dávid, Á. (2011): Ásvány és kőzettan. E-tananyag, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.h
tml 
 
Józsa, S., Szakmány, Gy., Miklós, D.G., Varga, A. (2020): A törmelékes üledékek és 
kőzetek petrográfiai vizsgálati eredményei a Kárpát–Pannon térség kutatásában: a 
magyar kutatók hozzájárulása az elmúlt 150 évben. Földtani Közlöny 150/2, 291–
314. 
https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2654/2858 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 

 

 

 

 

 

 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.html
https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2654/2858
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Önellenőrző kérdések (a törmelékes üledékes és az agyagkőzetek 
petrográfiája): 

1. Melyek a Wentworth-skála szemcseméret-csoportjai és mik a határaik (mm-ben)? 
2. Milyen szöveti szempontokat veszünk figyelembe egy törmelékes üledékes kőzet 

jellemzésénél?  
3. Mi a különbség a breccsa és a konglomerátum, illetve az ortokonglomerátum és a 

parakonglomerátum között? 
4. A Pettijohn-féle háromszögdiagramok alkalmazásával jellemezze összetétel 

szempontjából a következő homokkő-típusokat: arkóza, kvarcwacke, grauwacke, 
kvarcarenit, szublitarenit! 

5. Jellemezze petrográfiai szempontok szerint: a bauxitot, a kaolint, a lemezes 
agyagkövet és a löszt! 
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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

8. lecke 

 
Az olvasólecke célja: a piroklasztitok, a vegyi és biogén, valamint a szerves üledékes 
kőzetek petrográfiájának bemutatása, ismeretek nyújtása makroszkópos jellegeik és 
legfontosabb hazai előfordulási helyeik kapcsán. Átlagos olvasási idő: 50 perc. 
 
Folytassuk ismerkedésünket az üledékes kőzetekkel! Most nézzük a vulkanoklasztit 
kőzeteket, amelyek keletkezése szoros kapcsolatban van a vulkáni működéssel, így 
a magmás kőzetek keletkezésével! A vulkanoklasztitoknak három fő típusa van: 

1. A piroklasztitok, amelyek legalább 75%-ban elsődleges vulkáni anyagot 
tartalmazó kőzetek. Képződésük robbanásos vulkáni kitörés során történik. 

2. Az autoklasztitok, amelyek a magma vagy a mozgásban lévő láva aprózódásához 
és/vagy hirtelen kihűléséhez kapcsolódnak, és a kitörést követően jönnek létre. 

3. Az epiklasztitok, amelyek <25 % vulkánianyag-tartalmú kőzetek és a piroklasztitok 
másodlagos (eróziós) átalakulásának (lejtős tömegmozgások során, piro- és 
autoklasztitok vagy kihűlt lávafolyások szállításának, aprózódásának) az eredményei. 

A piroklasztitok petrográfiai jellemzői 

A piroklasztitok osztályozása (a sziliciklasztos kőzetekhez hasonlóan) az uralkodó 
szemcseméret (és részben a szemcsék alakja). Az alábbi táblázatban láthatjuk a 
piroklasztitok osztályozását: 

szemcseméret  laza (friss) anyag neve  diagenizálódott kőzet neve  

> 64 mm blokk (szögletes)  piroklasztos breccsa  
bomba (kerekített)  piroklasztos agglomerátum  

2 – 64 mm  lapilli  lapillikő (lapillit)  
0,0625 – 2 mm  durva hamu  durvaszemcsés tufa  
<0,0625 mm  finom hamu  finomszemcsés tufa  

 

A piroklasztitok alkotórészei 

1. Juvenilis elegyrészek: A 
magmából elsődlegesen származó, 
buborékosodott és fragmentálódott 
elegyrészek. A kitöréskor hirtelen 
kihűlt, általában lyukacsos szemcsék 
(kevés kristályt tartalmazhatnak). 

Üledékes kőzettan III.: az üledékes kőzetek petrográfiája II. 
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Egyik típusa a salak (scoria), amely elsősorban a bazalt vagy az andezit jellemző 
piroklasztja. Mérete főleg lapilli, illetve hamu. Másik típusa a horzsakő (pumice), 
amely viszkózus, Si-gazdag magma piroklasztja. Blokk (bomba)- és lapilliméretben is 
gyakori, de széttöredezve akár <2 mm-es (hamu) is lehet (hamu). Sűrűsége <1 g/cm3 
(azaz úszik a vízen). 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon gyakori, de makroszkóposan kevésbé tanulmányozható juvenilis elegyrész a 
hamu; ez <2 mm szemcseméretű, ami lehet üveg (a friss magmából származó, 
hirtelen kihűlt, apró üvegszilánkok), vagy <2 mm-es kristály, kőzet-, és 
kristálytörmelék. Litifikálódását követően tufa lesz belőle. 

2. Kristályok és litikus részek: Előbbiek olyan kristályok illetve kristálytöredékek, 
amelyek már a felszínre kerüléskor is kristályok voltak (a kitörést megelőzően 
alakultak ki a magmakamrában). A litikus részek (kőzetrészek) nagyon változatosak, 
közös jellemzőjük, hogy nem lyukacsos, hólyagos, hanem tömött kőzettöredékek. 
Lehetnek a kitöréssel során feltört magmából megszilárdult, a vulkán mélyebb 
részéből származó, komagmás kőzetek darabjai, de lehetnek ún. xenolitok is, pl. a 
felső köpenyből származó ultrabázitok, vagy a kitörés során a felszínről elragadott és 
elszállítódott kőzettörmelékek. 
 
A piroklasztitok petrográfiai típusai 
A fenti táblázat összegezi a 
piroklasztitok fő csoportjait. 
Kiegészíthető azzal, hogy ha egy tufa 
(<2 mm-es szemcseméretű 
litifikálódott piroklaszt) 10–75%-nyi 
lapillit is tartalmaz, akkor a neve 

Bazaltsalak (balra) és riolitos horzsakő (jobbra) tipikus megjelenése. 
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lapillitufa. A tufákat összetevői (ásványtörmelék, kőzettörmelék, üvegtörmelék) 
alapján tovább osztályozhatjuk kristálytufa, kőzettörmelékes tufa és üvegtufa 
típusokra. Különösen a régebbi irodalomban elterjedt a tufakőzetek kémiai 
összetétele (tkp. SiO2-tartalma) alapján történő felosztása savanyú (pl. riolittufa), 
neutrális (pl. andezittufa) és bázisos (pl. bazalttufa) kőzetekre. Makroszkópos, terepi 
jellemzésnél ez bizonytalan és nem ajánlott; egy tufa kemizmusának meghatározása 
a nem átalakult üvegszilánkok in situ kémiai analízisével történik speciális műszeres 
vizsgálatokkal. 

További, a piroklasztokhoz tartozó fogalmak: 1. A tefra egy nem litifikálódott, laza 
piroklasztos üledék; 2. A tufit egy 25–75%-ban vulkanogén törmelékszemcsékből 
álló, üledékes anyaggal (pl. homok, aleurit) kevert kőzet; 3. A tufás kőzetek a 10–
25%-ban vulkanogén törmelékből álló üledékes kőzetek (pl. tufás homokkő); 4. Az 
akkréciós lapilli kerekded, koncentrikus felépítésű, összetapadt hamuszemcsékből 
álló vulkáni törmelék; 5. Az ignimbrit egy horzsakő- és hamuár (a kitörési oszlop 
összeomlásából keletkező piroklaszt-ár) üledéke, főleg savanyú magmás 
tevékenységhez kapcsolódva. Jellemzője a vöröses szín, a megolvadt, összelapult, 
üvegesen megszilárdult horzsakövek, a fiammék jelenléte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazalt kőzettörmelékes lapillikő (balra felül), lapillitufa lapilli méretű agyagásványosodott 
horzsakövekkel (jobbra felül), kőzettörmelékes kristálytufa (balra lenn), összesült lapillitufa 

(ignimbrit; jobbra lenn) tipikus megjelenése. 
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TIPP: Remek összefoglalót tartalmaz a piroklasztitokról, a robbanásos 
vulkáni működésről az alábbi elektronikus tananyag: 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/904/magmas%20kozetek.pdf 

A piroklasztitok hazai elterjedése 

A piroklaszt kőzetek kiömlési megfelelőik elterjedési terültén általában szintén 
megtalálhatók, így a miocén belső kárpáti vulkáni koszorú egész területén bővelkedik 
bennük a Dunazug-hg.-től a Hargitáig. A Pannon-med. neogén kitöltése is tartalmaz 
(fúrásokban, helyenként több 100 m vastagságban) miocén (főleg savanyú) 
piroklasztitokat. Kiemelhetők még a Kemenesalja és a Bakony–Balaton-felvidék 
bazaltvulkanizmusához kötődő piroklasztitok. 

