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 Dictionaries are like watches, 
the worst is better than none, 

and the best cannot be expected 
to go quite true. 

 Samuel Johnson, 1784 
 
 
 

Bevezetés 
 
 

A jelen MagyarBangol Geológiai Szótár az 1995-ben megjelent 
AngolBmagyar Geológiai Szótár kiegészítésének készült. Címszóanyaga annak 
megfelelő, mintegy 17.000 szó és szókapcsolat. A két szótár egymásnak nem 
tükörképe: a magyar és az angol megfelelők esetenként jelentősen eltérő 
jelentéstani terjedelme miatt valamennyi szópárt manuális ellenőrzésnek kellett 
alávetni, szükség esetén módosítva a jelentést, törölve, ill. beillesztve 
szinonímákat. 

A szótár nemcsak a szélesebb értelemben vett földtan szókincsét 
tartalmazza, hanem azokat a szavakat is, amelyekkel egy geológus szak-
munkákat olvasva találkozhat (laboratóriumi eszközök, terepmunka eszközei, 
geofizikai alapszókincs, mászaki szavak, mélyfúrási, bányászati terminológia, 
alapvetÅ matematikai, fizikai, kémiai, biológiai szókincs stb). 
 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Számos szó és kifejezés B részben új B magyar megfelelÅjét javasolta Báldi 
Katalin, Bérczi Szaniszló, Haas János, ifj. Lorberer Árpád, Kercsmár Zsolt, 
Kondorosy Szabolcs, Kóródy Gergely, Kovács József Szilamér, Kovácsné 
Bodor Petra, Kern Zoltán, Mádlné Szőnyi Judit, Mikes Tamás, Mindszenty 
Andrea, Nagy Zoltán, Palotai Márton, Papp Gábor, Pelikán Pál, Szafián Péter, 
Török Kálmán és Váczi Tamás. Mindnyájuknak e helyen köszönöm meg 
segítségüket. 

Végül köszönetemet szeretném kifejezni lektoromnak, Papp Gábor 
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múzeumi tárigazgatónak, aki vállalta az angol helyesírás és a magyar 
megfelelÅk ellenÅrzésének hálátlan munkáját. Értékes tanácsait a szerkesztés 
során figyelembe vettem. Természetesen a szótárban maradt hibákért a felelÅs-
ség teljes mértékben engem terhel. 

A szótár létrejöttét az Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Ezúton kérem a szótár használóit, hogy a tévedésekre és hiányosságokra 

vonatkozó észrevételeiket, az esetleges magyarításra vonatkozó javaslataikat a 
következÅ címre juttassák el: Kázmér Miklós, ELTE Äslénytani Tanszék, 1117 
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
 
 

Tájékoztató 
 
 
Vastag betá jelöli a címszavakat. 
DÅlt betável szedett rövidítések jelzik esetenként azt a szakterületet, amelyben 
a szó az adott jelentésben használatos. 
 

 ( ) Kerek zárójelben áll az angol szókapcsolatnak az értelem 
megváltozása nélkül elhagyható eleme, valamint a magyar 
megfelelÅnek értelmi kiegészítését, közelebbi megvilágítását szolgáló, 
mellÅzhetÅ része. 

 ~  A tilde a vastagbetás címszót helyettesíti. 
 /  A virgula a vele összekapcsolt két szó felcserélhetÅségét, egyenér-

tékáségét jelzi az adott szókapcsolatban. Pl. alpi/völgyi jégár/gleccser 
a következÅk tömör szótári alakja: alpi jégár, völgyi jégár, alpi 
gleccser, völgyi gleccser. 

 , A vesszÅ szinoním jelentéseket választ el. 
 ; A pontosvesszÅ eltérÅ jelentéseket választ el. 

 
 
 
(áll)  állattan   zoology 
(ang)  angol   English 
(ásv)  ásványtan  mineralogy 
(átv)  átvitt értelemben  figuratively 
(Aus)  ausztráliai szóhasználat Australian usage 
(bány)  bányászat  mining 
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(barl)  barlangtan  speleology 
(biogeogr) biogeográfia  biogeography 
(biol)  biológia   biology 
(biz)  bizalmas szóhasználat familiar usage 
(D-Afr)  dél-afrikai szóhasználat South African usage 
(elav)  elavult   obsolete 
(épít)  építÅanyagipar  construction materials 
(evol)  evolúció   evolution 
(fényk)  fényképezés  photography 
(fiz)  fizika   physics 
(fn)  fÅnév   noun 
(földr)  földrajz   geography 
(fr)  francia   French 
(fúrás)  mélyfúrás  drilling 
(GB)  angliai szóhasználat English usage 
(gem)  gemmológia  gemmology 
(geod)  geodézia   geodesy 
(geofiz)  geofizika  geophysics 
(geokém) geokémia  geochemistry 
(geol)  geológia   geology 
(geom)  geometria  geometry 
(geomorf) geomorfológia  geomorphology 
(glac)  glaciológia  glaciology 
(hidr)  hidrológia  hydrology 
(ige)  ige   verbum 
(invert)  gerinctelenek  invertebrates 
(kb)  körülbelül  approximately 
(kém)  kémia   chemistry 
(koh)  kohászat   smelting 
(kÅbány)  kÅbányászat  quarrying 
(kÅz)  kÅzettan   petrology 
(kÅzetmech) kÅzetmechanika  rock mechanics 
(közg)  közgazdaságtan  economy 
(krist)  kristálytan  crystallography 
(kronosztrat) kronosztratigráfia chronostratigraphy 
(lat)  latin   Latin 
(limn)  limnológia  limnology 
(mat)  matematika  mathematics 
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(mech)  mechanika  mechanics 
(mérn)  mérnökgeológia  engineering geology 
(met)  meteorológia  meteorology 
(mezÅgazd) mezÅgazdaság  agronomy 
(mikr)  mikroszkópia  microscopy 
(mn)  melléknév  adjective 
(mász)  mászaki gyakorlat engineering practice 
(ném)  német   German 
(növ)  növénytan  botany 
(óc)  óceanográfia  oceanography 
(ökol)  ökológia   ecology 
(olaj)  olajipar   oil industry 
(opt)  optika   optics 
(önt)  öntészet   foundry 
(Åsl)  Åslénytan  palaeontology 
(pl)  többesszám  plural 
(rég)  régészet   archaeology 
(rétegt)  rétegtan   stratigraphy 
(sing)  egyesszám  singular 
(skót)  skóciai szóhasználat Scottish usage 
(spektr)  spektroszkópia  spectroscopy 
(stat)  statisztika  statistics 
(szed)  szedimentológia  sedimentology 
(szeiz)  szeizmika  seismics 
(szekv)  szekvencia sztratigráfia sequence stratigraphy 
(talaj)  talajtan   soil science 
(tax)  taxonómia  taxonomy 
(tekt)  tektonika  tectonics 
(telep)  teleptan   economic geology 
(térk)  térképészet  cartography 
(topo)  topográfia  topography 
(ül.kÅz)  üledékes kÅzettan sedimentary petrology 
(US)  amerikai szóhasználat American usage 
(val)  valószínáségszámítás probability calculus 
(vert)  gerincesek  vertebrates 
(vízép)  vízépítés   hydrological engineering 
(vízgazd) vízgazdálkodás  water supply 
(vulk)  vulkanológia  volcanology 
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aa-láva aa lava 
aaleni emelet Aalenian Stage 
abaktinális abactinal 
abaperturális abapertural 
abapikális abapical 
abaxiális abaxial 
abernathyit abernathyite 
aberráció (opt) aberration 
abiogén szemcse non-skeletal particle, abiogenic 

particle 
abiogenezis abiogenesis 
abioglifa abioglyph 
abiotikus abiotic 
abisszikum (átv) abyss 
abisszikus abyssal 
abisszikus hegy abyssal hill 
abisszikus környezet abyssal environment 
abisszikus síkság abyssal plain 
abisszikus törmelékkúp abyssal cone/fan 
abisszikus üledék abyssal deposit 
abisszobentonikus abyssobenthic 
abisszobentosz (mn) abyssal benthic, abyssobenthic 
abisszobentosz, 
abisszobentonikus (mn)  

