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Osztályozási rendszer elemei 

• Domborzati jelleg 

• Domborzati helyzet/fekvés 

• Völgyforma 

• Lejtőszakasz 

• Lejtőforma 

• Tengerszint feletti magasság (számadat) 

• Meredekség lejtő %-ban (számadat) 

• Kitettség (kategória) 

 



Domborzati jelleg 

• Sík (0-5%) 

• Enyhén hullámos (5-12%) 

• Hullámos (12-17%) 

• Dombos (17% felett) 

Eredeti (1989) 



Javasolt domborzati jelleg egységek 

Domborzati egység Definíció Lejtő % Relatív magasság* 

Síkság alföld, fennsík/plató   5 % alatt 

Folyóvölgyek 
teraszsíkjai 

folyóvölgyek lépcsőzetes, 
párkányszerű síkjai 

Teraszsík:  
5 % alatt 

Homokvidék  
 

szél által épített buckák és 
buckaközök által jellemzett  
homok terület 

Dombság 5-17% 200 méter alatt 

Alacsony hegység 25 % felett 50-200 m 

Hegység 25% felett 200 m felett 

*Relatív magasság: A völgytalp és a tető/gerinc közötti magasságkülönbség 



Domborzati helyzet 
Fekvés 



Síkság domborzati elemei  

mikromélyedés 

mikromagaslat mikromagaslat 

sík 



 







Folyóvölgyek teraszsíkjai 

ártér 

terasz lejtő 

folyó 

Teraszsík 

Terasz sík 
Teraszsík 



 



Homok dűne domborzat 

bucka tető/hullám tető 

bucka oldal/hullám oldal 

bucka köz/hullámvölgy 

bucka tető/hullám tető 











Dombvidéki felszínek 

Fővízfolyás 

Völgyközi hát/tető/plató 

Mellék vízfolyás 

Alluviális sík 

völgyfő 

völgyfő 

Völgyközi hát 
lejtője 

kollúvium 
lejtő üledék 

Völgyközi hát 
orra 

Völgyközi hát 
orra 



 



 



 



 



Hegységi felszín osztályozás 

hegytető 

hegyoldal 

hegylábfelszín 

kolluvium alluvium 

Szilárd kőzet 

völgytalp 

Patak/folyó 





 



Völgyformák 
(hegy- és dombvidékek esetén) 



Eróziós, V-alakú völgy: folyóvízi erózió hatására a felszínen kialakuló, az eróziós 
ároknál nagyobb, hosszanti mélyedés. Bevágódó völgy, a lejtőkön a talajok a 
geológiai üledék kihantolt felszínén képződnek 

Deráziós völgy: dombsági és középhegységi területek kis esésű, tál vagy félhenger 
keresztmetszetű hosszanti völgyei, amelyeket uralkodóan lejtős tömegmozgások 
formáltak ki, elsősorban a pleisztocén periglaciális éghajlata alatt. A völgy 
enyhe lejtőit és talapzatát lejtőüledékek töltik ki. 
 

Völgyformák 



Széles völgytalú völgy, talpas völgy: olyan eróziós völgy, amelyben 
a folyóvíz általi bevágódást a folyóvízi feltöltés cseréli le. 

Völgyformák 

allúvium 



Lejtőszakasz szerinti osztályozás 



Alluviális- kolluvium üledékek 
(lejtők lábánál felhalmozódó üledék) 

 

Tető/gerinc 

Lejtő váll 

Lejtő oldal 

Lejtő láb Lejtő láb 

Lejtő oldal 

Lejtő váll 

Tető/gerinc pihenő 

Völgytalp 

Lejtőszakaszok 



Lejtőforma szerinti osztályozás 
 



D domború 
H  homorú 
E egyenes 

Felszíni lefolyás iránya 

EE 

HD 

DH DD 

EH ED 

HE 

DE 

HH 



Lejtő meredeksége szerint  
(százalékban kifejezve) 

 



FAO 



Magyar 

• 0-5% sík 

• 5-12% enyhén hullámos 

• 12-17% hullámos 

• 17-25% dombos 

• 25 % felett hegyvidéki 



Javaslat 

• 0-2 % sík 

• 2-5 % enyhén lejtős 

• 5-12 % lejtős, enyhén dombos 

• 12-17 % erősen lejtős, dombos 

• 17-25 % enyhén meredek, dombos 

• 25-60 % meredek, hegyvidéki jelleg 

• 60 % felett nagyon meredek, hegyvidéki jelleg  

 



