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5. VESZPRÉM GEOLÓGIÁJA  

Ö n az 5. á llomá sná l a ll,  
a szomszé dos a lloma sok GPS koordina ta i: 

 

4.a lloma s: N: 47,10308  E: 17,9258 

5. a lloma s: N: 47,10440  E: 17,91760 

6. a lloma s: N: 47,10640  E: 17,91529 

A kétto s kanyarulat a gaiba nyu lnak bé a véto dé si vonalak, 

ill. horpada sok, amélyéknék ménté n NY félo l a Kasza-

vo lgy é s K félo l a Buhimvo lgy kiféjlo do tt, s amélyék ko zu l 

sasbé rcszéru én émélkédnék ki a késkény Benedek-

hegynek valamint a Jeruzsálem-hegynék izolált dolo-

mit to rzséi.  

A va ros ézén jellegzetes ko zetegyse ge á dolomit. 

A va ros a Bakony hégysé gto l dé lré, a Balaton szintjé félétt 150-200 mé térré, a téngérszint félétt 250-300 mé tér magasan éltéru lo  égyénétlén fénnsí kon, a hatalmas ko zétré tégékbé mé lyén béléva go dott Sé d patak vo lgyé nék 

szikla s partjain, ké t ta jégysé g hata ra n, á Báláton-felvidék és á Bákony között, egy dolomit fennsíkon fekszik. Városunk az abradált (a vizék hulla mai a ltal lékoptatott félszí n) Vészpré mi- fénnsí k É NY-i ré szé n é pu lt,  

amélyét a Sé d patak égyénétlénu l kiféjlo do tt, itt-ott kanyonszéru  vo lgyé kétto s kanyarulattal szél a t. 

Dolomit, a jéllégzétés kőzétégység, rosszul mál-

lo , kémé ny ko , amély ném élé ggé  oldo dik a ví zbén 

hogy rajta dolina k, barlangok kélétkézzénék, dé élé g 

répédézétt é s hé zagos ahhoz, hogy mindén ví z él-

tu njé k bénné, s éz tészi ví zbén szégé nnyé  a vészpré -

mi plato t. A dolomitban élszaladt ví z csak ott buk-

kan forra sokban a félszí nré, ahol ko zél van valami 

vizét rosszul a térészto  ma rgaré tég. Vészpré m ko r-

nyé ké n ku lo no sén sokat va ltakozik a ma rga, a mé sz 

é s a dolomit. Ilyén hélyékén bo vén vannak forra sok! 

A va ros égy sziklápláto rá é pu lt, amélybé a to ré sék ménté n a Sé d-patak mé ly vo lgyékét va gott, ézé rt is 

émlégétik Vészpré mét a hé t dombra é pu lt va roské nt  (Va r-hégy, Bénédék-hégy, Jéruzsa lémhégy, Téméto 

-hégy, Gulya-domb, Ka lva ria-domb, Csérha t-domb) A hagyoma ny szérint Veszpre m o t dombrá e pu lt, 

valo szí nu bb, hogy a vo lgyékbén, illétvé a léjto ko n valo  mégtélépédé s ido bén mégélo zté a magaslatok 

béé pu lé sé t. 

Vészpré m jéllégzétés géolo giai alakula sa, félszí ni forma inak a Fo ld o sto rté néti kora bo l ké pzo do tt dombor-

zati ké pé kiva lo  léhéto sé gét kí na lt az u jko korto l kézdvé az émbér mégtélépédé sé ré. A va ros hélyé n is ta-

la ltunk olyan o si lélétékét, amélyék ko korszakbéli émlé kékét o riznék. Az émbér mégjéléné sé élo tti ta j 

arculata ro l Vészpré m ko zéttani kutata sai mésé lnék. 

Vészpré m ko zétéi gazdagok o si mégko vésu lt maradva nyokban, léginka bb a tria sz kori ké pzo dmé nyékbén. 

A va ros égykori ko féjto ibo l ku lo nbo zo  lélétékét, ko vu létékét émélték ki, hoztak félszí nré a fo ldto rté néti 

ko zé pido bo l. 

Plácochelys plácodontá,  

fogás teknős.  

A vészpré mi jéruzsa lémhégyi ma r-

garé tégékbén tala lta Laczko  Dézso .  

A léléték alapja n o sszéa llí tott rajz. 

Láczkó Dezső geológus, piarista tanár találta még a 1901-bén a Jéruzsa lémhégyi ko féjto bén a mégko vésé-

détt fogas tékno sbé ka csontva za t, ami a  fo ldto rté néti tria sz idéi é lét élso  ismért lélété. Éz azt is bizonyí tja, hogy 

az utolso  jé gkorszakot jo val mégélo zo én Vészpré mét é s ko rnyé ké t hatalmas ví zto még, a Pannon - o sténgér bo-

rí totta. (Éz a lélét Vészpré mét, mint lélo hélyét vila ghí rré émélté.) Csak a téngér visszahu zo da sa uta n alakulhat-

tak ki -a ku lo nbo zo  fo ldmozga sok ko zbéjo tté vél- a mai Vészpré m félszí ni forma i. A Bakony valaménnyi ko féjto -

jé bén tala lni tria sz kori téngérék puhatéstu  lé nyéinék mégko vésédétt maradva nya t. 

Sédvölgyi részlet a Sashegy táján Laczkó Dezső forrás 

Vészpré m, abráziós fennsík, 1930-

as évek, Cholnoky (ELTE-MNM) 

Veszprém város részletes geológiai térképe,  

Laczkó Dezsőtől, 1909-ből. 

 A Temető-hegy a László 

témplommal,  

 majd az 1937-bén a tadott 

viádukttál, a Szt. István 

vo lgyhí ddal,  

 é s a mai panora ma val. 

http://www.veszpremvmk.hu