A karbonátkőzetek petrográfiai jellemzői 

A következő tárgyalandó üledékes kőzetek csoportja a vegyi és biogén üledékes 
kőzetek közé egyaránt besorolható intrabazinális kőzetcsoport, a karbonátos 
üledékes kőzetek. 

A karbonátos üledékes kőzetek >50% karbonátásványt tartalmazó üledékes 
kőzetek. Közülük a leggyakoribb és legfontosabb a mészkő, amely >90%-ban 
CaCO3-ásványokból (kalcitból, aragonitból) áll, míg a dolomit >90%-ban dolomit 
ásványból [Ca,Mg(CO3)2] épül fel. A két kőzettípus között folyamatos az átmenet, 
létezik meszes dolomit, illetve dolomitos mészkő is. Ha a nem karbonátos szemcsék 
mennyisége 10–50 %, akkor azt a kőzetnévben jelezni kell: pl. homokos mészkő, 
kőzetlisztes dolomit. 

Jellemző ásványaik tehát a kalcit (általában néhány %-nyi Mg-tartalommal), valamint 
a dolomit, ritkán az aragonit. Mind a kalcit, mind a dolomit kevés vasat is tartalmazhat 
(nagyobb vastartalom esetén ankeritről, illetve szideritről beszélünk). Az üledékes 
karbonátkőzetek nem karbonátos elegyrészei a kvarc (±kova), a szericit, különböző 
agyagásványok, Fe-Mn-oxidok és -hidroxidok, a foszfátok, a pirit továbbá a szerves 
anyag. 

A mészkövek elegyrészei 

A mészkövek elegyrészeit három 
csoportba sorolhatjuk: ortokémiai és 
allokémiai elegyrészek, illetve 
ásvány- és kőzettörmelékek. 

1. Ortokémiai elegyrészek: az 
üledékgyűjtőben keletkezett, nem 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/904/magmas%20kozetek.pdf
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szállított karbonátos kőzetelemek, gyakran kémiai kiválás termékei. Típusait 
kristályméret alapján különböztetjük meg: 

A mikrit mikrokristályos kalcitból (aragonitból) áll, kristálymérete <4 μm. Eredete 
főleg biogén, de esetenként szervetlen úton is képződhet. Sokszor a kőzet 
alapanyagát (mátrixát) szolgáltatja. Ezzel szemben a pátit (pátos kalcit) 
kristálymérete >15 μm. Kémiailag kicsapódott vagy a mikrit átkristályosodásával 
képződik, többnyire cementként funkcionál. A mikropátit kristálymérete 4–15 μm, a 
mikrit kezdődő átkristályosodásával, vagy kémiai kicsapódás révén képződik.  

2. Allokémiai elegyrészek (tkp. mészanyagú szemcsék): az üledékgyűjtőben 
képződött, de a keletkezés után áthalmozott elegyrészek. Sokféle típusát 
különböztetjük meg, de ezek többnyire csak mikroszkópban azonosíthatók. 

Az intraklasztok az alig konszolidálódott karbonátiszap felszakadozása és rövidebb-
hosszabb szállítása majd újra leülepedése révén keletkeznek. Többnyire ovális, 
gömbded alakúak, méretük a néhány milliméterestől a több tízcentiméteresig 
változhat és tartalmazhatnak egyéb allokémiai és ortokémiai elegyrészeket is. A 
peloidok (rögök) is gömbszerű vagy kissé megnyúlt, vagy szabálytalan alakú, 
kerekített szemcsék. Anyaguk általában homogén mikrit. Méretük általában 0,1–0,6 
mm. Eredetük nem határozható meg egyértelműen, egy részük valószínűleg 
mikritesedett szemcse vagy apró, jól koptatott intraklaszt, esetleg átdolgozott 
karbonátiszap. A bioklasztok a karbonátos üledékgyűjtőben élt szervezetek 
mészvázai, illetve azok töredékei. A bekérgezett szemcsék (ooidok, pizoidok, 
onkoidok) kerekded szemcsék, amelyek belső magból és koncentrikus, vagy nem 
koncentrikus laminákból álló burokból épülnek fel, de akár radiális (sugaras) 
szerkezetük is lehet. Méretük néhány tized mm-től akár cm-ig terjed. 

Az orto- és allokémiai elegyrészeken kívül a mészkövekben előfordulhatnak 
különböző áthalmozott ásvány- ritkábban kőzettörmelékek (litoklasztok, terrigén 
elegyrészek), a leggyakrabban kvarc, földpátok, csillámok, opakásványok.  

Az allokémiai elegyrészek és az esetlegesen előforduló litoklasztok alkotják a kőzet 
vázát, az ortokémiai elegyrészek pedig legtöbbször cementként és/vagy mátrixként 
szerepelnek. Ha nincs sem allokémiai elegyrész, sem litoklaszt, akkor az ortokémiai 
elegyrészek önmagukban is 
alkothatnak karbonátkőzetet! 

Jelen kurzus keretében csak a 
mészkövek makroszkópos 
jellemzésére szorítkozunk, más 
kurzusok részletesen tárgyalják 
mikroszöveti jellemzőiket. 
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A mészkövek makroszkópos leírásának lépései 

1. Milyen a mészkő alapvető szöveti jellege? 

1.1. Ha a kőzet kagylós, vagy sima törésű, az arra utal, hogy fő tömege 
mikrokristályos karbonátból áll. Az ilyen mészkő neve: mikrites mészkő; 

1.2. Szabad szemmel (vagy lupéval) becsillanó, pátos fényű lapok sokasága látható 
a kőzetben, a törési felület egyenetlen. Ennek a mészkőnek a neve: pátos mészkő, v. 
pátit; 

1.3. Ha csak egy-egy pátos szemcse csillan be az egyébként mikrites anyagban, a 
mészkő neve: hintetten pátos, mikrites mészkő. 

2. Felismerhető-e a domináns szemcsetípus? 

Ha azonosítható, akkor kiegészítjük az 1. pontban levezetett nevet. Például jól 
azonosíthatóan váztöredékek alkotják a szemcsék többségét és ezek mikrites 
alapanyagban úsznak, akkor a helyes név: bioklasztos mikrites mészkő. Ennek 
analógiájára egy adott mészkő lehet pl. ooidos pátit, vagy litoklasztos mikrites 
mészkő. Ha fő szemcsekategória nem azonosítható makroszkóposan, akkor nem 
egészítjük ki az 1. pont alatti kritériumok alapján meghatározott nevet! 

3. Megfigyelhető-e egyéb szerkezeti jelleg (gumósság, tűzkő, lamináció)? 

A szabad szemmel észlelhető szerkezeti bélyegek általában a rétegzéshez 
kapcsolódnak; ilyen a lemezesség, azaz a lamináció, az osztályozott rétegzettség, 
azaz a gradáció, vagy a gumósság. Ennek megfelelően alkalmazhatjuk pl. a 
következő kőzetneveket: gumós, mikrites mészkő; tűzköves, bioklasztos mikrites 
mészkő; laminált, mikrites mészkő; gradált krinoideás mészkő. A dolomitok 
makroszkóposan rendkívül hasonlíthatnak a mészkövekre. Leginkább dolopátitos 
változataik, az ún. cukorszövetű dolomitok különülnek el. Jellemző bélyeg még a 
szögletes, éles felületek sokasága akár mállott kőzet esetében is (murvásodás). 
Fontos alkalmazni a savpróbát: a mészkő intenzíven pezseg híg, hideg savak (akár 
ecetsav) hatására, míg a dolomit nem, vagy alig pezseg ilyenkor. Pora azonban 
képes pezsgésre, főleg, ha töményebb, vagy forró savakban oldjuk. 

