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Célkitűzés 

A Budai-hegységben tapasztalható jellegzetes 

kőzetelváltozások genetikájának értelmezése 

– ásványkiválások, kovásodás, porlódás –  

Módszerek 

A területről korábban megjelent szakirodalom 

tanulmányozása, értelmezése 

Terepbejárás, dokumentálás 



A Budai-hegység földtani felépítése 

T4 – Budaörsi Dolomit 

T3 – Fődolomit 

T2 – Dachsteini Mészkő 

T1 – Mátyáshegyi F. 

K – felső-kréta ultrabázit 

E2 – középső-eocén 

E1 – felső-eocén 

konglomerátum, Szépvölgyi 

Mészkő, Budai Márga 

Ol – oligocén képződmények 

Ol – Hárshegyi Homokkő 

M – középső és felső-miocén 

ém – pleisztocén édesvízi 

mészkő 

Q – kvarter képződmények 

 

 

Hh– Hárs-hegy 

Jh – János-hegy 

Th – Tündér-hegy 

Ho – Hunyadorom 

Szh – Széchenyi-hegy  

Budai, Gyalog 2010 



A János-hegy–Hárs-hegy földtani felépítése 

Wein 1974 

fT3 – Fődolomit 

dT3 – Dachsteini Mészkő 

sE3 – Szépvölgyi Mészkő 

bE3 – Budai Márga 

hOl – Hárshegyi Homokkő 

nvPa2 – Nagyvázsonyi Mészkő 



Kőzetelváltozási jelenségek I. 

Kovásodás 

Hárs-hegy 

Zugliget 



Kőzetelváltozási jelenségek II. 

Ásványkiválások 

Barit ásványcsoport a Bátori-barlang 

„meddőjéről”  

(http://geomania.hu/-asvfoto.php?fotoid=2217) 

Markazit  
(http://geomania.hu/asvfoto.php?fotoid=6911) 



Kőzetelváltozási jelenségek III. 

Porlódás–cementálódás 

János-hegyi kőfejtő 

 

A feltárás alapján nem állapítható 

meg, hogy a cementáló 

mészanyag vajon a mélyből 

felszálló hidrotermából, vagy a 

felszín felől leszivárgó 

meteorikus oldatból vált-e ki.  



Kalcittal cementált 

dolomitbreccsa-

telérek a Remete-

sziklák gerincén. 



Karsztos üregek 

rendszere a Szószék 

Zugligeti út felőli 

függőleges falán 



A Remetefej dolomit-

breccsából álló szikla-

tornya a Libegő 

pályája alatt 



A hegység első 

térképezője, Szabó 

József szerint a porlott, 

darás dolomit a „légbeli 

tényezők hatására” 

alakult át a tömött, 

kristályosan szemcsés 

dolomitból, tehát felszíni 

mállási folyamattal 

magyarázta az 

elváltozást. 

 SZABÓ 1858 

Genetikai értelmezés 



Schafarzik F. 

Horusitzky F. 

Scherf E. 

Schréter Z. 

Jakucs L. 

HORUSITZKY és WEIN (1962) a 

kovásodást és az ásványkiválást 

törések mentén felszálló hévizeknek 

tulajdonították, amelyek a hegység 

alatt vagy annak közvetlen 

környezetében, magmás testen 

keresztül áramolva oldották ki a 

kőzetekből az érceket.  

SCHRÉTER (1912) két 

csoportba sorolta a 

hévforrásokat: a kovasavat 

szolgáltatók a miocéntől a 

levantei korig, a mésztufát 

lerakók pedig a 

pleisztocénben és a 

holocénben működtek.  

SCHERF (1922) értelmezése szerint a 

Budai-hegységben és a Pilisben, 

törésvonalak bizonyos pontjain 

hajdan feltört hévforrások nyomás 

alatt álló túlhevített vizének 

átkristályosító hatása okozta a 

dolomit porlódását. 

SCHAFARZIK (1921) A hidrotermális 

tevékenység a Budai-hegységben és 

környezetében több földtörténeti 

periódusban zajlott, ezt az időben 

változó összetételű ásvány-

együttesek kiválása is bizonyítja. 

JAKUCS (1950) szerint a 

dolomit porlódások csak a 

hegyszerkezeti 

törésvonalakon, illetve azok 

kereszteződéseinek 

övezetében fordulnak elő, 

mégpedig minden esetben 

egykori hévforrások helyein. 

A hévforráskörzetekben 

mutatkozó dolomitporlódás 

fő oka a hidrotermák kőzetre 

gyakorolt hatása. 



A paleogén vulkanitok elterjedése Balaton–Darnó-vonal mentén (BENEDEK 2002 és 

BAJNÓZCI 2003 nyomán). Ad: Alcsútdoboz; Bfv: Balatonföldvár; Bu: Bugyi; Bö: 

Budaörs; Ci: Cinkota; Csv: Csákvár; Gá: Gárdony; Ság: Ságvár; Sg: Seregélyes; Si: 

Sári (Dabas);Tó: Tóalmás; Úh: Újhartyán. 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 



Dolomit bánya, Telki 

Pilisborosjenő, felső 

triász porlott dolomit, 

amire alsó oligocén 

Hárshegyi Homokkő 

települ  



Hidroterma 

• Magmás eredetű víz 

• Metamorf eredetű víz 

• Csapadékvíz 

• Tengervíz 

• Magmás tevékenység 

• Geotermikus gradiens 

Hidrotermális rendszer: 

A földkéreg repedésrendszereiben hőhatás 

következtében kialakult vízáramlási rendszer, 

melyben ásványképződési folyamatok 

mehetnek végbe. 