abyssal benthic 

abisszolit abyssolith 
abisszopelágikus abyssal pelagic, abyssopelagic 
abláció ablation 
ablációs moréna ablation moraine 
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ablációs morénaanyag ablation till 
ablak (tekt) window 
aborális zóna aboral zone 
abradál abrade 
abradált abraded 
abrázió wave erosion 
abrázió abrasion 
abráziós fülke notch, nip, wave-cut notch 
abráziós fülke/barlang sea cave 
abráziós híd/ív arch 
abráziós párkány wave-cut platform 
abráziós partfal cliff 
abráziós partvonal abrasion shoreline 
abráziós perforálás abrasion-jet perforating 
abráziós platform wave platform 
abráziós rotarifúrás jet particle drilling 
abráziós rotarifúrás particle jet drilling 
abráziós színlő wave-cut platform, abrasion platform, 

raised beach, cut platform, wave-cut 
notch, notch,marine terrace 

abráziós terasz marine terrace 
abráziós terasz wave-cut platform 
abráziós torony/sziklasziget stack 
ábrázol (diagramon) plot 
ábrázolás (térk) representation 
absarokit absarokite 
absit absite 
abszcissza abscissa (pl abscissae, abscissas) 
abszolút fekete test ideal black body 
abszolút fekete test perfect radiator 
abszolút gyakoriság absolute frequency 
abszolút hőmérséklet absolute temperature 
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abszolút kor absolute age/date 
abszolút kormeghatározás abolute dating, absolute age 

determination 
abszolút nullapont/nullafok absolute zero (point) 
abszolút porozitás total porosity 
abszolút szórás absolute dispersion 
abszolút térfogat 
(hézagnélküli) 

absolute volume 

abszorbeál absorb 
abszorbeált víz absorbed water 
abszorber absorber 
abszorpció absorption 
abszorpcióél absorption edge 
abszorpcióképesség absorption power 
abszorpciós együttható absorption coefficient 
abszorpciós ék absorbing/absorption wedge 
abszorpciós elemzés absorption analysis 
abszorpciós görbe absorption curve 
abszorpciós kamra absorption chamber 
abszorpciós komplex absorbing complex 
abszorpciós küvetta absorption cell 
abszorpciós sáv absorption band 
abszorpciós színkép absorption spectrum 
abszorpciós vonal absorption line 
abukumalit abukumaliteH 

acetát acetate 
acetátfilm acetate film/peel 
acetátfilm-levonat acetate peel 
achát agate 
achátmozsár agate mortar 
acidimetria acidimetry 
acritarcha acritarch 
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ácsolat (bány) support 
adalék admixture 
adalék (önt) addition 
adalékanyag (pl. betonhoz) aggregate 
adalékolt olajkútcement addified cement 
adambulakrális adambulacral 
adamellit adamellite 
adamin adamite 
adaperturális adapertural 
adaptív bélyeg adaptive character 
adaptív radiáció adaptive radiation, divergence 
adatbank data bank 
adatfeldolgozás data processing 
adatgyűjtés data acquisition/collecting 
adattartomány data field 
adattömb data array 
adaxiális adaxial 
addíció additive reaction 
addíció (kém) addition, combination 
addíciós elegykristály addition mixed crystal 
additíve színeződött kristály additively coloured crystal 
adelit adelite 
adhézió adhesion, adherence 
adhézió (fiz) adhesion, anchorage 
adhéziós (mn) adhesive 
adhéziós feszültség adhesion tension 
adhéziós víz adhesive water 
adhéziós vízvisszatartás retention of adhesion 
adiabata adiabatic curve 
adiabata (fn) adiabat 
adiabata (mn) adiabatic 
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adiabatikus adiabatic 
adinol adinole 
adipocera adipocere 
adorális adoral 
adradiális adradial 
adszorbeált víz adsorption water  
adszorbeált/adszorpciós víz adsorbed water 
adszorbens adsorbent 
adszorpció adsorption 
adszorpciós egyensúly adsorptive equilibrium 
adszorpciós hő adsorption heat 
adszorpciós kromatográfia adsorption chromatography 
adszorpciós réteg adsorptive layer 
adszorptívum adsorbate 
adulár (ortoklász) adularia 
adulárhatás adularescence 
adularizálás adularescence 
adulárosodás adularization 
adventív lóba adventitious/adventive lobe 
aerációs zóna zone of aeration 
aerób aerobe, aerobic 
aerób bomlás aerobic decay 
aerosziderit aerosiderite 
aerosziderolit aerosiderolite 
aeroszol aerosol 
aerugit aerugite 
afanerites aphaneritic 
afanerokristályos aphanocrystalline 
afanit aphanite 
afanitos aphanitic, aphanic, aphanocrystalline 
afanofír aphanophyre 
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afanofíros aphanophyric 
afélium aphelion 
affin transzformáció affine transformation 
afganit afghanite 
afíros aphyric 
afotikus öv aphotic zone 
afotikus zóna aphotic zone 
afrit earth foam, foaming earth 
afrolit aphrolith 
afrosziderit aphrosiderite 
aftoni Aftonian 
A-fúróárboc full-view mast 
afwillit afwillite 
ág branch 
ág (folyóé) arm 
ágacska branchlet 
ágakat hordozó (növ) ramiferous 
agalit agalite 
agalmatolit agalmatolite, figure stone 
agalmatolit figure stone 
agancskorall horn-shaped coral 
agancskorall (Acropora 
cervicornis) 

staghorn coral 

agardit agardite 
ágas (növ) ramiferous 
ágasbogas dendritic, arborescent, branching 
ágazat (áll, tax) cladus 
agglomerátum agglomerate 
agglutináció agglutination 
agglutinált agglutinated 
aggradáció aggradation 
aggregáció (talaj) aggregation 
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aggregáció mértéke (talaj) degree of aggregation 
aggregál aggregate 
aggregálódás (kém) aggregation 
aggregátum (krist talaj kém) aggregate 
aggregátumszemcse aggregate grain 
agmatit agmatite 
agpait agpaite 
agpaitos agpaitic 
agrellit agrellite 
agresszív (talaj)víz active water 
agresszív víz aggressive/agressive water 
agricolit agricolite 
agrogeológia agrogeology, agricultural geology 
aguilarit aguilarite 
ágy (folyóé) bed 
agyag clay, loam 
agyag- argillaceous, argillic, clay, clayey 
agyagásvány clay mineral 
agyagásványos argillic 
agyagásványosodás argillization, rgillation 
agyagbamosódás lessivage 
agyagbázisvonal clay/shale base line 
agyagedény earthenware 
agyagék clay core 
agyagfelhalmozódás szintje argillic horizon 
agyaghabarcs clay mortar 
agyagkő claystone, clay rock, argillite 
agyagmag clay core 
agyagmag clay core 
agyagmag (töltésben) clay fill 
agyagmárga clay marl 
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agyagos argillic 
agyagos clayey, argillaceous, argillic 
agyagos görgeteg boulder clay, till 
agyagos homok loam 
agyagos mészkő argillaceous limestone 
agyagos mészkő marlstone 
agyagos szén bone coal 
agyagpad hard pan 
agyagpala shale, clay shale 
agyagszőnyeg clay blanket 
agyagtakaró clay blanket 
agyagtartalmú argilliferous 
agyagterítés clay blanket 
agyagtömítés clay caulking 
agyagtömítés clay seal 
agyagvaskő clay ironstone 
agyagvonal-eltolódás/elmás
zás 

