
2018. október 5-7. Őszi ásványgyűjtő túra a Vértes-hegységben és környékén 

A tábor elsődleges célja a Vértes-hegység már nem működő szén- és bauxitbányáinak 

bányagödreiben és meddőhányóin fellelhető anyag begyűjtése. 

A tábor programja: 

október 5. péntek 

1100 találkozó: Gánt, Bányatelep, Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum parkolója 

Ezt követően a Bagoly-hegyi bauxit-külfejtés megmaradt bányagödrét járjuk be, ami jelenleg 

természetvédelmi terület és geológiai bemutatóhely, de a felszín megbontása nélküli 

gyűjtés engedélyezett. A gyűjtéshez itt egy geológus vagy kőműves kalapács elég, a 

lelőhelyen csiga- és kagylófosszíliák, gipsz, kalcit, goethit, hematit, ill. mikroszkopikus 

bauxitásványok várhatóak. 

A gyűjtés után javasoljuk egyénileg a Bányászati Múzeum megtekintését, ami átlagos időjárás 

esetén október 15-ig pénteken 1500-ig van nyitva, a belépőjegy ára felnőtteknek 400 Ft, a 

diák/nyugdíjas jegy 200 Ft. 

október 6. szombat 

830 találkozó: Pusztavám, Petőfi S. u. 37. előtt. Mivel ez a település főutcája, ahol busz is 

közlekedik, kérünk mindenkit, hogy az út jobb oldalán (a páratlan oldalon), az útpadkán 

parkoljon, hogy a közlekedést ne akadályozza! 

Itt Nagy József helyi gyűjtő környéket átfogó ásvány- és ősmaradvány-gyűjteményét tekintjük 

meg. 

Ezt követően a közelben egy egykori szénbánya helyén lévő tónál fogunk gyűjteni rövid 

ideig. A gyűjtéshez egy geológus vagy kőműves kalapács itt is elég, a lelőhelyen 2-3 

(ritkán 8-12) cm-es gipszek találhatók. 

A nap zárásaként egy szénbánya meddőhányóját keressük fel, itt már csákány, ásó, lapát, és 

kalapács szükséges az eredményes gyűjtéshez. A lelőhelyen fosszíliák – rengeteg ostrea 

kagyló, kagylók-csigák-korallok, nummuliteszek, szivacsok – és ásványok (kalcit és 

esetleg gipsz), nagyobb szerencsével citromsárga kalcittal kitöltött csiga- és 

kagylókőbelek lehetnek a zsákmány. 

október 7. vasárnap 

830 találkozó: Gánt, Bányatelep, Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum parkolója 

Először a Hosszú-Harasztos hatalmas bányagödrét keressük fel, ahol szerencsés esetben 

fosszíliákat vagy ásványokat lelhetünk. 

Ezt követően a közeli Harasztosi-oldalban próbálunk a gyakori, kisebb gipszkristályok mellett 

nagyobb példányokra bukkanni. A komolyabb leletért itt ásni kell az agyagban, ezért ásó, 

kapa, csákány használata javasolt, és célszerű gumicsizmát viselni munka közben. 

Hasznos információk: 

Felszerelés: mivel a program működő bányát nem érint, ezért speciális munkavédelmi 

előírásoknak nem szükséges megfelelni. Bakancs és védőkesztyű viselése ettől függetlenül 

mindenhol ajánlott. 

https://www.google.hu/maps/place/Bal%C3%A1s+Jen%C5%91+Bauxitb%C3%A1ny%C3%A1szati+M%C3%BAzeum+G%C3%A1nt/@47.3677284,18.3876089,300m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x476a18380143dce7:0xa43d028cb9f040bd!2zQmFsw6FzIEplbsWRIEJhdXhpdGLDoW55w6FzemF0aSBNw7p6ZXVtIEfD
https://www.google.hu/maps/place/Pusztav%C3%A1m,+Pet%C5%91fi+S%C3%A1ndor+u.+37,+8066/@47.4280573,18.2329627,395m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x476a3b39320c3cb1:0x89c204c95f47e0b!2zUHVzenRhdsOhbSwgUGV0xZFmaSBTw6FuZG9yIHUuIDM3LCA4MDY2!3b1!8m2!3d47.428119!4d
https://www.google.hu/maps/place/Bal%C3%A1s+Jen%C5%91+Bauxitb%C3%A1ny%C3%A1szati+M%C3%BAzeum+G%C3%A1nt/@47.3677284,18.3876089,300m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x476a18380143dce7:0xa43d028cb9f040bd!2zQmFsw6FzIEplbsWRIEJhdXhpdGLDoW55w6FzemF0aSBNw7p6ZXVtIEfD


Közlekedés: Pusztavám kizárólag Oroszlány, ill. Mór felől érhető el a térképeken is jelzett 

közforgalmú utakon, a Vértest átszelő erdészeti és üzemi utakat nemrég lezárták. 

Szállás: sajnos a terület szállásokkal való lefedettsége viszonylag kicsi, és az októberi 

hónapban a környéken rendezett rengeteg rendezvény miatt a legtöbb, több főt befogadni 

képes helyen már augusztus elején is csak 1-2 szabad szoba van. Az igényeket lehet jelezni, 

hogy esetlegesen összehozzuk a szállást igénylőket, de alapvetően a fentiek miatt az egyéni 

szállásfoglalás javasoljuk. 
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