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Földtani értékvédelem 
• A földtani-felszínalaktani értékek körét a Föld szilárd kérgében 

és annak felszíni rétegében kialakult élettelen képződmények 
alkotják 

• Barlangok 
• Sziklaalakzatok 
• Őskövületek 
• Kőzetfeltárások 
• Talajok 
• Kunhalmok 

 



Földtani értékvédelem története 
• 1426. Zsigmond király erdővédelmi 

rendelet 
• 1836 Kubinyi Ferenc ipolytarnóci 

óriási kövült fáról beszél, és annak 
védelmét szorgalmazza.  

• 1879-ben Szontágh Tamás 
geológus a somoskői vár és 
bazaltorgonák védelmét forszírozza 
a Yellowstone mintájára 

• 1972 első nemzeti park: 
Hortobágyi nemzeti park. Yosemite 
Valley 1864, 1909 első európai 
nemzeti parkok.  



Természetvédelmi törvény 
1996. évi LIII. Törvény 

• Ex lege védelem alatt állnak: E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, 
láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.  

• Alapfogalmai az élettelen környezet védelmében 
• a) természeti érték: a természeti erőforrás [Kt. 4. § c) pont], az élővilág és a 

fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más - e törvényben 
meghatározott -, természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem [Kt. 4. § a) pont], 
beleértve a védett természeti értéket is; 

• b) természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli 
állapotok jellemeznek; 

• c) természetes állapot: az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember 
egyáltalán nem, vagy - helyreállításuk kivételével - alig meghatározó módon játszott 
szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi; 

• d) természetközeli állapot: az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az ember 
csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne 
lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi 
beavatkozás nélkül is fennmaradnak; 

• e) védett természeti érték (természetvédelmi érték): e törvény vagy más jogszabály által 
védetté, fokozottan védetté nyilvánított - kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő - 
élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő 
szervezetek életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány 





Geoheritage 
The Geological Society of America  

• Tudományos és oktatási földtani 
értékek: geológia jelenségek és tájak, 
kőzetek és ásványtípusok, egyedi 
ősmaradványok és egyéb összetevők 
amelyek segítik a tudományos 
megismerést 

• Kulturális értékek, olyan helyek, ahol 
geológiai jelenség vagy táj szerepet 
játszik a kulturális vagy történelmi 
eseményekben 

• Esztétikai értékek olyan tájakat 
tartalmaznak, amelyek a geológiai 
jelenség által lettek látványosak 

• Méret: nemzeti parkok, nemzeti 
emlékhelyek, Világörökség, védett 
történelmi helyek. 
 



Geoconservation – Földtani értékvédelem 
A természetvédelem elfelejtett fele 

• A természetvédelem fókusza a természet élő felére koncentrál 
– biodiverzitás.  

• Geokonzerváció: az élettelen környezet védelme: földtani 
értékek, tájak és talajok.  

• A biodiverzitás és a geodiverzitás szorosan összetartozik és 
függőségi viszonyban van.  



Geodiverzitás 
• A fogalom az 1990-es években Tasmániában fogalmazódott 

meg.  
• Tartalmazza a geológiai – földtani, geomorfológiai és talaj 

jelenségeket 
• A geodiverzitás jelentősége bemutatható több módon: 
1. Belső értékek függetlenek az emberi értékeléstől -  

tudományos érték 
2. Kulturális értékek (mitológiai, történeti, egyházi) 
3. Esztétikai értékek 
4. Gazdasági és funkcionális értékek 
5. Kutatási és oktatási értékek 



Geosite – Geotóp –Geo-objektum 

• A geosite definiálható a geoszféra azon részeként ami 
bemutatja a egyes fontosságát a Föld történetének, a 
földtani és geomorfológiai elemeknek, amelyek 
tudományos, kulturális/történelmi, esztétikai és /vagy 
közösségi/gazdasági értékeket hordoznak.  

• A francia és a német terminológiában gyakran jelenik 
meg geotópként. 

• Megkülönböztetnek pl. rétegtani, szedimentológiai, 
vulkanológiai geosite-okat.  