clay base line shifting/drift 

agyarcsigák (Dentaliidae) tusk shells, tooth shells 
ágyazati kő (úté, vasúté) ballast (GB) 
agykorall brain coral 
agyonégetett gipsz dead-burnt plaster 
agyra hasonlító cerebriform 
ágyúpát cannon spar 
ahermatipikus (fn) ahermatype  
ahermatipikus korall ahermatypic coral 
ahlfeldit ahlfeldite 
aikinit aikinite 
ainalit (kassziterit) ainalite 
ajak lip, labium 
ajkait ajkaite 
ajoit ajoite 
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akádiai hegységképződés Acadian orogeny 
akaganeit akaganeite 
akantit acanthite 
akarióta akaryote 
akausztobiolit acaustobiolith 
akausztofitolit acaustophytolith 
akcesszória accessory (fn kőz) 
akcesszórikus accessory (mn) 
akdalait akdalaite 
akkréció accretion 
akkréciós accretionary 
akkréciós ék accretionary wedge/prism 
akkréciós elmélet accretion theory 
akkumulációs síkság plain of accumulation 
akkumulációs terasz wave-built platform 
akmit acmite 
akmitaugit acmite-augite 
akmolit acmolith 
akna (bány) shaft 
aknabarlang shaft cave 
aknabiztosítás, aknafogás 
(bány) 

lining: shaft lining 

aknahálózat (életnyom) boxwork 
aknakút dug well, shaft well 
aknaszén run-of-mine coal 
aknatorony headframe 
akondrit achondrite 
akroit (turmalin) achroite 
akrokordit akrochordite 
akromát achromatic 
akromát lencse achromatic lens 
akromatikus achromatic 
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akromatikus lencse achromatic lens 
aktasit aktashite 
aktinida elemek actinide elements 
aktinidák actinide elements 
aktínium actinium 
aktinolit actinolite 
aktív barlang live cave, active cave 
aktív lemezszegély active margin 
aktív szén activated carbon 
aktív zóna (örök fagynál) active layer 
aktivációs elemzés activation analysis 
aktiválás (kém) activation 
aktiválási energia energy of activation, activation energy 
aktivált timföld activated alumina 
aktivitás (fiz, kém) activity 
aktivitási együttható (kém) activity coefficient 
aktualizmus actualism 
aktuogeológia actuogeology 
aktuopaleontológia actuopalaeontology 
akusztikus 
(karotázs)szelvény 

acoustic log 

akusztikus aljzat acoustic basement 
akusztikus jeladó sonic beacon 
akusztikus 
sebességszelvény 

sonic log 

akusztikus 
sebességszelvényezés 

velocity logging 

akvamarin (berill) aquamarine 
akvatillit aquatillite 
akvatolízis aquatolysis 
akvifer aquifer 
akvitániai emelet Aquitanian stage 
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alabandin alabandite 
alábányászás undermining 
alábányászott terület undermined area 
alábányászott terület subsidence area 
alabástrom alabaster 
alábiztosít (bány) hold 
alábukás subduction 
alábukási zóna subduction zone 
alábukó redő plunging fold 
alacsony légköri nyomású 
terület 

low 

alacsonyabbrendá 
gerincesek 

lower chordates 

alacsonyodás downwearing (of slope), denudation 
alacsonyvízállású 
rendszertagozat 

lowstand system tract (LST) 

aláfejtés undermining 
alágazat (áll) subcladus, subclass 
alagcső drain, clay tube 
alagcső, dréncső drain pipe 
alagcsőrendszer drainage system 
alagcsövezett terület drained area 
alagút tunnel 
alagút (vízép) adit, gallery 
alagúttornác (mérn) gallery 
alait alaite 
alak shape 
alak (krist) habit 
alakenergia form energy 
alakfejlődés morphogenesis 
alakgazdagság diversity 
alaki anizotrópia shape anisotropy 
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alaki változatosság morphological variablity 
alakkör (biol) group 
alaknemzetség form genus 
alakőrző porozitás moldic porosity 
alaktalan massive 
alaktan morphology 
alaktani morphological 
alaktényező shape factor 
alakváltozás deformation 
alakváltozás strain 
alakváltozásmező strain field 
álalak pseudomorph 
alálapolódás (tekt) underplating 
alámélyítés (glac) undermining 
alámosás scour, bank caving, undermining 
alamosit alamosite 
alámosott part undercut bank 
alap- (Echinoideáknál) basal 
alap (fn) basis 
alap (mérn) base, basement, foundation 
alap- (mn) basic 
alapadatok basic data 
alapanyag base material 
alapanyag raw material, commodity (US) 
alapanyag (fosszíliáké) rock matrix 
alapanyag (kőz) matrix, groundmass 
alapanyag (szed) matrix 
alapanyagipar primary industry 
alapbreccsa basal breccia 
alapcella fundamental cell 
alapcentrált rács basal face-centred lattice, 

base-centered lattice 
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alapérték index value, base value 
alapfeltevés null hypothesis 
alapfelület datum surface 
alapfúrás key borehole 
alapfúrás (olaj) pilot hole 
alaphálózat base net 
alapkonglomerátum basal conglomerate 
alapkőzet bedrock 
alaplemez basal disk/disc 
alapnívó (krist) ground level, base level 
alapozás (mérn) base, basement, foundation 
alapperem base plate 
alappont bench mark, benchmark, fixed point 
alappontszintezés bench mark levelling 
alaprajzszerű ábrázolás 
(térk)  

planimetric representation 

alapsík (krist) base plane 
alapsík (mérn) ground level 
alapszelvény key section 
alapszerkezet basic structure 
alapszín primary colour, basic colour 
alapszint (geod) datum, ground level 
alapszintköz contour interval 
alapszövet (koh) matrix 
alaptérkép base map, master map 
alaptérképmű basic map series 
alaptest (mérn) footing 
alaptípus archetype 
alaptörés base failure 
alapvágat  main entry, main heading 
alapvető basic 
alapvízhozam base discharge/flow/runoff, 
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fair-weather runoff 
alapvonal (geod) base 
alapvonalmérés base measurement 
aláréselés (bány) undercutting 
aláris fossula alar fossula 
aláris szeptum alar septum 
alaskait alaskaite 
álász (periglaciális forma) alas 
alátolódás underthrusting 
alatta fekvő subjacent, underlying 
alauni emelet Alaunian stage 
aláüregelődés scour 
albai emelet Albian stage 
albedó albedo 
albertai sorozat Albertan series 
albit albite 
albit ikertörvény albite law 
albitit albitite 
albitosodás albitization 
albittörvény albite law 
alboranit alboranite 
álcázás camouflage 
alcsalád subfamily 
alcsapat (áll, tax) sublegion 
alcsoport subgroup 
aldani sorozat Aldanian series 
áldőlés apparent dip 
aldzsanit aldzhanite 
alemelet substage 
aleurit (kőz) aleurite 
aleurit (szed) silt 
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aleurolit aleurolite, siltstone 
aleutit aleutite 
alexandriai sorozat Alexandrian series 
alexandrit alexandrite 
alexoit alexoite 
alfa alpha 
alfa-albit low albite 
alfabomlás alpha decay 
alfaj subspecies 
alfa-kvarc alpha quartz, low quartz 
alfarészecske alpha particle 
alfa-vas alpha iron 
álfosszília pseudofossil 
alföld lowland, plain 
alga algal 
algabevonat algal mat/film 
algagerinc (zátonyon) algal ridge 
algagumó algal ball 
algakőszén algal coal 
algalepel algal mat 
algalepény algal biscuit 
algalepény water biscuit 
algás algal 
algás mészkő algal limestone 
algazátony algal reef 
alginit alginite 
algit algite 
algodonit algodonite 
algológia algology 
algomai hegységképződés Algoman orogeny 
algonkium Algonkian 
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algonkiumi Algonkian 
algoritmus algorithm 
alhad (áll, tax) subphalanx 
álhatszöges pseudohexagonal 
alhavasi subalpine 
álhexagonális pseudohexagonal 
áliker pseudo-twin 
alit alite 
alitcement alite cement 
alizarin alizarine 
aljzat bottom 
aljzat (rétegt) basement 
aljzatkomplexum basement complex 
aljzaton heverő (pl. kagyló) recliner 
alkáli (mn geol) alkaline 
alkáli (mn) alkalic 
alkáli kőzet alkaline rock 
alkália alkali (pl alkalies) 
alkáliák alkalis 
alkálibazalt alkali/alkaline basalt 
alkálicharnockit alkali charnockite 
alkálifém alkali/alkaline metal 
alkáliföldfém alkali-earth metal, alkaline earth metal 
alkáliföldpát alkali feldspar 
alkáligabbró alkali gabbro 
alkáli-hidrogén-karbonátos 
víz 

