
Tudnivalók a 2019. április 25-i (csütörtöki) galgahévízi terepi naphoz 

 

Ebben az évben egy turnusban zajlik az évközi terepgyakorlat középső napja. 

Előreláthatólag 4-5 fős csoportokban fogtok dolgozni, így kérünk Titeket, hogy előre 

szervezzétek meg, hogy ki-kivel dolgozik együtt. 

 

Kérem, hogy feltétlenül jelezzétek e-mailben, ha nem a busszal, hanem egyénileg jöttök a 

helyszínre! 

 

Indulás: Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (1143 Budapest, Hungária krt. 48-52) - 7:00  

A busz indulása előtt 15-20 perccel legyetek ott, hogy mindenki kényelmesen felszállhasson a 

helyközi járatra. A járatszám: 400/5. 

Jegyet előzetesen, egyben javasolt volna venni a pénztárnál (Munkanapokon: 6.00–

18.00)! Gyűjtsétek össze a pénzt (diákjegy 420 Ft/fő/út) és bízzatok meg valakit a 

megvétellel, aki számlát kér a következő névre és címre: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

Várhatóan a terepgyakorlatok költségei idén elszámolásra kerülnek. 

 

Érkezés: Galgahévíz, községháza - 7:53 

 

Visszaút: várhatóan Galgahévíz, községházától a 14:07, vagy a 15:07-kor induló busszal 

(érkezés: Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar 15 vagy 16 óra) 

 

A buszmegállótól gyalogosan (1,4 km, kb. 17 perc) az alábbi térképen látható útvonalon 

közelíthető meg a galgahévízi vasúti megállóhely melletti felhagyott bányaudvarban található 

feltárás: 

 
 

A térkép alapján mindenki könnyen odatalál a helyszínre, ahol a szelvények kialakítása és 

leírása lesz a feladat. 

 



Amit hozzatok: 

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 réteges öltözet, terepi (a bokát jól tartó, nem rögtön beázó) 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. 

 

Üdvözlettel a többi oktató nevében is: 

 

Csonka Diána 

csonkadianna@gmail.com 

+3620/3393101 
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