• A meghatározásuknak eredendően tudományos 
kritériumok alapján kell hogy történjen (ritkaság, 
bemutathatóság vagy a Föld történetének 
megértéséhez való fontosság) 



Geomorphosite 
• Geomorphosite-nak nevezzük azokat a földfelszíni formákat, amelyek 

értékeket hordoznak, és használhatóak a közösség számára.  
•  A geomorphosite meghatározható úgy is mint egy többszörös típusú 

geosite. 
• Két csoportba sorolhatóak azok az értékek amelyek leírnak egy 

geomorphosite-ot: 
• 1. Tudományos értékek, (formák, folyamatok, képződés)  
• 2. Hozzáadott értékek: kulturális, esztétikai, ökológiai, gazdasági.  
• • felszín alaktanilag értékelhető természeti jelenség; 
• • felszín alatti természeti jelenség; 
• • földtani természeti jelenség; 
• • hidrológiai természeti jelenség; 
• • állattani természeti jelenség; 
• • ökoszisztémai érték; 
• • erdészeti természeti jelenség; 
• • tervezett táj és tájérték 



 



Geopark 
• Geológia örökségvédelmi objektumok, melyek részei a 

védelem, oktatás, fenntartható fejlődés koncepciónak. 
• A geoparknak be kell tudnia mutatni a terület (régió) teljes 

földtani palettáját, és az ökológiai, régészeti, történelmi és 
kulturális aspektusban.  

• A geoparkok nem egyenlőek a védett területekkel, és a 
kijelölésük nem igényel olyan szigorú követelmény rendszert 
mint a UNESCO világörökségi területek.  

• In situ (helyben maradt értékek) ex situ (kiállítások) 



Jeju Geopark 
• Vulkanikus sziget, relatív recens vulkáni folyamatok alakították 

ki. Jól megőrzött diverz vulkáni formák és unikális geológiai 
jelenségek találhatóak itt.  

• 9  geomorphosite-ot különböztetnek meg a geoparkban 
• Mt. HallasanSeongsan Ilchulbong tufa kúp, gyűrű 
• Manjanggul láva barlang 
• Seogwipo Formáció 
• Cheonjiyeon vízesés 
• Columbar Joints 
• Sanbangsan láva dóm 
• Youngmeori tufa gyűrű és a Suweolbong tufa gyűrű 

 



Mt. Sanbangsan 

Jusangjeolli Columnar Joints 

Manjanggul 

Seongsan Ilchulbong volcanic cone 

Mt. Hallasan 

Mt. Hallasan 

http://www.globalgeopark.org/aboutggn/list/korea/6462.htm 



Kiadványok, és internetes megjelenés 

• http://www.europeangeoparks.org/ 
• Global Geopark Network 

http://www.europeangeoparks.org/


 

Tervezett vulkánút 



Magyar értékmínősítési módszer 
Kozák  Miklós et al. 

• Szaktudományi értékminősítő rendszer 
• Kataszteri adatok 
• A vizsgált objektum és (puffer) környezetének genetikai típusai 

(formációk) 
• Földtani képződmények értékhordozóinak eszmei 

értékkategóriái (kiterjedés, értékhordozók szerinti 
típusai(ásvány, országos jelentőségű szelvény,  hagyaték, 
térképészeti anyag)) 

• Az értékhordozók unikalitás szerinti minősítő szorzói 
• Az emberi beavatkozás mértéke és típus szerinti besorolása 



Magyar értékmínősítési módszer 
Kis Gábor et al. 

• Természetvédelmi jelentőség: egyedülállóság és ritkaság 
• Típusosság azt fejei ki, hogy egy képződmény valamely 

előfordulásának tulajdonságai mennyire tükrözik az adott 
képződménytípust létrehozó folyamatokat és kialakulásában 
szerepet játszó környezeti feltételeket.  

• Változatosság 
• Oktatási és nevelési jelentőség. Szerepe a természetvédelmi 

tudatformálásban 
• Veszélyeztetettség – érzékenység, területhasználati jelleg 

ismerete 
 



Értékelési módszerek 
• Két fő koncepciója van az értékelési módszereknek, az egyik az 

szakértelmen és a minőségen, a második módszer az értékek 
rangsorolásán alapszik. 

• Ezek a metódusok a tudományos értékre alapulnak és csak 
elvétve vesznek alapul hozzáadott értékeket. 