alkaline bicarbonate water 

alkalikus víz alkaline water 
alkalimetria alkalimetry 
alkalinitás alkalinity 
alkalinizáció alkalinization 
alkálipiroxén alkali pyroxene 
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alkálisíkság alkali flat 
alkálitalaj alkali soil 
alkalmaz (fiz) adapt 
alkalmaz (gyakorol) exert 
alkalmazható név (tax) available name 
alkalmazkodás adaptation 
alkalmazkodási bélyeg adaptive character 
alkalmazkodik (biol) be adapted 
alkalmazkodó adaptive 
alkalmazkodó (ökol) opportunist 
alkalmazkodóképesség adaptability 
alkalmazott földtan applied geology 
alkán alkane 
álkarszt pseudokarst 
alkohol alcohol 
alkotó (koh) component 
allaktit allactite 
állandó fázisarány consistent phase ratio 
állandó vízfolyás perennial stream 
állandósult folyó poised river 
állandósult hozam (olaj) stabilized production rate 
allanit allanite 
alláp low moor, shallow moor, flat bog, 

valley bog 
állapot condition, state 
állapotábra  phase/equilibrium/constitutional 

diagram 
állapotegyenlet phase equation, equation of state 
állapothatározó state parameter 
állapotjelző state parameter 
állapotjelző (kém) parameter 
állapotváltozás change of state 
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allargentum allargentum 
állatföldrajz zoogeography 
állati egysejtűek (Protozoa) protozoans, unicellular animals, 

single-celled animals, one-celled 
animals 

állatkör subkingdom 
állatökológia zooecology  
állatvilág animal kingdom, animal world, fauna 

(pl faunae, faunas) 
alleghanyit alleghanyite 
állékony, szilárd (mérn) consistent 
állékonyság (bány) durability 
állékonyság (mérn) stability 
allemontit allemontite 
allerőd Alleröd, Alleroed 
allit allite 
állítócsavar adjusting screw 
állítóhorog (fúrás) crowfoot, fishing crook 
állítóorsó adjusting spindle  
allitos talaj allitic soil 
állkapcsosak 
(Gnathostomata) 

gnathostomates, gnathostomatous 
animals 

állkapocs mandible 
állkapocs jaw 
állkapocsnélküliek 
(Agnatha) 

jawless fishes 

álló redő upright fold 
allochton (fn) allochthon 
allochton (mn tekt) allochthonous 
allochtónia allochthony 
állócseppkő stalagmite 
állócsillag fixed star 
allodapikus mészkő allodapic limestone 
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allofaciális allofacial 
allofán allophane 
allofázisos allophased 
állóhullám stationary/standing wave 
allokémikus allochemical 
allokémikus elegyrész allochem 
alloklász alloclasite 
alloklasztikus breccsa alloclastic breccia 
allokróm allochromatic 
allokrómás allochromatic 
allolisztosztróma allolistostrome 
allometria allometry 
allometrikus allometric 
allomikrit allomicrite 
allomorf allomorphous 
allomorf allomorphic 
allomorfit allomorphoite 
allomorfózis allomorphism 
allopatrikus allopatric 
allotigén (mn) allothigenetic, allothigenic, 

allothigenous, allogenic, allothigenous 
allotigén ásvány/elegyrész 
(fn) 

allogene 

allotigén ásvány/elegyrész 
(fn) 

allothigene 

allotrioblaszt allotrioblast 
allotriomorf allotriomorphic 
allotriomorfia allotriomorphy 
allotróp allotrope 
allotróp átalakulás allotropism 
allotróp átalakulás allotropy 
allotróp módosulat allotropic modification 
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allotrópia allotropism, allotropy 
állóvíz still water 
alluaudit alluaudite 
alluviális alluvial 
alluviális ráhordás alluviation 
alluviális síkság alluvial plain 
alluviális törmelékkúp alluvial cone/fan, wash 
alluviális üledék alluvial deposit 
allúvium alluvium 
állványszilikát framework silicate, tectosilicate 
almandin almandine 
almasit almashite 
álmásodlagos zárvány pseudosecondary inclusion 
alnem subgenus 
alnemzetség subgenus 
alnemzetség (áll, tax) subtribe 
alnöit alnoite, alnöite 
alosztag (áll, tax) subsection 
alpesi fény alpine glow 
alpi (geol) Alpine, alpine 
alpi gleccser alpine glacier 
alpi hegységképződés Alpine orogeny  
alpi jégár alpine /mountain/valley glacier 
alpi típusú alpine-type 
alpi típusú tektonika alpinotype tectonics 
alpin (növ), havasi Alpine, alpine 
alrács sublattice 
alraj (áll) subcohort 
alrend (áll, tax) suborder 
alsbachit alsbachite 
alsó folyás (folyóé) lower course 
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alsó rész (gem) base 
alsóalbit low albite 
alsóköpeny inner/lower mantle 
alsókvarc low quartz 
alsórendű alappont (geod)  fix 
alsorozat (áll, tax) subseries 
alstonit alstonite 
alszemcse subgrain 
álszimmetria pseudosymmetry 
álszimmetrikus pseudosymmetric 
álszövetes állatok (Parazoa) parazoans 
altagozat (áll, tax) subdivision 
altait altaite 
Altajidák Altaides 
altalaj subsoil 
altalaj (mérn) foundation soil 
általajvíz perched water table 
általános földtan physical geology 
altáró drain adit 
alternatív hipotézis alternative hypothesis 
althausit althausite 
altimetria altimetry 
altiplanáció altiplanation 
altiplanációs terasz altiplanation terrace 
altörzs (áll, tax) subphylum 
aluminátcement alumina/aluminous cement 
aluminit aluminite 
alumínium aluminium 
alumíniumhidroxid aluminium hydroxide 
alumíniumkéreg (talaj) alcrete 
alumíniummodulus alumina modulus 
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alumíniumoxid alumina 
alumíniumoxid, timföld aluminium oxide 
alumínium-szilikát aluminium silicate 
aluminocopiapit aluminocopiapite 
alumogél alumogel 
alumohidrokalcit alumohydrocalcite 
alumoszilikát aluminosilicate 
alumotungsztit alumotungstite 
alunit alunite 
alunitosodás alunitization 
alunogén alunogen 
alvanit alvanite 
alveoláris (vert) alveolar 
Alveolina-féle alveolinid 
alveolinida alveolinid 
alvó vulkán subactive/dormant volcano 
alzat substrate 
alzóna subzone 
amagmás amagmatic 
amakinit amakinite 
amalgám amalgam, silver amalgam, mercurian 

silver 
amalgámozás amalgamation 
amarantit amarantite 
amarillit amarillite 
amatőr ásványgyűjtő amateur collector, rock hound 
amazonit amazonite, amazonstone, Amazon 

stone 
amazonkő amazonstone, Amazon stone 
ambligonit amblygonite 
ambonit ambonite 
ambrit amberite 



 