Szólnunk kell még az egyéb, 
szárazföldi eredetű 
karbonátkőzetekről. Ezek közül 
legismertebb a cseppkő, amely 
általában koncentrikus szerkezetű, 
esetenként ritmikusan, eltérő 
kristályméretű kalcitból felépülő 
hengerded, vagy kúp alakú 
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képződmény. Az édesvízi mészkő többnyire vastagpados, tömött szövetű mészkő, 
amelyben gyakran található a leülepedéskor bekérgezett növényi szárak elbomása 
után megmaradt üregek, illetve csigák maradványai. A mésztufa (travertínó) recens 
képződésű, porózus, nem rétegzett megjelenésű mészkő. Az édesvízből kicsapódó 
mészanyag növényi szárakat, mohákat, kőzettörmelékeket von be, amelyek könnyen 
azonosíthatók akár szabad szemmel is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb karbonátkőzetek: a márgák  

A közel azonos mennyiségű pélitet és finom szemcseméretű meszet tartalmazó 
kőzeteket márgáknak hívjuk. Ezek alapján átmeneti helyet foglalnak el az 
agyagkőzetek (finomszemcsés 
törmelékes kőzetek) és a karbonátos 
kőzetek között. A márgák általában 
finomszemcsések, gyakran 
tartalmaznak ősmaradványokat, 
lehetnek tömegesek, de lemezesek, 
vagy gumósak is. A pélites, kevert 
karbonátos-sziliciklasztos kőzetek 

Krinoidea biopátit (krinoidit) (balra felül), vörös, gumós, mikrites mészkő (ammonitico rosso) vágott 
felülete (jobbra felül), fekete, mikrites mészkő (balra lenn) és ooidos mészkő (jobbra lenn) tipikus 

megjelenése. 
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TIPP: Remek angol nyelvű videóleckék érhetők el a karbonátos üledékes 
kőzetek témájában: 

https://www.coursera.org/lecture/planet-earth/4-b-6-carbonate-sedimentary-rocks-pYohc 

https://www.youtube.com/watch?v=nLMWkOCThsc 

csoportjait a következő táblázat foglalja össze: 

Kőzetnév CaCO3-tartalom 
Mészkő >90 m/m% 

Agyagos mészkő 80–90 m/m% 
Mészmárga 60–80 m/m% 

Márga 40–60 m/m% 
Agyagmárga 20–40 m/m% 

Meszes agyagkő 10–20 m/m% 
Agyagkő <10 m/m% 

 

Makroszkópos felismerésüknél fontos, hogy savval csepegtetve pezsegnek, de a 
pezsgés intenzitása a mésztartalom függvénye. Friss törési felületükön dörzsölve 
gyakran lisztes tapintásúak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édesvízi mészkő (balra felül), travertínó (jobbra felül), bioturbált, foltos márga (balra alul) és pátos 
dolomit (jobbra alul) tipikus megjelenése. 

https://www.coursera.org/lecture/planet-earth/4-b-6-carbonate-sedimentary-rocks-pYohc
https://www.youtube.com/watch?v=nLMWkOCThsc
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A karbonátos üledékes kőzetek hazai elterjedése 

A karbonátos üledékes kőzetek nagyon elterjedtek a Kárpát–Pannon térségben. 
Egyrészt a medence neogén kitöltő üledékei sok márgatípust tartalmaznak, másrészt 
a preneogén aljzat jelentős része ilyen kőzetekből áll mind a felszínen, mind 
medenceterületek aljzatában. A legfontosabbak a mezozoikumi előfordulások; a 
Dunántúli- és az Erdélyi-khg., a Keleti-Mecsek, a Belső-Nyugati- és a Keleti-Kárpátok 
tömegének jelentős részét alkotják. Lényegesek még az eocén ún. nummuliteszes 
mészkövek a Bakonyban, a miocén porózus bioklasztos mészkövei (pl. a 
„lajtamészkő”) egy sor medence- és medenceperemi területen (pl. a Mecsekben, a 
Pannon-med. nyugati szegélyén és Sóskúton). Pleisztocén édesvízi mészkövek 
ismertek medenceszerte, főleg a középhegységek peremi területein. 

A kovakőzetek petrográfiai jellemzői 

A kovakőzetek olyan biogén és/vagy vegyi üledékes kőzetek, amelyek fő 
ásványai a szilícium-dioxid változatai (kalcedon, opál, mikrokristályos kvarc).  

Fő típusai a következők: 

Diatomaföld: Diatomák (kovaalgák) vázainak tömegéből áll. Fehér, vékonylemezes 
vagy laza, porszerű. Nagy porozitása következtében nagyon kicsi a sűrűsége, 
könnyen összetéveszthető egyes agyagkőzetekkel (pl. kaolinnal). 

Radiolarit: Radioláriák (egysejtű sugárállatok) vázainak tömegéből áll, melyeket 
kalcedon vagy kriptokristályos SiO2 cementál. Tömött szövetű, rideg, kemény, 
kagylós törésű, kalapácsütésre gyakran szikrázik, gyakran jól rétegzett. 

Tűzkő, szarukő: Gumós, vesés megjelenésű, túlnyomórészt kalcedonból és kripto- 
vagy mikrokristályos kvarcból áll. Karbonátos kőzetekkel kapcsolatosan, azokkal 
együtt keletkezik, rendszerint mészkő, vagy dolomitrétegekben gumók, lencsék 
formájában találjuk. A radiolarithoz hasonlóan rideg, tömött, kagylós törésű és acéllal 
megütve szikrázhat. 

Az üledékes mangánkőzetek petrográfiai jellemzői 

A vegyi üledékes kőzetek közé 
tartoznak, bár kialakulásukban a 
mikrobiológiai folyamatok is fontos 
szerepet játszhatnak. Típusaik az 
alábbiak. 
Karbonátos Mn-ércek (fő ásvány: 
rodokrozit): zöldes színű, sávos 
megjelenésű kőzet, amely egymássl 
ritmikusan váltakozó, rodokrozitból 
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álló barnás illetve vasgazdag csillámokból (glaukonitból, szeladonitból) álló zöldes 
színű sávokból épül fel. 
Oxidos Mn-ércek: sötétbarna, szürke, fekete színű, Mn-oxidokból (pl. piroluzitból) 
álló kőzetek.  

A sókőzetek petrográfiai jellemzői 

Az üledékes kőzetek egyetlen igazán vegyi eredetű változatai a sókőzetek 
(evaporitok). Mindig bepárlódás útján, kémiai úton keletkeznek elsősorban 
lefűződő lagúnákban, illetve szárazföldön sivatagi-félsivatagi területek 
tavaiban, vagy árapálysíkságain. 

Fő ásványaik szulfátok és kloridok. Kiválási, kikristályosodási sorrendjük megegyezik 
a növekvő oldhatósággal: anhidrit, gipsz, halit (kősó), fedősók (elsősorban kálisók 
és magnéziumsók). Az anhidrit és a gipsz gyakran karbonátásványokkal, vagy 
karbonátkőzetekkel együtt fordul elő, sokszor mészkő, vagy márgarétegek 
váltakoznak gipsz-, illetve anhidritrétegekkel. Világos színű, puha kőzetek, a kősó 
vízben jól oldódó, sós ízű kőzet. 

A szénkőzetek petrográfiai jellemzői 

A különböző szénkőzetek magasabbrendű növényi szövetek maradványainak 
felhalmozódásából, átalakulásából képződnek, fő tömegükben szerves 
vegyületekből állnak. 

A szénülés diagenetikus folyamata során a növényi anyagból kőszén lesz. Ennek 
előrehaladása során a következő szénkőzetek jönnek létre: 

A tőzegben szabad szemmel még szembetűnő a növényi szövetek alkotta szerkezet. 
A lignit esetében megkezdődik a szénülés, sötétebb barna szín jelentkezik, de a fás 
szerkezet még jól felismerhető. A barnakőszénnél a növényi szerkezet már nem, 
vagy csak nagyon gyengén ismerhető fel, sötétbarna–fekete színű, karca barna. A 
feketekőszénben a növényi szerkezet makroszkóposan már nem, vagy csak 
esetlegesen, nagyon gyengén ismerhető fel, fekete színű, karca is fekete. Az 
antracit egy kemény, fémfényű, tömött megjelenésű szénkőzet.  