• A módszerek mindegyike számszerűsít, valamilyen logika 
alapján minősítő  számokat rendel az egyes értékekhez. Előnye 
hogy igyekszik objektív lenni. 



Értékelési szempontok 
• Tudományos érték, kapcsolódik az objektum belső értékeihez. Ide 

sorolhatóak az egyediség, a megjelenő folyamat, de ide sorolhatják a 
bemutathatóságot, a pedagógiai értékeket, és a tudományos 
alapvetést.  

• Hozzáadott értékek a kulturális, történelmi, vallási, esztétikai 
értékeken alapulnak. Nehezebben megfoghatóak, és az értékelő 
érzékenységén múlnak, nem kizárható belőle az szubjektivitás.  

• Esztétikai értékek: a ki/be látóhelyek száma, színek kontrasztja, és a 
vízszintes/függőleges struktúrák.  

• A gazdasági érték, vagy potenciál a hozzáférhetőségen, a 
korlátozottságon, infrastruktúrán, gazdasági termékeken, vagy segítő 
eszközökön és az objektum ismertségén/reklámozottságán alapszik.  

• Egyes metódusok tartalmazzák az objektum érzékenységét, a 
természeti és antropogén veszélyeket.  



University of Modena 
Panizza (2001) 

• Megalkották a geomorphosite fogalmát, ahol hozzáadott értéket is 
hordoz az objektum.  

• 1. A tudományos kutatás értéke (publikációk száma, őstörténeti 
rekonstrukciós szerep) 

• 2. Oktatási érték (formák és folyamatok bemutathatósága, 
megjelenés tankönyvekben) 

• 3. Terület (minél nagyobb az objektum területe, annál nagyobb az 
érték) 

• 4. Ritkaság (hasonló objektumok előfordulása a vizsgált területen.  
• 5. Sértetlenség (a természetes és antropogén pusztulás integritása) 
• 6. Kitettség (láthatóság, emberi építmények amelyek bezavarnak a 

látványba) 
• 7. Hozzáadott értékek (tartalmazza a turisztikai-gazdasági, 

történelmi-kulturális és ökológiai értékeket. ) 



University of Cantabria 
Bruschi and Cendrero (2005) 
Belső értékek Használati lehetőség Lehetséges veszélyek, 

szükséges védelem 
Gyakoriság/Ritkaság Végezhető tevékenységek Környék betelepültsége 

Tudományos ismertség 
mértéke 

Megfigyelési lehetőségek Jelenleg fennálló veszélyek 

Hasznosság mint 
folyamatmodel, példa 

Kiszolgáló létesítmények 
távolsága 

Érdekeltség az ásványkitermelésben 

Érdeklődési elemek 
sokszínűsége 

Szociális – gazdasági állapotok 
a környéken 

Kapcsolat a jelenlegi tervekkel 

Kor Megközelíthetőség Gyűjtés lehetősége 

Lokális jelleg Kiterjedtség Tulajdonviszony 

Integritás - Sértetlenség 

Kapcsolat a történelmi, 
régészeti, művészeti 
örökséggel 

Kapcsolat más természeti 
értékekkel 



University of  Valladolid 
Serrano and Gonzalez-Trueba 2005 

Tudományos érték Hozzáadott érték Használati/management 
érték 

Keletkezés Táj és esztétika Megközelíthetőség 

Morfológia Kultúra Széttagoltság 

Dinamika Oktatási érték Érzékenység 

Kronológia Reprezentáció Használat intenzitása 

Litológia Turisztikai attrakció Degradáció rizikója 

Geológiai szerkezetek Sértetlenség - Integritás 

Üledékes szerkezetek Behatás 

A megőrzés lehetősége 

Az elviselhető változtatás 
mértéke 

A metódus a Picos de Europe nemzeti parkban volt használva.  