 
41 

ambroid amberoid, ambroid, pressed amber 
ambulakrális ambulacral 
ambulakrum ambulacrum 
ameghinit ameghinite 
amerícium americium 
amerikanit amerivanite 
amesit amesite 
ametiszt amethyst, bishop's stone 
amfibol amphibole 
amfibolit amphibolite 
amfibolitfácies amphibolite facies 
amfibolosodás amphibolization 
amfibolpala hornblende-schist 
amfibol-szaruszirt fácies hornblende-hornfels facies 
amfolit ampholytoid 
amfoter vegyület amphoteric compound 
amfoterit amphoterite 
amiant amianthus, amiantus 
aminoffit aminoffite 
aminosav amino acid 
ammónia ammonia 
ammonioborit ammonioborite  
ammoniojarosit ammoniojarosite 
ammonita ammonite, ammonoid 
ammonitesz ammonite, ammonoid 
ammónium-hidroxid ammonia spirit 
ammónium-hidroxid ammonium hydroxide 
ammónium-klorid ammonium chloride, sal ammoniac, 

salmiac 
ammóniumtimsó ammonia/ammonium alum 
amnióták amniotes 
amorf amorphous 
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amorf állapot amorphous state 
amorf anyag amorphous substance/material 
amplitúdó  amplitude 
amplitúdószelvényezés amplitude logging 
anadiagenetikus anadiagenetic 
anadiagenezis anadiagenesis, anagenesis 
anaerób anaerobic 
anaerób bomlás anaerobic decay 
anagenetikus anagenetic 
anagenezis anagenesis 
anaglif eljárás anaglyphic/anaglyph method 
analcim analcime 
analcimit analcimite 
analcimosodás analcimization 
anális rés (csigáknál) exhalant slit 
anális, végbél- anal 
analitikai mérleg analytical balance 
analitikus (mn) analytical 
analizál analyze 
analizátor analyzer 
analízis analysis (pl analyses) 
anamigmatitosodás anamigmatization 
Anamniota anamnial animals, anamniates 
anamnióta anamniote 
anamorfózis anamorphosis 
anandit anandite 
anapait anapaite 
anaptychus anaptychus 
anasztigmát (fn) anastigmat 
anasztigmát (mn) anastigmatic 
anasztigmatikus lupe anastigmatic magnifier 
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anatáz anatase 
anatektikus anatectic 
anatexis anatexis 
anatexit anatectite, anatexite 
anatómia anatomy 
anaxiális anaxial 
anchi- anchi- 
anchieutektikus anchieutectic 
anchimetamorf anchimetamorphic 
anchimetamorfózis anchimetamorphism 
anchorit anchorite 
andalúzit andalusite 
andersonit andersonite 
andezin andesine 
andezinit andesinite 
andezit andesite 
andorit andorite 
andradit andradite 
andrewsit andrewsite 
anemoklaszt anemoclast 
anemoklasztikum anemoclastic rock 
anemoklasztikus kőzet anemoclastic rock 
anemolit anemolite 
anemoszilikarenit anemosilicarenite 
angelellit angelellite 
anglesit anglesite, lead vitriol 
angob engobe 
anhidrid anhydride 
anhidrit anhydrite 
anhidrit (kőzet) anhydrock 
anilit anilite 
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animikit animikite 
anion anion 
anion hibahely anion vacancy 
anioncsere anion exchange 
anisusi emelet Anisian stage 
anizodezmikus anisodesmic 
anizoméria anisomerism 
anizometrikus anisometric 
anizotróp anisotropic 
anizotrópia anisotropy 
anizuszi emelet Anisian stage 
ankerbiztosítás bolt support 
ankerit ankerite 
ankilit ancylite 
annabergit annabergite 
annerödit annerodite, annerödite 
anód anode 
anomália anomaly 
anomális anomalous 
anorogén anorogenic 
anortit anorthite 
anortitit anorthitfels 
anortitit anorthitite 
anortitszirt anorthitfels 
anortoklász anorthoclase 
anortoklászit anorthoclasite 
anortozit anorthosite 
anortózitosodás anorthositisation, anorthisation 
anoxikus anoxic 
antagonizmus antagonism 
antarktikus Antarctic 
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antarktiszit antarcticite 
antecedencia (geomorf) antecedence 
antecedens folyó antecedent stream 
anteklízis anteclise 
anterolaterális anterolateral 
anthonyit anthonyite 
anticentrum anticentre 
anticiklon anticyclone 
antidromikus antidromic 
antidűne antidune 
antifázis-határ antiphase limit 
antifázisú szemcsehatár antiphase boundary 
antiferromágnesség antiferromagnetism 
antifluorit anti-fluorite, antifluorite 
antiform (fn) antiform 
antiform- (mn) antiformal 
antigorit antigorite 
antiinverzió anti-inversion 
antiizomorfia anti-isomorphy 
antiizotípia anti-isotypism 
antiklinális (fn) anticline 
antiklinális (mn) anticlinal 
antiklinális (mn) anticlinal 
antiklinórium anticlinorium, composite anticline 
antilóg sarok antilogous pole 
antimon antimony 
antimonát antimonate 
antimonit stibnite, antimony glance 
antimonokker antimony ocher 
antimonpearceit antimonpearceite 
antimonszun antimonsoon 
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antipasszát antitrade wind, counter trade 
antipertit antiperthite 
antipódus antipode 
antireflexió antireflection 
antiszimmetria antisymmetry 
antitetikus törés antithetic fault 
antitranszláció antitranslation, anti-translation 
antivázforma antiskeleton form 
antlerit antlerite 
antofillit anthophyllite 
antozonit antozonite 
antracit anthracite 
antracit- anthracitic 
antracitképződés anthracitization 
antracitos anthracitic 
antracitosodás anthracitization 
antrakinézis anthraciny 
antrakonit anthraconite 
antrakoxén anthracoxene 
antrakoxénit anthracoxenite 
antrakózis anthracosis 
antraxilon anthraxylon 
antraxolit anthraxolite 
antrinoid anthrinoid 
antropogén üledék anthropogeneous sediment 
antropológus anthropologist 
antropozoikum Anthropozoic 
anus anus 
anyaelem parent element 
anyagcsere metabolism 
anyagcsere- metabolic 
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anyaggödör borrow area/pit 
anyagnyerő hely borrow area/pit 
anyagvizsgálat testing of materials, material testing 
anyakőzet source rock, host rock, mother rock, 

parent material 
anyakőzet (mállásnál) bedrock 
anyakőzet-érettség maturation of source rock 
anyakristály mother crystal 
anyameder main channel 
anyaolvadék parent melt 
apachit apachite 
apacskönny apache tear 
apadás recession of tide 
apadás (hidr) fall 
apály ebb, ebb tide, low tide 
apály határvonala low-tide mark 
apály vízszintje low-tide level 
apályáramlás ebb current, tidal current, outgoing 

tide 
apálycsatorna tidal channel 
apálycsatorna tideway 
apálydelta ebb-tidal delta 
apálymeder ebb creek 
apálymeder tidal creek/stream 
apályszint low-tide mark/level 
apatit apatite 
apatotrofikus apatotrophic 
apex apex (pl apexes, apices) 
apikális apical 
apikális szög apical angle 
apikális szög 
(gastropodáknál) 

spiral angle 
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apjohnit apjohnite 
aplanát aplanate 
aplanatikus lupe aplanatic magnifier 
aplit aplite 
aplit-, aplitos aplitic 
aplodiorit aplodiorite 
aplogránit aplogranite 
aplowit aplowite 
apobszidián apobsidian 
apochete apochete 
apo-epigenezis apo-epigenesis 
apofillit apophyllite, fish-eye stone 
apofíza apophysis (pl apophyses)  
apofíza (vulk) tongue 
apogeum apogee 
apogeumdagály apogean tide 
apogránit apogranite 
apokromát apochromat 
apokromatikus lencse apochromatic lens 
apomagmás apomagmatic 
apomorf apomorphic, apomorphous 
apomorfia apomorphy 
apopórus apopore 
apopyle apopyle 
aporiolit aporhyolite 
appinit appinite 
aprítás crushing, size reduction 
aprítógép crusher, breaker, chipper 
aprókavicsos arenose 
aprószén small coal 
aprótüskés aculeolate 
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aprózó munka (jégé) ice plucking 
aprózódás disaggregation, disintegration, 

crumbling, fragmentation, mechanical 
weathering 

aprózódik disintegrate, crumble 
apti emelet Aptian stage 
aptychus aptychus (pl aptychi) 
ár mentében downstream 
áradás flood, inundation, rise 
áradás (folyóé) high water 
áradás (hidr) rising stage 
aragonit aragonite, Aragon spar 
aragonitkompenzációs 
mélység 

aragonite compensation depth 

aragonit-lizoklin aragonite lysocline 
arakawait arakawaite 
áram current 
aramayoit aramayoite 
áramlás circulation, current, stream 
áramlás (hidr) stream flow 
áramlási árnyék dead area/space, wake 
áramlási cella convection cell 
áramlási egyenlet flow equation 
áramlási fodor 
(aszimmetrikus) 

current ripple (mark) 