A kova-, só-, mangán- és 
szénkőzetek hazai elterjedése 

A kovakőzetek szinte minden nagy 
tömegű karbonátos rétegsorban 
előfordulnak, így lelőhelyeik is 
azonosak. Lényeges diatomit 
előfordulások vannak a Mátra és a 
Tokaji-hg. térségében. Az evaporitok 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
11 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
szempontjából az Erdélyi-med. miocén kősólerakódásai a legfontosabbak, ezeken 
kívül a Bódva völgyében ismertek nagyobb gipszelőfordulások, továbbá számos 
mélyfúrás tárt fel kis kiterjedésű miocén evaporitokat. Mangántelepek elsősorban a 
Bakonyban és a Preluka-hg.-ben fordulnak elő. A kőszénelőfordulások közül 
kiemelendő a mecseki és d-erdélyi (Szörényi-érchg.) feketekőszén, a bakonyi, 
borsodi, ék-dunántúli, Nyitra-vidéki és petrozsényi barnakőszén lelőhelyek, a 
Mátraalja és a Bükkalja területén ismert lignit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiolarit (felső sor, balra), tűzkőgumó (felső sor, jobbra), anhidrit (középső sor, balra), 
barnakőszén (középső sor, jobbra), karbonátos mangánérc (alsó sor, balra), oxidos mangángumó 

(alsó sor, jobbra) tipikus megjelenése. 
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Hasznos olvasnivalók a témában: 
 
Dávid, Á. (2011): Ásvány és kőzettan. E-tananyag, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.h
tml 
 
Haas, J., Hips, K. (2020): A rejtelmes dolomit. Földtani Közlöny 150/2, 233–266. 
https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2671/2856 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 

 

Önellenőrző kérdések (a piroklasztitok, üledékes karbonát-, kova-, só-, 
mangán- és szénkőzetek petrográfiája): 

1. Melyek a piroklasztitok csoportjai? 
2. Milyen szöveti szempontokat veszünk figyelembe egy mészkő jellemzésénél?  
3. Mi a különbség a tufa és a tufit, illetve az ortokémiai és az allokémiai elegyrész 

között? 
4. Mi a márga és milyen összetételűek az egyes márgatípusok? 
5. Definiálja az alábbi üledékes petrográfiai fogalmakat: radiolarit, anhidrit, 

barnakőszén, dolomit! 
6. Milyen típusai vannak az üledékes mangánércekenek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.html
https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2671/2856
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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TIPP: Könnyen érthető, angol nyelvű videóleckék érhetők el a 
metamorfózisról és a metamorf kőzetekről az alábbi linkeken: 

https://www.youtube.com/watch?v=HUydPhIaQQU 

https://www.youtube.com/watch?v=FhP5X3KEfjE 

https://courses.lumenlearning.com/cuny-lehman-geo/chapter/reading-characteristics-of-
metamorphic-rocks/ 

Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 
9. lecke 

 
Az olvasólecke célja: a metamorf kőzetek petrográfiai alapfogalmainak tisztázása, a 
szerkezet alapján elnevezett metamorf kőzetek petrográfiájának áttekintése, makroszkópos 
jellegeik megismerése. Átlagos olvasási idő: 50 perc. 
 
Kőzettani barangolásunk vége felé közeledve térjünk most rá a metamorf kőzetek 
megismerésére! Az eddigi olvasóleckékhez hasonlóan a gyakorlati, mindenekelőtt 
makroszkópos petrográfiai jellemzőket járjuk körül, így nem célunk az elméleti 
ismeretanyag részletezése. Arra csak olyan mértékig térünk ki, ami feltétlenül fontos 
a gyakorlati ismeretek megértése szempontjából. 
A metamorfózis a szilárd fázisú átkristályosodással jellemzett geológiai 
folyamatokat jelenti. Jellemzésében a két legfontosabb fizikai változó a hőmérséklet 
(T) és a nyomás (P), ugyanakkor gyakran a kémiailag aktív fluidumok koncentrációját 
vagy aktivitását (C vagy X), sőt az átalakulás időtartamát (t) is figyelembe kell venni.  

A metamorf kőzetek elnevezésének alapelvei 
 
A metamorf kőzeteket a kézipéldány méretben megfigyelhető tulajdonságaik 
alapján nevezzük el. 
Ezzel összefüggésben a névadásnak négyféle forrása lehet: 
1. az ásványos összetétel, 
2. makroszkóposan látható 
szerkezet, 
3. a kémiai összetétel (a 
metamorfózist elszenvedő eredeti 
kőzet, a protolit jellege), 
4. jól definiált speciális nevek. 

A metamorf kőzetek petrográfiája I.: alapfogalmak, szerkezet 
alapján elnevezett kőzettípusok  

https://www.youtube.com/watch?v=HUydPhIaQQU
https://www.youtube.com/watch?v=FhP5X3KEfjE
https://courses.lumenlearning.com/cuny-lehman-geo/chapter/reading-characteristics-of-metamorphic-rocks/
https://courses.lumenlearning.com/cuny-lehman-geo/chapter/reading-characteristics-of-metamorphic-rocks/
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A kézipéldányok jellemzésénél az első két szempontot követjük; a 3., (vagy akár a 4.) 
szempont (megfigyelhető jelleg híján) nem mindig érvényesülhet. 
 
A metamorf kőzetek csoportosításánál gyakran használt alapelv az ún. metamorf 
fok használata, amely a metamorfózis hőmérsékletén (részben nyomásán) alapul. 
Az egyes csoportok határait laboratóriumi adatok alapján vonták meg és az egyes 
metamorf fokok határait bizonyos ásványok (vagy inkább ásványegyüttesek) első 
(progresszív) megjelenése alapján definiálták. Ezek a következők: nagyon kisfokú 
(kb. megfelel az anchizónás metamorfózisnak), kisfokú (≈ epizónás), közepesfokú 
(≈ mezozónás), nagyfokú (≈ katazónás) metamorf kőzetek csoportja. 
 
A metamorf kőzetek neve egy alapnévből és előtagokból áll. Az előtag 
használata azonban nem előírás, a metamorfit neve állhat csak az alapnévből is. 
Az alapnév lehet ásványos összetétel alapján adott (pl. szerpentinit) vagy a kőzet 
szerkezetének leírásából származó név (pl. fillit). A kőzet további jellegzetességeit az 
alapnév elé illesztett előtagokkal fejezzük ki. Ez utalhat a jellegzetes szerkezeti 
bélyegekre, vagy pontosítja az ásványos összetételt (pl. klorit-tartalmú epidot 
amfibolit, sávos gránát-kyanit gneisz). 
Azoknál a metamorf kőzeteknél, amelyekben a protolit ásványos összetételi és/vagy 
szöveti jellegzetességei egyértelműen felismerhetőek, a kőzet neve elé meta- 
előtagot teszünk (pl. metahomokkő, metavulkanit, metaandezit, metagranitoid). Ha 
meg tudjuk állapítani, hogy a metamorfit magmás (orto-), vagy üledékes (para-) 
protolitból származik, akkor az orto- illetve para- előtagot akkor illesztjük a metamorf 
kőzet neve elé (pl. ortogneisz, paragneisz). 
 
A következőkben térjünk ki részletesebben a metamorfitok elnevezésének 
lehetőségeire és vegyünk néhány konkrét példát!  
 
A metamorf kőzetek elnevezése a modális (ásványos) összetétel alapján 

Azokat az ásványokat, amelyek mennyisége a metamorfitban >5 V/V%, 
főelegyrészeknek nevezzük. Adott kőzetben előforduló főelegyrészek ásványneveit 
a kőzetnév elé helyezzük úgy, hogy a nagyobb mennyiségű kerüljön közvetlenül a 
kőzetnév elé. Pl.: andaluzit-szillimanit gneisz, biotit-muszkovit pala, epidot amfibolit. 
Azokat az ásványokat, amelyek 
mennyisége a metamorfitban <5 
V/V%, kismennyiségű 
elegyrészeknek nevezzük. Úgy 
jelöljük, hogy az adott ásvány(ok) 
neve után a "-tartalmú" szót, vagy az 
„-os” toldalékot tesszük (pl.: rutil-
gránát-tartalmú epidot amfibolit; itt a 
sorrend kifejezi, hogy a rutil 
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mennyisége kisebb, mint a gránáté és az epidot főelegyrész). Amennyiben egy 
metamorfit >75 V/V%-át egy ásvány alkotja, akkor a kőzetet ezen egyetlen 
ásványtípus alapján kell elnevezni úgy, hogy az ásvány neve után az “-it” képzőt 
tesszük. Ha a kőzet irányított szerkezetű, akkor azt a kőzetnévben is kifejezzük. 
 
A metamorf kőzetek elnevezése a makroszkóposan látható szerkezet alapján - 
alapfogalmak  

Szerkezet (struktúra): Egy kőzettömeg részeinek elrendeződése, tekintet nélkül 
azok méretére. A fogalom tartalmazza az egyes részek közötti kölcsönös 
kapcsolatot, a részek alakját és belső jellegzetességeit. 
 
Szövet (fabric): A kőzettömeg részeinek kitüntetett iránya, annak fajtája és foka. A 
kifejezés elsősorban ásványszemcsék vagy szemcsecsoportok kristálytani és/vagy 
alaki irányítottságának leírására használandó. 
 