University of the Aegean 
Zourus 2007 Lesvos Petrified Forest  -  Lesvos geopark 

Tudományos érték Hozzáadott érték 

Tudományos és oktatási érték Integritás 

reprezentativitás 

ritkaság 

példaértékűség 

Geodiverzitási érték a területen hányszor fordul elő 

Ökológiai és esztétikai érték Természeti örökség vagy természet védelem 

Kulturális érték Kulturális örökség létezése 

Lehetséges veszélyek és szükséges védelem Törvényi védelem 

Érzékenység 

Használat lehetősége Beazonosíthatóság 

Földrajzi eloszlás 

Elérhetőség 

Gazdasági potenciál 





Turisztikai megközelítés 
Pralong 2005 

Látványossági 
érték 

Tudományos 
érték 

Kulturális érték Gazdasági érték 

Kilátópontok 
száma 

Ősföldrajzi 
érintettség 

Kulturális és 
történelmi érintettség 

Elérhetőség 

Átlagos távolság a 
kilátópontokig 

Reprezentativi
tás 

Ikonografikus 
bemutatás 

Természeti rizikó 

Felszín Terület Történelmi és 
régészeti kapcsolat 

A látogatók száma 

Magasság Ritkaság Vallási és metafizikai 
kapcsolatok 

A védelem 
hivatalos szintje 

Színkontraszt Integritás Művészeti és 
kulturális események 

Attrakció 

Ökológiai 
érintettség 



University of Minho, Portugal 
Pereira et al. 2007 

Tudományos érték Hozzáadott 
érték 

Használhatósági érték Védelem  értéke 

A területi ritkaság Kulturális Elérhetőség Sértetlenség/Érinetlens
ég 

Sértetlenség/Érinetlenség Esztétikai Láthatóság 

Geomorfológiai folyamatok 
és oktatási érdekeltség 
foka 

Ökológiai A geomorfológiai 
jelenségek jelenlegi 
használat 

Geomorphosite-ként 
való használat 
érzékenysége 

Érdekes geomorfológia 
jelenségek száma 

Egyéb természeti vagy 
kulturális jelenségek 
használata 

Egyéb értéket hordozó 
geológia jelenségek 

Törvényi védelem és 
használati határ 

Geomorfológiai jelenségek 
tudományos ismertsége 

Kiépítettség és kiszolgáló 
létesítmények 

országos szintű ritkaság 



University of Lausanne, Svájc 
Reynard et al. 2007 

Érték Kritérium 

Tudományos érték Integritás 

Reprezentativitás 

Ősföldrajzi érték 

ritkaság 

Ökológiai érték Ökológiai behatás 

Védett fajok 

Esztétikai érték Kilátópontok száma 

Kontraszt, vertikális látványok 

Kulturális értékek Vallási érték 

Történelmi érték 

Művészeti érték 

Gazdasági érték Gazdasági termékek 



Statisztikai módszerek 
Bruschi, Cendrero 2011 



Statisztikai módszerek 
Bruschi, Cendrero 2011 

• 20 tapasztalt kutatók kértek meg a 
kitöltésre, akik 1-10-ig rangsorolhaták az 
objektumokat a táblázatban látható 
kritériumok alapján 

• Belső érték ezek alapján : 
IQ1=WEPEP+WRR+WVEVE+WPP+WKK, ahol a 
W értékek a súlyozást fogják jelenteni 

• Használhatóság: 
P1=WIPIP+WOO+WICIC+WACAC+WSASA+WEE+
WIDID 

• Potenciális veszélyek és szükséges védelem: 
C1=WNN+WFF+WHH+WIRIR+WENPENP+WTT+
WCC 

Teljes érték pedig  
QGI=(IQ1+P1+C1)/3 



Területanalitikai módszerek 
Bazalt dómok és 

kúpok 
Láva platók és 

lepelek Láva mezők Kitakart intruzív 
jelenségek 

Maarok és tufa 
gyűrűk Riftek 

Viszkózus lávák, 
Couléés és 
Tholoidok 

Tefra szórások és 
nué ardent-ek Tefrából épült  Lepusztulási 

jelenségek 
Krátereke és 

kalderák 

Ugyanezt a logikát végigkövetve a gelológiai szerkezetekre, a típusos 
geomorfológia tájelemekre (gránitformák,  szélfutta formák, karsztos 
formák) alkalmazható a terminológia.  