áramlási gáztelítettség gas void fraction 
áramlási gradiens flow gradient 
áramlási sebesség flow velocity 
áramlási veszteség stream loss, flow loss 
áramlási veszteség (hidr) friction loss 
áramlásmérő current meter, flow meter, flowmeter 
áramlásnyom current mark 
áramlástan hydrodynamics 
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áramlat current, stream 
áramló víz stream 
áramló vízmozgás streaming flow 
áramsűrűség (fiz) current density 
áramvonal streamline 
arany gold, yellow metal 
arany- auric 
aranyásó digger 
aránymérték scale of length 
aránymérték (térk) length scale, ruler 
aranymosó gold washer 
aranyrög nugget 
aránytalan vízfolyás misfit/underfit stream 
aranytartalmú auriferous, gold containing 
árapály tide, tides 
árapály határvonala tide mark 
árapály magassága tidal range 
árapály-alapsík tidal datum 
árapályalatti öv subtidal zone 
árapály-amplitúdó tidal range 
árapálycsatorna tidal channel 
árapályfordulás turn of the tide 
árapálykapu tide gate 
árapályközeli öv peritidal zone 
árapályos folyó tidal river 
árapályos terület tidal area, tide land 
árapályöv intertidal zone 
árapályöv alatti subtidal 
árapályöv fölötti supratidal, supralittoral 
árapályövi intertidal 
árapályövi tidal, littoral 
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árapályövi homokpad tidal bar 
árapályövi síkság tidal flat 
árapályövi zátony tidal bar 
árapálysíkság tidal flat 
árapályszint tide mark 
árapálytartomány range of tide 
árapályturzás tidal bar 
arc- facial 
archaikum Archaean 
archaikumi Archaean 
archegónium archegonium 
archeofitikum Archaeophytic 
archeológia archaeology (GB), archeology (US) 
archeomágneség archaeomagnetism 
archeometria archaeometry 
archeozoikum Archaeozoic 
archetípus archetype 
archibentonikus archibenthic 
archibentosz archibenthos 
arci facial 
arcvarrat (trilobitáknál) facial suture 
ardealit ardealite 
ardennit ardennite 
arduinit arduinite 
arenigi emelet Arenigian stage 
arenit arenite 
arenites arenaceous 
arfvedsonit arfvedsonite 
argentit argentite, silver glance, vitreous silver 
argentojarosit argentojarosite 
argillic szint (talaj) argillic horizon 
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argillit argillite 
argillites argillaceous 
argillutit argillutite 
argirodit argyrodite 
argon argon 
argovi emelet Argovian stage 
argumentum argument 
árhullám flood wave, surge 
arid klíma arid climate 
arid zóna arid zone 
ariditás aridity 
Arisztotelész lámpása Aristotle's lantern 
aritmetikai közép arithmetic mean 
arizonit arizonite 
arkanit arcanite 
arkit arkite 
árkol trench 
árkolás trench, trench-work 
árkos erózió channel erosion 
árkos sasbérces szerkezet horst-and-graben structure 
árkos vetődés trough faulting 
árkosodás trough faulting 
arkóza arkose 
arkózás arkosic 
arktikus arctic 
arktikus sivatag arctic desert 
Arktisz Arctic 
arktotercier flóra Arcto-Tertiary flora 
arkusz (mat) arc 
armalcolit armalcolite 
armangit armangite 
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armenit armenite 
armorikai hegységképződés Armorican orogeny 
armstrongit armstrongite 
arnimit arnimite 
árnyékkúp umbra 
árnyékolás shielding 
árnyékolás (térk) shading 
árnyékolt zóna blind zone 
árnyékplasztika (térk)  illuminated relief 
árnyékzóna blind zone 
árok excavation, furrow, graben, ravie, 

trench 
árok (geomorf) trough 
árok (térk) ditch 
aromás aromatic 
aromorfózis aromorphosis 
árral szemben upstream 
arretálás catch 
arretálás (műszeré) arrestment 
arrojadit arrojadite 
ártér alluvial flat, backland, backlands, 

bottomland, floodland, flood plain, 
inundation area 

ártéri mocsár marsh, back marsh, backswamp, 
backmarsh 

ártéri öblözet polder 
ártéri üledék flood-plain sediment 
ártéri üledék/lerakódás overbank deposit 
arterit arterite 
árterület alluvial flat, backland, backlands, 

bottomland, floodland, flood plain, 
inundation area 

árterület backland, backlands, bottomland, 
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floodland, inundation area 
artézi artesian 
artézi kút artesian well 
arthropoda arthropod 
arthurit arthurite 
articulit, itakolumit articulite 
artinit artinite 
artyinszki emelet Artinskian stage 
árvíz flood, flood water, high water 
árvízi hozam flood discharge 
árvízi lapály flood basin 
árvízi meder flood bed 
árvízjel, árvíznyom flood mark 
árvízszint flood level, flood water level, flood 

plane 
arzenát arsenate 
arzeniopleit arseniopleite 
arzeniosziderit arseniosiderite 
arzenobizmit arsenobismite 
arzenoklászit arsenoclasite 
arzenolamprit arsenolamprite 
arzenolit arsenite, arsenolite, arsenic bloom 
arzenopalladinit arsenopalladinite 
arzenopirit arsenopyrite, arsenical pyrites, white 

mundic 
arzenoszulvanit arsenosulvanite 
arzénpolibázit arsenpolybasite 
arzénuranilit arsenuranylite 
arzénvirág arsenic bloom 
arzrunit arzrunite 
ásásnyom burrow 
ásatag fossil 
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ásatás (rég) excavation 
ashcroftin ashcroftine 
ashgilli emelet Ashgillian stage 
ashtonit ashtonite 
ásólábúak (Scaphopoda) scaphopods, tooth shells, tusk shells, 

elephant tusk shells 
ásott kút dug well 
aspektus aspect 
asseli emelet Asselian stage 
asti emelet Astian stage 
ásvány mineral 
ásványfácies mineral facies 
ásványgyapot rock wool, mineral wool, silicate 

cotton 
ásványgyűjtő (amatőr) rock hound 
ásványi nyersanyag mineral, mineral resource, mineral 

raw material 
ásványi talaj mineral soil 
ásványi töltőanyag mineral filler 
ásványkiválás precipitation 
ásványkiválasztás secretion 
ásványolaj crude oil, mineral oil 
ásványosodás mineralization 
ásványtan mineralogy 
ásványtani mineralogical, mineralogic 
ásványtanos mineralogist 
ásványvagyon mineral reserves/resources 
ásványvagyonbecslés estimation of mineral 

reserves/resources 
ásványvagyonmérleg balance of mineral reserves/resources 
ásványvíz mineral water 
ásványvízforrás mineral spring 
aszályosság aridity 
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aszbolán cobalt ochre 
aszbolán asbolane, black cobalt 
aszcidiák ascidies 
aszfalt (mineral) pitch 
aszfalt-, aszfaltos asphaltic 
aszfaltbázisú kőolaj asphalt-base crude 
aszfaltén asphaltene 
aszfalthomok tar sand, asphaltic sand, black sand 
aszfalthomok(kő) tar sand, asphalt rock/stone, rock 

asphalt 
aszfaltit asphaltite 
aszférikus aspheric, non-spherical 
aszimmorf csoport asymmorphous, asymmorphical group 
aszimmorf tércsoport asymmorphal /asymmorphous space 