Sáv (band): Közel párhuzamosan elhelyezkedő, táblás-oszlopos kőzetrészek 
sorozata. Kerüljük a „réteg” fogalmat a metamorf kőzetek leírásánál, mert az az 
üledékes kőzetek esetében használandó fogalom! 
 
Foliáció: Bármilyen, ismétlődően előforduló, az 
egész kőzettestet átható, sík szerkezeti jelleg. 
 
Az alábbiak definiálhatják: 
a) Centiméteres vagy kisebb méretű szabályos 
összetételi sávosság; 
b) A nem izometrikus ásványszemcsék kitüntetett 
síkokba való rendeződése; 
c) A deformált szemcsék alakja; 
d) A szemcse-, vagy kristályméret változása; 
e) A nem izometrikus ásványszemcsék kitüntetett 
síkokba való rendeződése homogén mátrixban; 
f) Lencsés (vagy nyúlt) szemcsehalmazok 
kitüntetett síkokba való rendeződése; 
g) Törések kitüntetett síkokba 
rendeződése; 
h) Előbbiek bármelyikének 
kombinációi. 
 
Palásság: A foliáció egyik típusa, 
amelyet olyan deformáció és/vagy 
átkristályosodás hoz létre, amely a 
nem izometrikus szemcsék egy 

Passchier & Trouw (1996) alapján. 
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meghatározott irányba történő elrendeződését eredményezi. A foliációs síkok 
távolsága mm nagyságrendű.  
 
Klivázs: A foliáció egyik típusa, amely párhuzamos vagy közel párhuzamos, sűrűn 
elhelyezkedő, szabad szemmel nem látható méretű, finomszemcsés anyagból álló 
felületek sorozatából áll, amelyet deformáció hozott létre, és amely mentén a 
kőzettest rendszerint előszeretettel elválik. Krenulációs klivázs: A korábban 
kialakult foliáció mikrogyűrődésével (krenulációjával) kialakult klivázstípus. 
 
Gneiszes szerkezet: Kézipéldány méretben előforduló foliáció típus, amelyet 
deformáció és átkristályosodás hoz létre, és az alábbiak definiálhatják: 
a) Szabálytalan- vagy gyengén meghatározható sávosság; 
b) Az ásványszemcsék szem alakú és/vagy lencsés aggregátumai (szemes 
szerkezet, flázeres szerkezet); 
c) A vagy csak kis mennyiségben jelenlevő, vagy csak gyenge irányítottságot mutató, 
nem izometrikus ásványszemcsék csak gyengén kifejlődött foliációt határoznak meg. 
A foliációs síkok távolsága többnyire cm nagyságrendű. 
 
Lineáció (vonalasság): Bármilyen, ismétlődően előforduló, az egész kőzettestet 
átható, lineáris (vonalas) szerkezeti jelleg. 
 
Az alábbiak definiálhatják: 
a) Nyúlt ásványaggregátumok sorba 
rendeződése; 
b) Nyúlt ásványszemcsék hossztengelyének 
sorba rendeződése (= ásvány lineáció); 
c) Lemezes, táblás ásványszemcsék 
átmetszetének tengelyirányai; 
d) Párhuzamos redőtengelyek (főleg 
krenuláció esetén); 
e) Két foliáció átmetszete (metszési lineáció). 
 
Továbbá megnyúlt elegyrészek sorba 
rendeződése (pl. erősen deformált kavicsok 
metakonglomerátumban), vagy 
vetőkarcok rovátkái. 
 
 

 
 
 

Turner & Weiss (1963) alapján. 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
5 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
A makroszkóposan látható szerkezet alapján elnevezett metamorfitok  

Agyagpala (zsindelypala; slate): Nagyon kis metamorf fokú, erősen palás (palássági 
klivázs) szerkezetű, nagyon finomszemcsés kőzet. Az egyes szemcsék még lupéval 
sem különböztethetők meg egymástól.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fillit (phyllite): Finom (-közepes) szemcseméretű, kis metamorf fokon képződött 
kőzet, amely a párhuzamosan elrendeződött filloszilikátok következtében a teljes 
kőzeten átható tökéletes palásságot mutat. A foliációs felület általában selymesen 
csillogó fényű, az egyes szemcsék szabad szemmel nem, de lupéval 
megkülönböztethetők. Leggyakoribb ásványai: szericit, albit, klorit, kvarc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristályos pala (schist): Olyan 
metamorf kőzet, amely 
kézipéldányméretben, áthatóan jól 
kifejlett palásságot mutat a sok, nem 
izometrikus ásványszemcse irányított 
elrendeződése következtében. A 
kristályos pala elnevezést általában a 
közepes-durvaszemcsés változatokra 

Agyagpala jól fejlett palássági klivázs szerkezettel. 

Szericit-kvarcfillit (balra) és klorit szericitfillit (jobbra) tipikus megjelenése. 
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alkalmazzuk, tehát az egyes szemcsék szabad szemmel megkülönböztethetők 
egymástól. 
Csillámpala: Olyan kristályos pala, amelyben a csillámok mennyisége >50%. 
Ezenkívül lehet benne kvarc, földpát, gránát, kianit, staurolit, stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gneisz: Gneiszes szerkezetű metamorf kőzet. A gneisz elnevezést csaknem mindig 
olyan kőzetekre alkalmazzuk, amelyekben sok földpát (±kvarc) van, ritkán azonban 
előfordul, hogy a gneiszes szerkezetű kőzet más főelegyrészekből áll és a 
földpát±kvarc csak alárendelt mennyiségű (pl. gránát-cordierit gneisz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gránátos klorit-muszkovit pala (balra) és staurolit-muszkovit pala (jobbra) tipikus megjelenése. 

Lineációs gneisz (balra), sávos gneisz (jobbra felül) és muszkovit gneisz (jobbra alul) tipikus 
megjelenése. 
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Szirt (granofels): Olyan kvarc-földpát-gazdag metamorf kőzet, amely nem palás és 
nem gneiszes szerkezetű, nincs benne ásvány lineáció, vagyis semmilyen 
irányítottság nem figyelhető meg benne. 
 
A tektonikus metamorfitok jelentős része szintén szerkezet alapján definiált metamorf 
kőzet. Túlnyomó többségük definitív jellegei azonban kizárólag mikroszkópi 
vizsgálattal állapíthatók meg, kézipéldány léptékben nem, ezért csak érintőlegesen 
kerülnek említésre. Osztályozásukat az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Mátrix Irányítatlan szövet Irányított 
szövet 

Laza Vetőbreccsa (törmelék >30%)  
Vetőagyag (törmelék <30%)  

Kötött Dörzsbreccsa 

durvaszemcsés 
(>5 mm)  

finomszemcsés 
(0,1–5 mm)  

mikroszemcsés 
(<0,1 mm)  

Kötött, 
a finomszemcsés anyag 10–50% Protokataklázit Protomilonit 

Kötött, 
a finomszemcsés anyag 50–90% Kataklázit Milonit 

Kötött, 
a finomszemcsés anyag >90% Ultrakataklázit Ultramilonit 

Kötött, nagyméretű kristályokkal, vagy 
kőzettörmelékkel  Szemes milonit 

100% kőzetüveg Pszeudotachylit Hialomilonit 
Filloszilikát  Fillonit 

 
Milonit: Nyírási zónák mentén, plasztikus deformációval kialakult, teljes kőzeten 
átható foliációval jellemezhető, finom szemcseméretű kőzet, amelyben mechanikai 
hatásra szemcseméret-csökkenés alakul ki. Gyakran ásvány- és megnyúlási lineáció 
is kialakul. A nagyobb méretű porfiroklaszt és kőzettörmelék szemcsék általában 
lekerekítettek és gyakran a finomszemcsés mátrix öleli körbe őket. 
Szemes milonit (blasztomilonit, 
augen milonit): Olyan milonitváltozat, 
amelyben nagyméretű, 
nyomásárnyék szerkezetet mutató, 
lencseszerű megjelenésű kristályokat 
vagy kőzettörmelékeket (ezek 
mennyisége általában <50%) sávos 
szerkezetű, finomszemcsés mátrix 
burkol be. 
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TIPP: Nagyon hasznos áttekintés, valamint kép- és fogalomgyűjtemény 
található a következő honlapon: 
http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php 

TIPP: Haakon Fossen professzor angol nyelvű előadása a nyírózónákról és 
a tektonikus metamorfózisról hozzáférhető az alábbi linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=G4YjhYhCXbc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kataklázit: Olyan kőzet, amely kataklázison ment keresztül. Nem, vagy csak nagyon 
gyengén kifejlett palásságot mutat. Általában szögletes ásvány- és/vagy 
kőzettöredékekből áll, amelyeket finomszemcsés mátrix vesz körül. A mátrix és a 
nagyméretű töredékek anyaga azonos. 