Geosite Assesment Model GAM 

Tudományos, 
esztétikai 
értékek 

(Pralong, 
Reynard) 

Környezeti 
hatásvizsgálat 
(Grandgirard, 

Coratza) 

Tájhasználati 
értékelés 

Hozzáadott 
értékek 

(ökológiai, 
esztétikai, 
kulturális) 
(Reynard) 



GAM értékcsoportok 

Fő értékek 
• Tudományos és 

oktatási értékek (VSE) 
• Látvány és esztétikai 

elemek (VSA) 
• Védelem (Vpr) 

Hozzáadott 
értékek 
• Funkcionális értékek 

(VFn) 
• Turisztikai értékek 

(VTr) 



Fő értékek –  
Tudományos, oktatási értékek (VSE) 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Ritkaság Általános Regionális 
jelentőségű 

országos 
jelentőségű 

Nemzetközi 
jelentőségű 

Unikális 

Reprezenta
tivitás 

Nincs Alacsony Közepes Magas Kitűnő 

Megjelenés 
földtudom
ányi 
kiadványok
ban 

Nincs Helyi 
publikációk 

Regionális 
publikációk 

országos 
publikációk 

Nemzetközi 
publikációk 

Bemutatha
tóság foka 

Nem 
bemutatha
tó 

Közepes 
példa, 
nehezen 
értelmezhe
tő nem 
szakértők 
számára 

Jó példa, 
de nehezen 
értelmezhe
tő nem 
szakértők 
számára 

Közepes 
példa, és 
könnyen 
értelmezhe
tő laikus 
látogatókn
ak. 

Jó példa, és 
könnyen 
értelmezhe
tő laikus 
látogatókn
ak. 



Fő értékek –  
Látvány és esztétikai értékek (VSA) 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Kilátópontok nincs 1 2-3 4-6 több, mint 
6 

Felület kicsi - közepes - nagy 

Környező táj 
és természet 

- kevés közepes jó Kitűnő 

Tájhasználati 
behatás a 
területen 

érintetlen - semleges - érintett 



Fő értékek –  
Védelem (VPr) 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Jelenlegi 
állapot 

Erősen sérült 
emberi 
tevékenység 
által 

Nagyon 
sérült 
emberi 
tevékenysé
g által 

Közepes szintű 
sérülés (az eredeti 
formák nem 
sérültek) 

Enyhén sérült Nem 
sérült 

Védelem 
szintje 

nincs lokális regionális országos Nemzet
közi 

Sebezhetősé
g 

Visszafordítha
tatlan 
(lehetőség a 
teljes 
pusztulásra) 

Magas 
(Könnyen 
sebezhető) 

Közepes, sebezhető 
természetes 
folyamatok és 
emberi 
tevékenység által 

Alacsony, csak 
emberi 
tevékenység 
veszélyezteti 

Nincs 

Fenntartható 
látogatók 
száma 

0 0-10 10-20 20-50 >50 



Hozzáadott értékek – 
Funkcionális értékek (VFn) 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Elérhetőség Nem 
elérhet
ő 

Rossz, 
gyalogosan 
speciális 
felszereléssel 

Közepes 
(biciklivel) 

Jó 
(autóval
) 

Optimális 
(tömegközle
kedés) 

Hozzáadott 
természeti értékek 

nincs 1 2-3 4-6 >6 

Hozzáadott 
antropogén 
értékek 

nincs 1 2-3 4-6 >6 

Látogató kibocsátó 
központok 
távolsága 

>100 
km 

100-50 km 50-25 km 25-5 km <5 km 

Fontos közutak a 
környéken 

nincs lokális regionális országos nemzetközi 

Hozzáadott 
funkcionális 
értékek 

nincs alacsony közepes magas kitűnő 



Hozzáadott értékek – 
Turisztikai értékek (VTr) 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Reklámozottság nincs helyi regionális országos Nemzetközi 

Szervezett 
látogatók száma 

nincs <12/év 12-24/év 24-48/év >48/év 

Látogatóközpon
tok távolsága 

>50 km 50-20 km 20-5 km 5-1 km < 1 km 

Bemutató táblák nincs Rossz 
minőségű 

Közepes 
minőségű 

Jó minőségű Kitűnő 
minőségű 

Látogatók száma 
évente 

nincs Alacsony 
(<5000) 

Közepes 
(5001-10000) 

Magas (10001-
100000) 

Kitűnő 
(>100000) 

Turisztikai 
infrastruktúra 

nincs Rossz 
minőségű 

Közepes 
minőségű 

Jó minőségű Kitűnő 
minőségű 

Vezetet túrák nincs Rossz 
minőségű 

Közepes 
minőségű 

Jó minőségű Kitűnő 
minőségű 

Szállás >50 km 50-25 km 25-10 km 10-5 km <5 km 

Étterem >25 km 25-10 km 10-5 km 5-1 km <1 km 



Értékelés  
• A fő értékek a VSE+VSA+VPr képlettel,  a hozzáadott v. 

járulékos értékek pedig a VFn-VTr képlettel számolhatóak.  
• Srem lösz plató értékei (Vujicic et al.) 