Kitettség  
(csak a 17% feletti lejtőknél) 

• É, ÉK, K, DK, D, DNY, NY, ÉNY 

 

- átvéve az eredeti osztályozást 



Erodáltság 

• Nem erodált 

• Gyengén erodált (eredeti szintek 30%) 

• Közepesen erodált (eredeti szintek 30-70%) 

• Erősen erodált (eredeti szintek több mint 70%-a) 

• Talajképző kőzetig erodált 

• Lehordott talaj felhalmozódási területe 

• Deflációs veszélyeztetettség 

• Padkásodás 

 

 



Erózió típusa 



Erózió térbeli kiterjedése, az 
érintett terület százalékos aránya 



Talajképző kőzet 

 



Hiányzik: diorit, gabbró, gneisz, 

breccsa, konglomeratum 

Ismétlések: iszapos-homok, löszös-homok, 

homokos lösz, stb.  Pannon - …. 

 

Eredeti osztályok, 1966, 1989  



Javasolt rendszer 

Geológia helyett talajképző kőzet fogalma 

R-szint helyett C-szint!  

R-szint: ágyazati kőzet, a talaj alatt található szilárd 
kőzet – nem feltétlenül játszik meghatározó szerepet 

a talaj tulajdonságainak kialakulásában 

C-szint: talajképző kőzet, laza üledék, illetve mállott 
kőzetanyag, amin a talajosodás zajlik. Ez az anyag a 
meghatározó a talajtulajdonságok kialakulásában 

C-szint leírása kötelező, R-szint (geológiai szakismeret) 
csak opcionális!!!! 

 



Talajképző kőzet osztályozás 

szilárd kőzet            vs.            laza üledékek 

Geológiai osztályozás textúra, karbonát, genetika, 

megnevezés (opcionális) 

- ha a kőzet a felszínen van, vagy 

- sekély, maximum 1 m mély, helyben, az 

adott kőzetből mállott anyag fedi, vagy 

- mély talajszintű, lejtő menti 

anyagáthalmozódással képződött 

lejtőhordalék/kolluviális anyag 

Mély, alluviális, vagy szél 

által lerakott, áthalmozott 

üledékek, melyek  

genetikailag eltérnek az 

alattuk található szilárd 

kőzettől. 



Szilárd kőzet osztályai 

Magmás kőzetek 
 Mélységi: Gránit, Granodiorit; Szienit, Diorit; Gabbró 

 Kiömlési: Riolit, Dácit; Trachit, Andezit; Bazalt - és ezek tufái 

Üledékes kőzetek 
  Törmelékes: Konglomerát, Breccsa, Homokkő 

 Oldatból kivált: Márga, Mészkő, Dolomit 

 Szerves eredetű: Tőzeg 

Átalakult (metamorf kőzetek) 
 Gneisz, Palás kőzetek (agyagpala, fillit, csillámpala, kloritpala) 



Laza kőzet osztályai 
 

Textúra 



Laza kőzet osztályai (eredeti) 
(hiányzik a textúra háromszögből, hiányzik az eredetiből) 

• agyag, homokos agyag, iszapos agyag, 
homokos iszapos agyag 

• iszap, agyagos iszap, homokos iszap, agyagos-
homokos iszap, iszapos vályog 

• homok, agyagos homok, iszapos homok, 
kavicsos iszapos homok 

• Kavics, homokos kavics, agyagos kavics, 
iszapos kavics 



Laza kőzet osztályai 
javaslat a textúra háromszög alapján 

 
– agyag, homokos agyag, iszapos agyag 

– agyagos vályog, iszapos agyagos vályog, 
homokos agyagos vályog, vályog, homokos 
vályog, iszapos vályog, iszap 

– vályogos homok, homok 

 

plussz kavics osztályok az eredetiből 
• kavics, homokos kavics, agyagos kavics, iszapos kavics 

 

 



Laza kőzet osztályai 
karbonát tartalom 

karbonátos nem karbonátos 



• Recens üledékek (Holocén, Pleisztocén) 
• tavi 

• folyóvízi, alluviális  

• szél által szállított, eolikus 

• tömegmozgásos 

• Megnevezés 
• Pannon üledékek 

• Lösz 

 

Laza kőzet osztályai 
genetika, megnevezés 