A metamorf kőzettan különböző területeivel foglalkozó tudományos folyóiratok  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortogneisz milonit (balra) és amfibolit milonit gránát és albit porfiroklasztokkal (jobbra). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mylonite#/media/File:Garnet_porphyroblast.JPG 

http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=G4YjhYhCXbc
https://en.wikipedia.org/wiki/Mylonite#/media/File:Garnet_porphyroblast.JPG
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Hasznos olvasnivalók a témában: 
 
Passchier, C.W., Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer Verlag, Berlin. 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 
Turner, F.J., Weiss, L.E. (1963): Structural analysis of metamorphic tectonites. 
McGraw-Hill, New York. 
 
 
 
 
 

Önellenőrző kérdések (a metamorf kőzetek petrográfiai alapfogalmai, szerkezet 
alapján elnevezett metamorfitok): 

1. Mit értünk a metamorfózis fogalma alatt? 

2. Milyen fő szempontokat veszünk figyelembe egy metamorf kőzet jellemzésénél?  

3. Mit jelent a metamorf fok fogalma? 

4. Mi a különbség a foliáció és a palásság fogalma között? 

5. Definiálja az alábbi, metamorf szerkezeti fogalmakat: 

foliáció, klivázs, gneiszes szerkezet! 

6. Jellemezze az alábbi metamorf kőzettípusokat: 

agyagpala, csillámpala, gneisz, milonit! 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Dr. Raucsik Béla: Kőzettan leckesorozat 

10. lecke 

 
Az olvasólecke célja: a specifikus nevű metamorf kőzetek petrográfiájának áttekintése, 
makroszkópos jellegeik és legfontosabb hazai előfordulásaik megismerése. Átlagos olvasási 
idő: 50 perc. 
 
Az előző olvasóleckében megismerkedtünk a metamorf kőzetek általános 
makroszkópos petrográfiai bélyegeivel és elkezdtük a velük való részletesebb 
ismerkedést a szerkezeti jellegek alapján elnevezett kőzeteken keresztül. Mielőtt 
folytatnánk kalandozásunkat, célszerű röviden áttekinteni a metamorfitok protolit 
alapú csoportjait. 
 
A metamorf kőzetek összetétele részben azoknak a metamorfózist elszenvedő 
kőzeteknek (protolit) a változatosságát tükrözik, amelyekből kialakultak. Ne felejtsük 
el azt, hogy a metamorf folyamatok bármilyen összetételű protolitot érhetnek, 
akármelyik már korábban megismert kőzetcsalád tagjai áteshetnek szilárd fázisú 
átkristályosodáson! A metamorfitokat ezen szempont figyelembevételével is 
osztályozhatjuk. 
 
1. Az üledékes kőzetekből kialakult metaüledékek három fő kategóriába sorolhatók a 
kiindulási kőzeteik alapján. Ezek a (1) metamorfizálódott agyagos üledékek 
(metapélitek), a (2) metakarbonátok és mész-szilikát kőzetek, valamint a (3) 
kvarc-földpát-gazdag metaszedimentek (tulajdonképpen metahomokkövek).  
2. A magmás kőzetek metamorfózisának termékei, a metamagmatitok szintén három 
fő csoportot alkotnak, amelyek a (4) metagranitoidok, a (5) metabázitok és a (6) 
metaultrabázitok. 
Vegyük észre, hogy az említett fő csoportok közül a kvarc-földpát-gazdag 
metaüledékes kőzetek és a metagranitoidok kémiai (és részben ásványos) 
összetétele hasonlít egymásra! Ennek eredményeként az előrehaladó, mind nagyobb 
fokú metamorfózis során az eredeti különbségek tulajdonképpen eltűnnek, így sok 
beosztás egységesen kvarc-földpát 
kőzetek néven jelöli őket, a 
metaüledékes, vagy metamagmás 
eredettől függetlenül. Lényeges 
hangsúlyozni azt is, hogy az egyes 
csoportok között lehetnek átmenetek. 
Például a tufitok vagy tufás kőzetek 
(és a belőlük kialakult metamorfitok) 
kémiai összetétele több csoportéra is 

A metamorf kőzetek petrográfiája II.: specifikus kőzettípusok  
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hasonlíthat, annak függvényében, hogy a tufit vulkáni eredetű komponensei milyen 
kemizmusú magmához kapcsolódnak, illetve, hogy a hozzákeveredő üledékanyag 
milyen összetételű (milyen arányban tartalmaz karbonátot, agyagásványokat, kvarc-, 
vagy földpátgazdag homokot, kovaüledéket stb.). 
 
Specifikus nevű metamorfitok  

Ezeket a neveket akkor alkalmazhatjuk, ha a metamorf kőzet ásványos 
összetétele és szövete alapján egyértelműen besorolható valamelyik 
kőzettípusba. 
 
Zöldpala (greenschist): Bázisos összetételű, zöld színű, palás szerkezetű, általában 
finomszemcsés metamorf kőzet. Kisfokú kőzet; zöld színét a benne előforduló klorit, 
aktinolit, epidot okozza. Használható önálló kőzetnévként, de ha valamely 
főelegyrész mennyisége >50%, akkor pontosabb kőzetnév is adható (pl. aktinolit 
pala, vagy aktinolit-tartalmú klorit pala).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zöldkő (greenstone): Bázisos összetételű, zöld színű, nem palás megjelenésű 
metamorf kőzet. Kisfokú kőzet; zöld színét a benne előforduló klorit, aktinolit, epidot 
okozza. Használható önálló kőzetnévként, de a zöldpalához hasonlóan a benne 
előforduló ásványok mennyisége alapján pontosabb kőzetnév is adható (pl. epidot-
tartalmú klorit-aktinolit szirt).  
 
Amfibolit: Bázisos összetételű, 
közepesfokú metamorf kőzet. 
Főelegyrészei a hornblende (>40%) 
és a plagioklász, ez a két ásvány 
együttesen >75%-át adja a teljes 
kőzetnek. Mind irányított szövetű (tkp. 

Talk-aktinolitpala (balra) és albit-tartalmú klorit pala (jobbra) tipikus megjelenése. 
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gneiszes szövetű), mind szirt változatban előfordulhat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Granulit: Magmás eredetű, nagy metamorf fokú (granulit fáciesű), eredendően 
irányítatlan szövetű kőzet. Jellegzetes ásványegyüttese: káliföldpát+sillimanit; 
káliföldpát+cordierit; káliföldpát+almandin. Az ortopiroxén és a gránát mind a 
mafikus, mind a felzikus granulitban jellegzetes elegyrész. A protolit különbözősége 
alapján granitoidos összetételű kvarc-földpát granulitot, illetve bázisos összetételű 
piroxén granulitot különítenek el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kékpala (blueschist): Általában 
bázisos összetételű, nagy nyomáson 
és kis hőmérsékleten képződő, többé-
kevésbé palás megjelenésű metamorf 
kőzet. Kékes színárnyalata a benne 
előforduló nagy mennyiségű Na-

Gránátos amfibolit (balra) és enyhén lineációs szerkezetű, albit porfiroblasztos amfibolit (jobbra) 
tipikus megjelenése. 

A gránátos kvarc-földpát granulit tipikus (balra) és gyengén irányított szövetű (jobbra) megjelenése. 
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amfibolnak köszönhető. Jellemző ásványai még a kékamfibolon kívül: gránát, albit, 
epidot, klorit, muszkovit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eklogit: Uralkodóan (>75%) gránátból és omfacitból álló, plagioklászt nem 
tartalmazó, bázisos kémiai összetételű, nem foliált, mafikus kőzet. Esetenként 
káliföldpátot tartalmazhat. Nagy nyomáson (általában >10 kbar) és közepes–nagy 
(általában >500°C) hőmérsékleten képződik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A gránátos kékpala tipikus megjelenése. 

Az eklogit tipikus megjelenése. 
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Szerpentinit: Uralkodóan (>75%) a szerpentin-csoport ásványaiból (antigorit, krizotil, 
lizardit) álló, ultrabázisos összetételű metamorf kőzet. Lehet foliált (pl. diopszid-
antigorit pala), vagy szirt megjelenésű is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Márvány: Több, mint 50% karbonátásványt (elsősorban kalcitot és/vagy dolomitot) 
tartalmazó metamorf kőzet. A tiszta (dolo)márvány >95% karbonátásványt tartalmaz. 
A szilikátos márványban a karbonátásvány-tartalom 50−95%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ofikalcit (ofikarbonátos kőzet): 
Szerpentinásványokat tartalmazó 
márvány. 
 
