
Tudnivalók a 2020. szeptember 16-i (szerdai) pilismaróti terepi naphoz 

 

A terepgyakorlaton részt venni kizárólag az Egyetemi és Kari járványügyi előírások 

betartásával lehet. Kérjük a közösségi közlekedés során – többek között saját maguk 

megóvása érdekében - is tartsák be a közlekedési társaságok szabályait. 

Ezen felül kérünk minden csoportot (lásd később), hogy az oktatók által biztosított 

terepi eszközöket a távozás előtt vízben letisztítva és alkoholos fertőtlenítővel kezelve 

hozzák vissza. Kérjük a fertőtlenítőről gondoskodjanak! 

A terepgyakorlaton való részvételt a fentiek betartásával fogadjuk el és igazoljuk! 

 

A gyakorlat résztvevői előreláthatólag 3 fős csoportokban fognak dolgozni, így kérjünk, hogy 

előre szervezzék meg, hogy ki-kivel alkot csoportot. 

 

A helyszínre való kijutással kapcsolatos információk: 

 

Indulás: Budapest (Újpest), Városkapu (autóbusz állomás a metrómegállóhoz közel) - 7:35  

A busz indulása előtt 15-20 perccel legyenek ott, hogy tudjanak jegyet venni a jegykiadó 

automatákból vagy a pénztárnál! A járatszám: 880. 

Érkezés: Pilismarót, szobi rév elágazás - 9:11  

Visszaút:  várhatóan a Pilismarótról 13:02, vagy 14:02-kor induló busszal (érkezés: Újpest 

városkapu 14:40 vagy 15:40) 

A buszmegállótól gyalogosan (1,8 km, kb. 20 perc) az alábbi térképen látható útvonalon 

közelíthető meg a Pilismaróti-öbölnél található feltárás: 

 

 
 

A térkép alapján mindenki könnyen odatalál a helyszínre, ahol a szelvényleírás lesz! 

(Feltétlenül jelezze e-mailben, ha nem a busszal, hanem egyénileg jön valaki a helyszínre!) 

 

 



Amire szükség lesz: 

Gyalogsági ásó (csoportonként legalább 1 db) 

10%-os sósav (csoportonként 1 db) 

Min. 3 méteres mérőszalag, de jobb az 5 méteres (csoportonként 1 db, vagy összességében 

legyen 5 méter, tehát több kicsi is lehet) 

Kézi nagyító (lupé), akinek van 

Felíró tábla (csoportonként 1 db) 

Grafit és színes ceruza a leíráshoz 

Jegyzetfüzet (mindenkinek egyéni!) 

Kés, spakni (csoportonként 1 db)  

 

+ az időjárásnak megfelelő öltözet, terepi cipő és persze enni- és innivaló! 

 

A terepi feladat: 

szelvény kiásása, letisztítása, rétegek elkülönítése, részletes leírásuk és a szelvény lerajzolása 

a megadott szempontok alapján. 

 

A beadandó:  

csoportonként a terepi leírólap és szelvényrajz, illetve csoportonként egy jegyzőkönyv a 

terepen elhangzó, a terület kialakulására vonatkozó információkból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