group 
aszóvölgy wadi 
asszimiláció assimilation 
asszimilációs brecssásodás magmatic stoping 
asszinti hegységképződés Assyntian orogeny 
asszociáció (ökol) association 
asztácium astatium 
asztalközösség commensalism 
asztatikus astatic 
asztenolit asthenolith 
asztenoszféra asthenosphere 
asztenoszféra-boltozat asthenopsheric dome 
aszterizmus (ásv) asterism 
aszteroida asteroid, plnetoid 
asztigmatikus astigmatic 
asztigmatizmus astigmatism 
asztigmatizmusra javított 
objektív 

astigmatic corrected objective 
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asztrakánit astrakanite 
asztrobléma astrobleme 
asztrofillit astrophyllite 
asztrofizika astrophysics 
asztrogeológia astrogeology, extraterrestrial geology 
asztrolitológia astrolithology 
asztrometria astrometry 
asztronómia astronomy 
asztronómus astronomer 
asztúriai emelet Asturian stage 
át nem eresztő impermeable 
atacamit atacamite 
átalakul alter 
átalakul vmivé alter into sg 
átalakulás alteration, transformation 
átalakulási hőmérséklet transformation temperature 
átalakulási pont inversion point, transition point 
átalakulási sebesség change rate, trnasformation rate, 

transition rate 
átalakulási tartomány transformation range 
átalakulási termék alteration product 
átalakult altered 
átalakult (metamorf) metamorphic 
ataxit ataxite 
átbocsátó képesség discharge capacity 
átbocsátóképesség transmissibility 
átbocsátott sugár transmitted ray 
átboltozódás (mérn) arching 
átbukó forrás barrier spring 
átbuktatott redő overturned fold 
átbuktatott szárny (redőé) reversed limb 
áteresz (térk) culvert 
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átereszmeder chute channel 
áteresztő permeable 
áteresztőképesség permeability 
átereszzátony chute bar 
áteső fény transmitted light 
atexit atexite 
átfedés overlap; overlapping 
átfedő (fénykép)pár overlapping pair 
átfedő szelvények (térk) overlapping sheets 
átfejtődés (olaj) flow through 
átfolyás overflow 
átfolyási szelvény flow section 
átfolyási szelvény (hidr) cross-sectional area 
átfordulás (földmágneses) geomagnetic reversal 
átfúr (tárolókőzetet) drill in 
átgázosodott iszap (fúrás) gas cut mud 
athabascait athabascaite 
áthajlás (bány) overtipping 
áthajlás (rétegé) buckling 
áthajló szikla overhang 
áthalmozás redeposition, resedimentation, 

reworking 
áthalmozódott redeposited, resedimented, reworked 
áthalmozott allothigenetic, allothigenic, 

allothigenous, derived, resedimented, 
transported, redeposited 

áthalmozott (szed) allochthonous 
áthalmozott anyag remanié 
áthalmozott együttes transported assemblage 
áthalmozott ősmaradvány reworked/derived fossil 
áthalmozott üledék replacement deposit 
áthatás penetration 
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áthatási iker penetration/penetrating/interpenetratio
n twin 

atheneit atheneite 
áthordott talaj transported soil 
átitatás saturation 
átitatott, telített saturated 
átkeveredés (tóban) overturning 
átkristályosodás recrystallisation 
átkristályosodott recrystallised 
átlag (mat) mean 
átlag, átlagos average 
átlagérték average value 
átlagminta average sample, bulk sample 
átlagminta (fúrás)  all-level sample 
atlanti provincia (kőz) Atlantic suite 
atlantikus (holocén 
pollenzóna) 

Atlantic 

átlátszatlan, (ásv) opak opaque, impervious to light 
átlátszatlanság opacity 
átlátszó transparent 
átlátszóság transparency 
átlépés side-step 
átlépő vető side-stepping fault 
átlós vető oblique slip fault 
átmeneti kéreg quasioceanic/transitional crust 
átmeneti talaj intermediate soil 
átmeneti zóna transition zone 
átmetszés (folyókanyaré) cut, cutoff 
átmetsződés avulsion 
atmofil athmophile 
átmosási csatorna  washover channel 
atmoszféra atmosphere 
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atmoszférikus atmospheric 
atmoszilikarenit atmosilicarenite 
átnemeresztő non-permeable 
átnézet (geod, térk) survey 
átnézeti lap (térk) sheet index 
átnövési iker penetration/penetrating/interpenetratio

n twin 
atokit atokite 
atoll atoll, ring reef 
atom atom 
atomabszorpció atomic absorption 
atomabszorpciós atomic absorption 
atomhő atomic heat 
atomkötés atomic bond 
atommag atomic nucleus 
atomrács atomic lattice 
atomsúly atomic weight 
atomtávolság interatomic distance 
atomtérfogat atomic volume 
atopit atopite 
átörökít inherit 
átöröklés heredity, inheritance 
átöröklés (geomorf) antecedence 
átöröklött meander entrenched/incised/ingrown/inherited/i

ntrenched meander 
átszámítási tényező conversion factor  
átszelő cross-cutting 
átszelve cross-cutting 
átszivárgási sebesség percolation velocity 
attapulgit attapulgite 
áttekintő térkép index map 
áttekintőlap (térk) sheet index 
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áttekitnő lap sheet index 
áttetsző translucent, diaphanous 
áttetsző (folyadék) pellucid, limpid 
attikai hegységképződés Attic orogeny 
áttolódás thrust/thrust fault/overthrust 
áttolódási sík thrust plane 
áttörés (bány) break-through, cutting, intersection 
áttöréses keresztvölgy 
(geomorf) 

gap 

átvágás (folyókanyaré) cut, cutoff 
átvilágítatlan zóna aphotic zone 
átvilágító 
elektronmikroszkóp 

transmission electron microscope 

átvilágító mikroszkóp transmission microscope 
átvilágított zóna (tengerben) photic zone 
átvontatás 
(fúróberendezésé) 

rig rolling 

auerlit auerlite 
augelit augelite 
augit augite 
augitit augitite 
augitofír augitophyre 
aulakogén aulacogen, failed arm 
aureola aureole 
aurikalkit aurichalcite 
aurikuprid auricupride 
auripigment orpiment, yellow arsenic 
aurorit aurorite 
aurosztibit aurostibite 
austini emelet Austinian stage 
austinit austinite 
ausztralit australite 
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ausztriai fázis Austrian phase 
autapomorf autapomorphous, autapomorphic 
autapomorfia autapomorphy 
autigén authigenic, authigenous, neoformated 
autigén ásványképződés authigenesis 
autigenezis authigenesis 
autoarenit autoarenite 
autobreccsa autobreccia 
autobreccsásodás autobrecciation 
autochton (fn) autochthon (tekt, szed)  
autochton (mn) autochthonous 
autochton ősmaradvány indigenous fossil 
autohidratáció autohydration 
autoklaszt autoclast 
autometamorfózis autometamorphism 
autometaszomatózis autometasomatism 
automolit automolite 
autotróf autotrophic 
autotrófia autotrophy 
autökológia autecology 
autuni emelet Autunian stage 
autunit autunite 
auversi emelet Auversian stage 
auxiliáris lóba auxiliary lobe/saddle 
auxiliáris nyereg auxiliary lobe/saddle 
avaloni hegységképződés Avalonian orogeny 
avar litter, leaf litter, plant litter 
aventurin aventurine 
aventurinföldpát aventurine feldspar 
aventurinhatás aventurescence 
aventurinkvarc aventurine quartz 
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avicennit avicennite 
avogadrit avogadrite 
awaruit awaruite 
axiális axial 
axiális iker axial twin 
axiális metszet 
(foraminiferáknál) 

axial section 

axiális metszet, 
tengelymetszet 

intecept, axial intercept 

axiálisan szimmetrikus axially symmetric 
axinit axinitem glass schorl 
axióma axiom 
axonometrikus ábrázolás axonometric projection 
ázalékállatkák (Ciliophora) infusorians 
azbeszt- asbestine (mn), asbestous, asbestic 
azbeszt (fn)  asbestos 
azigóta azygote 
azimut bearing, azimuth 
azimutális aszimmetria azimuthal asymmetry 
azimutális vetület azimuthal/zenithal projection 
azoikum Azoic 
azoikus azoic 
azonális talaj azonal soil 
azonos fáciesű isofacial 
azonos fajba tartozó, 
konspecifikus 