 
 

A szerpentinit tipikus megjelenése. 

Sávos márvány tipikus megjelenése. 
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Cipollino: Csillám-, vagy klorit-dús sávokat tartalmazó, szilikát-tartalmú márvány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kvarcit: >75% kvarcból álló, többnyire nem palás metamorf kőzet.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Világosszürke, kissé foliált szericitkvarcit (balra) és sötétszürke, homogén, finomszemcsés kvarcit 
(jobbra) titpikus megjelenése. 

A cipollino tipikus megjelenése. A kőzet világos színű, karbonátdús doménjeit elválasztó, 
rétegszilikátokban gazdag zöldesszürke sávok mentén a kőzet előszeretettel elválik. 
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A metamorf kőzetek hazai elterjedése 

A metamorf kőzetek gazdag családja számos taggal képviselteti magát a Kárpát-
Pannon térség földtani felépítésében. A fiatal képződményekkel kitöltött Pannon-
medence aljzatában, fedett helyzetben, mélyfúrások által feltárva több ezer 
előfordulásuk ismert. A Kisalföld területén főleg nagyon kis- és kisfokú kőzetek, a 
Dél-Dunántúl (Dráva-med., Mecsek és Villány közötti terület) és az Alföld aljzatában 
(pl. Algyői-aljzatmagaslat, Ferencszállás, Kiskunhalas, Jánoshalma, Szeghalom) a 
közepes- és nagyfokú kőzetek az elterjedtek. Számos helyen tektonikus 
metamorfitokkal képviselt képlékeny nyírózónák ismertek az aljzati komplexumokon 
belül (pl. Ófalu, Algyő, Jánoshalma). 
 
Legismertebb felszíni előfordulásaik a Keletalpi-egység kibukkanásai a Soproni-hg. 
területén (gneiszek, csillámpalák, kvarcitok) és Fertőrákos környékén (amfibolit, 
gneisz, csillámpala), továbbá a Belső-Nyugati-Kárpátokban a Tátridák, a Veporidák 
és a Gömöridák szinte teljes egészükben. Nagy elterjedésben polimetamorf 
kristályos kőzetek építik fel a Keleti-Kárpátok központi zónáit, a Bukovinai 
takarórendszert. Hasonló a helyzet a Déli-Kárpátokkal, amely csaknem teljes 
egészében polimetamorfitokból áll (Dunai és Géta takarórendszer); a nem metamorf 
összletek teljesen alárendelt jelentőségűek elterjedési területüket illetően. 
Metamorfitok alkotják az Erdélyi-középhg.-ben a Bihari parautochton és a Codrui-
takarórendszer prealpi aljzatát, továbbá a Kisbihari-takarórendszert teljes egészében. 
Nagyon kisfokú és kisfokú metapélitek (kisebb részben metabázitok) alkotják a 
Balaton-felvidék prealpi aljzatát és a Velencei-hg. gránit tömegének palaburkát, 
amelyek felszínen is hozzáférhetőek. Ugyancsak agyagpala, fillit kőzettársaság 
(alárendelten metahomokkővel, metabázitokkal és márványokkal) adja a Szendrői- 
és az Upponyi-hg. teljes tömegét. A Bükk-hg. szinte teljes egészében nagyon kisfokú 
metamorfitokból (főleg metaszedimentekből, helyenként metabázitokból) áll. Zöldpala 
és talkpala ismert a Penninikum területéről, a Kőszegi-hg.-ből, szerpentinit Ófalu 
térségében, a Bódva-völgyében, továbbá fúrásokban a Dél-Dunántúl Baksai 
Komplexumában. A Mecsek keleti részén felszínen is tanulmányozható Mórágyi 
Komplexumot főleg metamorfizálódott granitoid kőzetek alkotják. 
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TIPP: Nagyon hasznos áttekintés, valamint kép- és fogalomgyűjtemény 
található a következő honlapon: 
http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php 

TIPP: Remek angol nyelvű előadás található a metamorf fáciesekről 
(különös tekintettel a metabázitokra) az alábbi linken: 
https://slideplayer.com/slide/4737060/ 

 
 
 
Hasznos olvasnivalók a témában: 
 
 
Best, M.G, (2002): Igneous and Metamorphic Petrology. Wiley-Blackwell, Oxford.  
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 
 
 

Önellenőrző kérdések (specifikus metamorf kőzetek petrográfiája): 

1. Melyek a metamorfitok protolit alapú csoportjai? 

2. Jellemezze az alábbi metamorf kőzettípusokat metamorf fok szerint: 

zöldpala, kékpala, granulit, amfibolit! 

3. Jellemezze az alábbi metamorf kőzettípusokat ásványos összetétel és szerkezet 
szerint: 

zöldpala, zöldkő, kékpala, granulit, amfibolit, eklogit, kvarcit! 

4. Jellemezze az alábbi metamorf kőzettípusokat protolit szerint: 

kvarcit, márvány, szerpentinit, amfibolit, zöldpala! 

 

 
 
 

http://www.alexstrekeisen.it/english/index.php
https://slideplayer.com/slide/4737060/
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Kőzettan olvasóleckék 

Irodalomjegyzék 

Best, M.G, (2002): Igneous and Metamorphic Petrology. Wiley-Blackwell, Oxford.  
 
Dávid, Á. (2011): Ásvány és kőzettan. E-tananyag, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.h
tml 
 
Haas, J., Hips, K. (2020): A rejtelmes dolomit. Földtani Közlöny 150/2, 233–266. 
https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2671/2856 
 
Harangi, Sz., Szakmány, Gy., Józsa, S., Lukács, R., Sági, T. (2013): Magmás 
kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához. E-
tananyag, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html 
 
Hartai É. (2003): A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – Well-PRess Kiadó, 
Miskolc 
 
Józsa, S., Szakmány, Gy., Miklós, D.G., Varga, A. (2020): A törmelékes üledékek és 
kőzetek petrográfiai vizsgálati eredményei a Kárpát–Pannon térség kutatásában: a 
magyar kutatók hozzájárulása az elmúlt 150 évben. Földtani Közlöny 150/2, 291–
314. 
https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2654/2858 
 
Passchier, C.W., Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer Verlag, Berlin. 
 
Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged. 
 
Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html 
 
Turner, F.J., Weiss, L.E. (1963): Structural analysis of metamorphic tectonites. 
McGraw-Hill, New York. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/index.html
https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2671/2856
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_magmas_kozetek/index.html
https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2654/2858
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/adatok.html
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Kőzettan olvasóleckék 

CooSpace feladatok 

A Kőzettan gyakorlati kurzushoz kapcsolódva az SZTE CooSpace megfelelő 
színterében gyakorlótesztek állnak a kurzus hallgatói rendelkezésére (a megoldások 
visszanézhetők, látszik a helyes válasz), amelyek az önellenőrzést és a bevésést 
egyaránt segítik. A következőkben néhány jellemző feladattípus példája látható. 
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Tantárgyleírás 

 –a MAB hivatalos űrlapja alapján1– 
 

ALAPSZAK 
(1.) Tantárgy neve: Kőzettan Kreditértéke: 1 
A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 20–80% 
(kredit%) 

A tanóra2 típusa: előadás és óraszáma: 14 óra (heti 1 óra) az adott félévben, 
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: -) 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők3 (ha vannak): 
magyarázat, egyéni és közös feladatmegoldás, közös megbeszélés, CooSpace gyakorlótesztek. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb4): gyakorlati jegy 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok5 (ha vannak): Földtudományi BSc 
szakon a kurzushoz tartozó előadás teljesítésének párhuzamos feltétele a gyakorlati jegy 
megszerzése. Aki nem szerez érvényes gyakorlati jegyet, nem vizsgázhat! 
A kurzus gyakorlati jeggyel zárul, ennek általános formája írásbeli számonkérés; a tematika 
témaköreinek megfelelően az órai anyag alapján (a téma megértésének, a gyakorlati készségek 
egyszerű, önálló alkalmazási képességének ellenőrzése). 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Ásványtan, A földtudományok kémiai alapjai, A Föld belső 
folyamatai 

 

                                                 
1 A Magyar Akkreditációs Bizottság honlapjának 2018. januári állása alapján, az ott szereplő űrlapot - 
tantárgyleírásra konkretizált résszel – kiegészítve készült. 
 

