
MAMIT őszi ásványgyűjtő tábor – Budai-hegység és környéke 
2015. október 2-4. 

Szállás: Római Camping (1031 Budapest, Szentendrei út 189.; http://www.romaicamping.hu, GPS 

47.574123, 19.05207; +36-1/388-7167) 

A szálláshely kiválasztását a könnyű megközelíthetőség, az elfogadható ár és a Budapest szélén való 

elhelyezkedés indokolta. 

A kempingen belül kis, akár fűthető faházakban lesz a szállás, összesen 32 férőhely áll rendelkezésre. 

A vizesblokk külön található. A szállás díja 3.000 Ft/fő/éj. 

A szállás lefoglalása egyénileg történik a fenti telefonszámon, a foglalási adatok mellett kérjük előre 

jelezzék, hogy az ásványgyűjtő tábor résztvevői! 

Étkezés: a szálláson étkezés nincs, a környéken igény esetén több étterem is rendelkezésre áll. 

Nagyobb bolt a kempingtől 500 méterre található. 

Költségek: 

- Szállás: egyénileg 

- Étkezés: egyénileg 

- Utazás: egyénileg 

- Szervezés: MAMIT tagoknak 1.000 Ft/fő; nem MAMIT tagoknak 2.000 Ft/fő (a helyszínen 

fizetendő) 

A tábor tervezett programja 

Október 2., péntek: 
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 találkozó Dorog határában, a 10-es úton Budapest felől a helységnévtábla után az út bal 

oldalán található OMV benzinkút melletti nagy aszfaltozott területen. 

https://www.google.hu/maps/place/OMV+t%C3%B6lt%C5%91%C3%A1llom%C3%A1sok/

@47.7101509,18.7439875,542m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xd34b6

645a8acd5ac!6m1!1e1 

 12
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-ig gyűjtés Dorog, Kis-Kőszikla, mészkő- és dolomitbányában 

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=102 

A működő kőfejtőben csak munkaidőben engedélyezett a gyűjtés. A korán kelők kalcit, barit, 

aragonit, ritkábban gipsz és szeptáriák, valamint az eocén szenes meddőben fosszíliák 

példányait találhatják itt. A kőfejtőben bakancs, munkavédelmi sisak és kesztyű, továbbá 

láthatósági mellény viselése kötelező; ezekről mindenkinek magának kell gondoskodnia! 

Amennyiben ezen a programon részt kíván venni, kérjük a jelentkezési lapon jelezze! 
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 találkozunk azokkal, akik a reggeli programon nem tudnak / szeretnének részt venni. A 

helyszín a 10-es út mellett, a Kápolna utcából nyíló, az úttal párhuzamos parkoló, ami 

Budapest felől az út jobb oldalán található „ÖSSZKÖZMŰVES TELKEK ELADÓ” tábla után 

található, a Dózsa György Általános Iskola előtt. 

https://www.google.hu/maps/place/Pilisj%C3%A1szfalui+D%C3%B3zsa+Gy%C3%B6rgy+%

C3%81ltal%C3%A1nos+Iskola/@47.6540113,18.7936265,18z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x476

a7aa4bd2f51b7:0x8571c1d4f1f17801!2zQsOpY3NpIMO6dCAzMSwgUGlsaXNqw6FzemZh

bHUsIDIwODA!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x2423bb5183270445 

 Pilisjászfalu, Nagy-Somlyó, mészkő kőfejtő 

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=174 

A találkozót követően ebben a nem működő kőfejtőben állunk meg egy rövid időre, itt főleg 

kalcitra számíthatunk, ritkábban borsókő megjelenés is előfordul. 

 Csobánka, Csúcs-hegy, mészkő kőfejtő 

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=121 

A kőfejtő szép, akár 12 mm élhosszúságú barit-kristályairól ismert, hasonlók begyűjtésével 

fogunk itt próbálkozni. 
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Október 3., szombat: 
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 találkozó Esztergom, Kökörcsin Erdei Iskola („Zöld ház”) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ie=UTF&mid=zhef69fqOIWs.kRd6YBwP0q

DA 
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30

-tól minimum 12 fő érdeklődő esetén a Sátorkőpusztai barlang megtekintése vezetővel. 

Több jelentkező esetén több, 12 fős turnus is indulhat. A látogatáshoz nem szükséges 

különleges felszerelés, az 1.600 Ft/fő részvételi díjért minden szükségeset biztosít a Nemzeti 

Park. A résztvevők minimális életkora 12 év.  