Táblázatos értékelés 
 



 



Az értékfelmérés lépései 
• Értékleltár: a kiválasztott terület földtani 

értékeinek leválogatása 
 

• Az összetartozó értékek csoportosítása, 
vagy különválasztása 

• Értékek hozzárendelése 
 

Abaújkér Aranyosi völgy 

Abaújszántó Kaptárkő 

Kálvária 

Abaújvár Kátyú gödör 

Arka Arkai patak völgy 

Baskó Kőrös tető 
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Kakas hegy 
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Boldogkőváralja Kőbánya 

Várhegy 
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Mondoha 

Mulató hegy 
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Fony Gejzírkúp 
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Füzérkomlós Tufabánya 
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Kastély park 

Gönc Amadé vár 
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Sólyom-kő 
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  Kőporosi Pincesor 
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Holdvölgy 
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Gejzírkúp 
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Tarcal Tarcali kb 

Telkibánya 
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geomorphosite  geology mining and manufactory other cultural landscape feature  potential geosites geoheritage infrastructure  

VOLCANIC EDIFICES: RESULTING FROM DENUDATION AND INVERSION OF RELIEF 

Silicic Lava Dome/flow and Pyroclastic Deposits Precinct 

Király-Megyer Hills (Sárospatak) eroded multi-phase submarine to subaerial ash flow succession with strong hydrothermal 
alteration 

millstone, clay minerals-pottery, alunite, 
building stone 

old millstone quarry with lake, 
vineyards 

quarries,  nature trail 

Szokolya rhyolite lava dome complex 
(Erdőbénye) 

intensive plinian and ash flow pyroclastic activity and multiphase lava dome extrusion (11,0 
Ma, obsidian, perlite, rhyolite) 

Palaeolithic obsidian resources, welded tuff 
(Kispáca) 

vineyards rare outcrops,  
quarry  

- 

Sátor-Krakó Hills (Abaújszántó) erosion remnant of 11,3 Ma rhyolite flow developed on older lava dome and ash flow tuff 
sequence 

rhyolite tuff (rock dust) dry built terrace walls  
traditional wine cellars 

rhyolite tuff quarry, panoramic viewpoints hiking routes 

Kakas Hill 12,8 Ma thick slightly silicified ash flow tuff sequence most typical cultural landscape building 
stones  

vineyards, dry built terrace walls operating quarry - 

Király Hill (Mád) 11,7 Ma hydrothermally altered rhyolite lava dome, reddish palaeosoil (nyirok) kaolinite, montmorillonite, quartzite dry built terrace walls quarry nature trail 

Szerencs Hills lava domes hydrothermally altered pyroclastites and 11,3 Ma small rhyolite lava domes eroded up to 
the vent regions  

tuffs and rhyolite building stones, K rich  vineyards,  dry built terrace walls rare outcrops, quarries hiking route 

Andesite and Dacite Cones and Subvolcanic Bodies Precinct 

Tokaj Hill 10,5 Ma  composite volcano with medium long dacite flows and pyroclastites developed on 
eroded ash flow and rhyolite dome surface, Pleistocene loess cover 

dacite building stones dry built terrace walls  
traditional wine cellars 

dacite quarries, loess walls, Lebuj rhyolite-
perlite outcrop 

nature trail,  
hiking routes 

Sátor Hills (Sátoraljaújhely) 12Ma dacite composite volcano with controversial origin (subvolcanic /subaerial) developed 
on Badenian ash flow/fallout deposits 

medieval Au-Ag mining, building stone 
(dacite. rhyolite, trass tuff 

UNESCO Ungváry cellar, traditional 
cellars, dry built terrace walls  

geyserite cone, quarries, Au-Ag mining area, 
panoramic viewpoints  

nature trail 
hiking routes 
  

Kopasz Hill (Tálya) 11,7 Ma columnar jointed olivine bearing pyroxene andesite subvolvanic intrusion,  crushed stone - operating andesite quarry - 