2 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
3 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
4 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
5 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 
A tantárgy célja: 
 
A kurzus a legfontosabb kőzettani ismeretek alapjait (szakkifejezések, meghatározások, 
alaptörvények, egyszerű számítások, makroszkópos kőzetfelismerés és jellemzés) öleli fel. 
Részletesen kitér az egyes kőzetcsaládok specifikus petrográfiai jellemzői (szerkezet, szövet, 
összetétel) és makroszkópos tulajdonságai közötti összefüggésekre. A kőzetek általános 
jellemzőinek bemutatásán keresztül tárgyalja a kőzetek szerkezetét és szövetét meghatározó 
folyamatokat, továbbá ezek következményeit a kőzetek makroszkópos megjelenésében. A tárgy 
alapvető célja, hogy az elemi matematikai, fizikai, kémiai és ásványtani háttérismeretekre építve 
ismerjék meg a hallgatók a leíró petrográfia alapjait. A tantárgy alkalmas a földtudományok 
egészéhez és a többi természettudományhoz kapcsolódó ismeretek integrálására, az ásványtani, 
ásványrendszertani és geokémiai alapismeretek alkalmazására, továbbá nélkülözhetetlen gyakorlati 
alapot biztosít a geokémiai, szerkezetföldtani, petrotektonikai és környezetföldtani ismeretek 
elsajátításához. 
 
Témakörök/tartalom: 
 

1. A kőzettan tárgya és alapfogalmai. A kéreg és a litoszféra fogalma, jelentősége. A fő 
kőzetalkotó ásványok makroszkópos tulajdonságainak ismétlése, felismerésük, 
megkülönböztetésük gyakorlása.  

2. A magmás kőzetek petrográfiai alapfogalmai. A Bowen-féle kiválási sor. A magmás kőzetek 
színe, sűrűsége, fő szövettípusai, leírásuk elvei és gyakorlata.  

3. A magmás kőzetek csoportosítása kémiai összetételük alapján; a TAS diagram. A magmás 
kőzetek csoportosítása ásványos összetételük alapján; a Streckeisen-diagram. A 
Streckeisen-diagram használatának gyakorlása. 

4. A fontosabb mélységi és kiömlési kőzetek makroszkópos petrográfiai jellemzői, 
meghatározásuk, leírásuk, megkülönböztetésük. Magmás kőzetek makroszkópos leírásának 
és meghatározásának gyakorlása.  

5. Az üledékes kőzetek petrográfiai alapfogalmai. Az üledékes kőzetek szövete, az egyes 
üledékes kőzetcsaládok fő petrográfiai jellemzői. Az üledékes kőzetek ásványos összetétele, 
érettsége. 

6. A gyakori üledékes kőzetek makroszkópos petrográfiai jellemzői, meghatározásuk, leírásuk, 
megkülönböztetésük. Üledékes kőzetek makroszkópos leírásának és meghatározásának 
gyakorlása.  

7. A metamorf kőzetek petrográfiai alapfogalmai. A metamorf kőzetek szerkezete, az egyes 
metamorf kőzetcsoportok fő petrográfiai jellemzői. A szerkezet alapján elnevezett 
metamorfitok tulajdonságai, fő típusai, leírásuk és meghatározásuk gyakorlása. 

8. A metamorf kőzetek protolit alapú osztályozása. A specifikus elnevezésű metamorf kőzetek. 
A specifikus metamorfitok tulajdonságai, fő típusai, leírásuk és meghatározásuk gyakorlása.  
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A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom:  - 

Ajánlott irodalom: 

Harangi, Sz., Szakmány, Gy., Józsa, S., Lukács, R., Sági, T. (2013): Magmás kőzetek és folyamatok - 
gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához. E-tananyag, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Hartai É. (2003): A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – Well-PRess Kiadó, Miskolc 

Pápay, L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress, Szeged 

Szakáll, S. (2011): Ásvány- és kőzettan alapjai. E-tananyag, Miskolci Egyetem 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 
7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

A KKK-ban szereplő kompetenciák, amelyek kialakításához a tantárgy hozzájárul: 
 

Tudás Képesség Attitűd Autonómia-felelősség 
Rendelkezik a 
természettudományos 
alapismeretekkel és 
az erre épülő 
gyakorlat elemeinek 
ismeretével, és 
rendszerezni tudja 
azokat. 

 Törekszik a természet 
és az ember 
viszonyának 
megismerésére. 

Képes önállóan 
végiggondolni alapvető 
szakmai kérdéseket, és 
adott források alapján 
képes azok 
megválaszolására. 
 

Ismeri és alkalmazza 
azokat a terepi, 
laboratóriumi és 
gyakorlati anyagokat, 
eszközöket és 
módszereket, 
melyekkel a szakmáját 
alapszinten gyakorolni 
tudja. 

Szakterületén szerzett 
tudása alapján képes 
a mérési eredmények 
kiértékelésére, 
értelmezésére, 
dokumentálására. 
 

Terepi és 
laboratóriumi 
tevékenysége során 
környezettudatosan 
jár el. 

Saját munkájának 
eredményét reálisan és 
felelősséggel értékeli. 
 

Anyanyelvén tisztában 
van a természeti 
folyamatokat 
megnevező 
fogalomrendszerrel és 
terminológiával. 

Ismeretei alapján 
rendelkezik a 
természettudományos 
alapokon nyugvó 
elemi érvelés 
képességével. 
 

Nyitott a szakmai 
eszmecserére. 

A természettudományos 
világnézetet 
felelősséggel vállalja. 
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A tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási eredmények: 

Tudás Képesség Attitűd Autonómia-
felelősség 

Tisztában van az 
ásvány, a kristály és a 
kőzet fogalmával, közös 
jellemzőikkel és 
különbségeivel.  

Eligazodik az 
egyszerű, természetes 
és mesterséges 
kristályos anyagok 
világában, elemeit 
szabatosan 
megnevezi, 
megkülönbözteti. 

Törekszik arra, hogy a 
földtudományi 
tanulmányai során a 
szaknyelvi 
megnevezéseket, 
kifejezéseket 
használja. 

A geológiai és kémiai 
szempontok szerint 
helyes 
fogalomhasználatot 
önállóan alkalmazza 
mindennapi 
tevékenysége során. 

Érti a gyakori magmás 
kőzetek keletkezési 
viszonyait, ismeri 
ásványos és szöveti 
jellemzőiket, 
alapszinten tisztában 
van az ezek 
hátterében húzódó 
ásványtani és 
geokémiai 
törvényszerűségekkel. 
Felismeri és leírja a 
legfontosabb magmás 
kőzeteket. 

Elemzi az ásványtan, a 
geokémia és a 
kőzettan 
összefüggéseit a 
magmás kőzetek 
makroszkópos 
jellemzésekor; 
alkalmazza a 
matematikai 
törvényszerűségeket a 
Streckeisen-diagram 
használata során. 

Belátja, hogy a 
természettudományos 
ismeretek nem 
korlátozódnak egy 
adott 
tudományterületre. 

Ellenőrzi saját és 
mások dokumentált 
megfigyeléseit és 
igyekszik korrigálni az 
esetleges hibákat az 
alapszintű 
kőzetfelismerés és 
leírás során. 

Ismeri az üledékes 
kőzetek csoportjait és 
viszonyát az 
üledékképződési és 
általános földtani 
folyamatokkal. 
Felismeri és leírja a 
legfontosabb üledékes 
kőzeteket. 

Alkalmazza a 
geokémia, az általános 
földtan és a 
szedimentológia 
törvényszerűségeit az 
üledékes kőzettani 
leírás vonatkozásában. 

Törekszik a 
szedimentológiai és a 
kőzettani ismeretek 
közötti ok-okozati 
összefüggések 
felismerésére. 

Érti a metamorf kőzetek 
ásványtani és szerkezeti 
jellegeit kialakító 
alapvető tényezőket. 
Felismeri és leírja a 
legfontosabb metamorf 
kőzeteket. 

Elemzi a kőzet 
kézipéldányok 
felépítését és 
összetételét, továbbá 
szabatosan 
elmagyarázza a 
megfigyeléseit. 

Törekszik a 
természettudományos 
alapismeretekre épülő, 
logikus gondolkodásra 
a földtudományi 
feladatok 
megoldásakor. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. M. Tóth Tivadar, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Raucsik Béla, 
egyetemi adjunktus, PhD 
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