Amennyiben részt kíván venni ezen a programon, azt legkésőbb 2015. szeptember 11-ig 

szíveskedjen jelezni, és jelölje a jelentkezési lapon is! Emellett a részvételi díjat (1.600 

Ft/fő) kérem legkésőbb szeptember 15-ig utalja el vagy fizesse be a következő számlaszámra: 

Detrich Balázs 11991119-94838882-00000000 (Erste Bank). A barlang megtekintését csak a 

részvételi díjat átutalóknak tudjuk biztosítani, mert azt előre ki kell fizetni a Nemzeti Parknak. 

Amennyiben ez a program kellő jelentkező hiányában elmarad, a részvételi díj természetesen 

visszajár, és más programot szervezünk helyette. Erről a jelentkezőket értesítjük. 

 13
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találkozó Zsámbékon, a Szent István téren a parkolóban azokkal, akik nem tudnak / 

kívánnak részt venni a barlangi programon. 

https://www.google.hu/maps/place/Szent+Istv%C3%A1n+t%C3%A9r,+Zs%C3%A1mb%C3

%A9k,+2072/@47.5452817,18.7178086,18z/data=!4m2!3m1!1s0x476a726f60e63009:0x6989

e19b5d7839bd 

Innét három, egymáshoz nagyon közeli lelőhelyet keresünk fel. 

 Zsámbék, Csillag-hegy, dolomit kőfejtő 

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=183 

A működő kőfejtőben kalcit, gipsz, barit, markazit, markazit utáni goethit pszeudomorfózák és 

különféle fosszíliák várhatóak. 

 Mány, Strázsa-hegy, dolomit kőfejtő 

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=123 

Ebben a működő bányában az előző lelőhelyen várható leletek mellett nagyobb fosszíliák, 

ritkábban kalcitos kagylók, kvarc és dolomit is előfordul. 

 Mány, szénbánya meddőhányója 

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=34 

A kochsándorit ásvány egykori típuslelőhelyén főként fosszíliák és kalcit gyűjtésére nyílik 

lehetőség. 

Október 4., vasárnap 
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 találkozó Csillaghegy, Hév állomás mellett az út túloldalán lévő parkolóban 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zsE-ElryqdP8.kbV_Pi7pDPKY&hl=en_US 

 Budapest, Róka-hegy, mészkő kőfejtő 

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=1 

A rég nem művel kőfejtőben kalcit, aragonit, ritkábban cinnabarit, metacinnabarit, markazit, 

goethit és barit, valamint a kalcit „lublinit” változata fordul elő. 

 Budapest, Mátyás-hegy 

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=139 

A hegyen két lelőhelyet lehet felkeresni. Az egyik – amennyiben a barlangból kerül ki a 

bontásból törmelék – főképp kalcit példányokat lelhetünk, de ez a barlangi munkák 

intenzitásától függ. A mészkő kőfejtő kalcit, barit, esetleg metacinnabarit, valamint tengeri 

sün, tengeri csillag és különféle  csigák maradványait rejtik. 

 Hazautazás 

További információk: 

- A hagyományoknak megfelelően a táborban résztvevők maguk gondoskodnak az utazásról és 

az élelemről, azaz teljes önellátás lesz. Természetesen a szervezés során törekszünk a 
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gépkocsival nem rendelkezőknek más gyűjtők autójában helyet biztosítani, a benzinköltséghez 

való hozzájárulás fejében. 

- A táborban való részvétel önkéntes, a tábor programjain mindenki saját felelősségére vesz 

részt. Kiskorúak esetében – amennyiben törvényes képviselője a táborban nem vesz részt – 

felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése szükséges. A barlanglátogatás estén a minimum életkor 

12 év, a működő bányákba pedig 16 év. 

- A szakirodalom és az internetes oldalak általában a felkeresni tervezett lelőhelyek fénykorából 

származó, legszebb példányokat mutatják be. Sajnos napjainkban ezek már részben hosszabb-

rövidebb ideje nem működő bányák, így rezekben szerényebb anyag várható. 

- Kérünk mindenkit, hogy egyéni védőfelszereléséről (pl. védőkesztyű, védőszemüveg, esetleg 

védősisak) maga gondoskodjon. A tábor jellegéből adódóan erős, strapabíró ruházat és lábbeli 

viselése javasolt. 

- A táborban a résztvevők létszáma korlátozott, a létszámot a jelentkezés sorrendjében töltjük 

fel. A MAMIT tagok természetesen előnyt élveznek. 

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap mielőbbi, de legkésőbb 2015. szeptember 18-ig a 

detrichbalazs@gmail.com e-mail címre történő visszaküldésével lehet. 

Ha bármilyen további információkra van szüksége (program, szerszámok, utazás, stb.), keresse a 

szervezőket: 

- Grósz József (20/932-0093, lehetőség szerint 4:00-16:00 óra között) 

- Detrich Balázs (detrichbalazs@gmail.com; 30/439-6588) 
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