Szegi Hill erosion remnant of 11 Ma dacite flow on the silicic pyroclastites - vineyards, dry built terrace walls - hiking route 

Mulató Hill dacite (undated) laccolith with intensive vesiculation and mineralization (sulphide, 
carbonate ) intruded into sillcic pyroclastite series (tuff, tuffite) and  remelted the hostrock,  

crushed stone vineyards, traditional wine cellars abandoned andesite quarry  - 

Hydrothermal  Deposits Precinct 

Botkő geyserite cone (Sárospatak) centre of the upwelling hydrothermal fluids with intensive silicification and cinnabar 
mineralization 

quartzite   quarry nature trail 

Erdőhorváti-Tolcsva hydro-quartzite 
lodes 

lodes of hydro-quartzite in variable altered andesite, various microcrystalline/amorphous  
quart polymorphs (rhinestone, agate, chalcedony ) 

mineral collecting damage - small open pits and debris - 

Ligetmajor Diatomite (Erdőbénye) clayey bentonitic diatomite (2-3)  deposited on rhyolite tuff epiclastites  diatomite, quartzite with fossils wooded pasture quarry - 

Árpád Hill (Szerencs)  quartzite  blocks of the quartzite with remnants of geysers cavity system - - outcrop - 

Megyaszó petrified wood silicified (opal) thermophilic flora (Ulmus. Betula, Carpinus)  trees and  
 branches in Pannonian sediments  

    quarry and debris - 

Table 1.  

 



Geomorphosite Evaluation sheet 

Identification Name: Old Millstone Quarry  Area: Király-Megyer Hill Code:KMA3 

Situation  Coordinates: 48°21’26N, 21°34’21”E Elevation: 285 m 

Site Type 1 : geological basic profile Type2: Quarry 

Geosite attributes submarine, lapilli tuff, hydrothermal alterations, quarry, millstone manufacturing, natural reserve 

Main interest Picturesque lake in the quarry yard with the vertical quarry walls  

Secondary interest Geodiversity, biodiversity  
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Rock pumice breccia with high abundance of angular/rounded lithic clasts (perlitic lapille) 

Interpretation pyroclast flow and fall squence deposited in dominantly submarine environment  

Alterations various hydrothermal alterations: silicification, alunite, kaolinite 

Chronology Mollusca fauna (Chlamys, Cardium, Isocardia) – Mid Miocene/ Badenian stage 

Morphology Semicircular erosional range with a local basin opening to south (selective erosion) 

Geodiversity Various pyroclastic rocks (lapilli tuffs) and hydrothermal alterations (silicification, argillations) ()(geyserite) and mineralization (alunite, 
cinnabar, kaolinite) 

Biodiversity Maple-oak woods (Averi tatarico-Quercetum) waterside and aquatic plants duckweeds (Lemna minor, Lemna),  

Viewpoints Number of viewpoints accessible by a pedestrian pathway. 

Landscape difference High, quarry lake,  maple-oak woods, vineyards 

Protection status Nature conservation area of national interest (1997) UNESCO World Heritage buffer zone 

Scientific awareness high, World Geomorphological Landscapes series, Springer 2015 

Mining & Manufactory  millstone: from 15th century, kaolinite: 1887-1940, alunite 1977-1985, quartzite: 1950-1990, millstone, pottery, tile stove and pipe 
factories 

Accessibility medium, dirt road and pedestrian pathway (nature trail) access  

Public Awareness high, Hungary’s most beautiful natural attraction (internet voting 2011 ) 

Visitors number higher, 5000 < 

Touristic values Vicinity of  larger city, interpretative panels, garbage cans 

Intensity of use higher, on weekends  100< 

Fragility low 

Natural risks low, scrubby- woody vegetation around the walls need control for better visibility 



Térképi megjelenítés 



 



 



 



 



 



Beadandó: 
• Egy választott geológiai szempontból értékes 

terület/szelvény/objektum bemutatása a GAM modell szerint. 
• Önálló kutatás, vagy kérés esetén küldök szakirodalmat.  

 
 
Kontakt: szepezsu@gmail.com 
30/3784342 

mailto:szepezsu@gmail.com


Köszönöm a figyelmet! 
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