conspecific 

azonos idejű contemporaneous 
azonos korú felület isochronous surface 
azonos nemzetségbe 
tartozó 

congeneric 

azonos pólusok like poles 
azonos településű concordant, conformable 
azoproit azoproite 
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azurit azurite, azure copper ore, mountain 
blue, blue copper ore, blue carbonate 
of copper, velvet blue copper 

azúrkalcedon azurchalcedony 
azurlit azurlite 
babcsiga (Cypraea) cowrie 
babérc bean (iron) ore 
babingtonit babingtonite 
bacirit bazirite 
baddeleyit baddeleyite 
bádeni emelet Badenian stage 
badland badland 
bafertizit bafertisite 
bafflestone bafflestone 
bagett (briliánsforma) baguette 
bagolyköpet owl pellet 
baguio baguio 
bahamit bahamite 
bajkáli hegységképződés Baikalian orogeny 
bajkálit (diopszid) baikalite 
bajóci emelet Bajocian stage 
bakerit bakerite 
bakteriális eredetű bacteriogenic 
bakterio- bacteriogenic 
bakteriogén bacteriogenic 
Baktérítő Tropic of Capricorn 
balaszrubin (spinell) balas ruby 
balkanit balkanite 
bálnahát piggyback 
bálnahátbucka whaleback dune 
balos (tekt) left-handed 
balos (törés) left-lateral, sinistral (faul) 
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balos eltolódás left-lateral fault 
balos felcsavarodás sinistral coiling 
balos oldalelmozdulás Sinistral wrench fault 
balos vető sinistral fault 
balöblítés reverse circulation, counter flush 
balpart left bank, left-side bank 
balra counterclockwise 
balra csavarodás sinistral coiling 
balracsavarodó sinistrally coiled 
balraforgatás laevorotation, negative rotation, 

rotation to the left 
balraforgató (krist) left-handed 
bambollait bambollaite 
banalszit banalsite 
banatit banatite 
bandylit bandylite 
bannisterit bannisterite 
bánya mine; colliery (szénbánya) 
bányaföldtan mining geology 
bányafúró rock drill 
bányagép mining machine, underground 

machine 
bányagép underground machine 
bányahomok pit sand 
bányahomok (önt) quarry sand 
bányajáradék acreage rent 
bányajáradék royalty 
bányajog mining law 
bányakár mining damage, subsidence damage 
bányakavics pit ballast 
bányakavics pit gravel, pit ballast, pit run, bank 

gravel 
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bányamérés mine survey 
bányamunkálatok mining 
bányamunkálatok mining operations 
bányamunkás miner 
bányaművelés mining, mine working 
bányaművelet workings 
bányanedves pit-wet 
bányanedves homok (önt) freshly quarried sand 
bányanedvesség quarry sap, water of imbibition 
bányarém mountain goblin 
bányarengés bump 
bányarengés (erős) rock burst 
bányász miner 
bányászat mining 
bányászat (kőé) quarrying 
bányászati kutatás exploration, mining exploration 
bányászati veszteség mining losses (pl) 
bányászik mine 
bányászik (követ) quarry 
bányászkodás mining 
bányászkodik mine 
bányászkompasz miner's dial 
bányászkompasz miner's compass/dial, mining 

compass 
bányászott (kőfejtőben) quarried 
bányászteodolit mining transit 
bányatelek allotment, claim, mining claim, 

concession, take 
bányatérkép mine plan 
bányatermék mine product 
bányatérség mine opening 
bányatérség mine working, mine opening, 
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openings, workings 
bányaterület mining claim 
bányatörvény mines act 
bányaüzem mine, colliery 
bányavágat mine working, road, roadway, 

workings 
bányavállalat mining company 
bányavidék mining district 
bányavíz pit water, underground water 
baotit baotite 
bararit bararite 
baratovit baratovite 
barázda (eróziós) rill 
barázda (szed) groove 
barázdakitöltés (talpnyom) groove cast 
barázdált corrugate(d), furrowed 
barázdált (növ) grooved 
barázdáltság grooving 
barázdás (növ) furrowed, grooved 
barázdás erózió rill erosion, rill cutting, rill wash 
barbertonit barbertonite 
barbierit (káliföldpát) barbierite 
bariandit bariandite 
baricit baricite 
barit barite, baryte, barytes, Bologna spar, 

heavy spar, mineral white 
baritokalcit barytocalcite 
baritolamprofillit barytolamprophyllite 
baritvizes kezelés bariumhydroxide treatment 
bárium barium 
bárkakagylók (Arcidae) ark shells 
barkán barchan, barchan due, barkhan, 
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barkhan dune, crescentic dune 
barkán barchan dune 
barkevikit (hornblende) barkevikite 
barlang (geomorf) cave 
barlang (nagy) cavern 
barlang-, barlangi spelean 
barlangász caver, spelunker, potholer 
barlangászás caving, spelunking, potholing 
barlangászat caving, spelunking, potholing 
barlangbeszakadás breakdown 
barlangbeszakadás cave breakdown 
barlangeresz rock shelter 
barlangfolyosó cave gallery 
barlangi agyag cave earth/loam/soil 
barlangi gyöngy, pizoid cave pearl 
barlangi jég cave ice 
barlangi karr cave karren 
barlangi kitöltés cave fill 
barlangi kitöltés speleothem 
barlangi kitöltés/üledék cave deposit 
barlangi patak underground creek 
barlangjárat passage 
barlangkutató speleologist 
barlangkürtő aven 
barlanglakó cavity dweller 
barlangmennyezet cave vault 
barlangos cavernous 
barlangrendszer cave network 
barlangrendszer cave system, cavern, cavern system, 

cave network 
barlangtan speleology 
barlangtan speology 
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barna erdei talaj brown earth 
barnakő black manganese 
barnakőszén lignite (GB), bitumumous coal (US) 
barnaszén, lignit brown coal 
barnavasérc brown iron ore 
barnavaskő brown hematite, brown ocher 
barnavaskő brown ochre 
barnesit barnesite 
barranco baranco 
barrémi emelet Barremian stage 
barrerit barrerite 
barrier (biogeogr) barrier 
barringerit barringerite 
barringtonit barringtonite 
Barrow-zóna Barrovian metamorphic zone 
bartoni emelet Bartonian stage 
baskíriai emelet Bashkirian stage 
bassanit bassanite 
bassetit bassetite 
bastnäsit bastnaesite 
bath emelet Bathonian stage 
bathvillit bathvillite 
bati- bathy- 
batiális bathyal 
batiális környezet bathyal environment 
batibentonikus bathybenthic 
batidermális bathydermal 
batigén bathygenetic 
batigenezis bathygenesis 
batilimnion bathylimnion 
batimetria bathymetry 
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batimetrikus térkép bathymetric chart 
batiorografikus bathyorographical 
batipelágikus bathypelagic 
batisit batisite 
batiszféra bathysphere 
batiszkáf bathyscaph 
batolit batholith 
batolit- batholithic 
batolitos batholithic 
baulit baulite 
baumhauerit baumhauerite 
baumit baumite 
bauranoit bauranoite 
bauxit bauxite 
bauxit- bauxitic 
bauxitcement aluminous cement 
bauxitos bauxitic 
bauxitosodás bauxitization 
bauxittartalmú sorozat bauxite-bearing series 
bavenit bavenite 
bavenói ikertörvény Baveno law 
bayerit bayerite 
bayldonit bayldonite 
bayleyit bayleyite 
baylissit baylissite 
bazália basalia 
bazália (Echinoideáknál) basal, basal plate 
bazális basal 
bazális (Echinoideáknál) basal 
bazális lemez basal disk/disc 
bazális üreg 
(Conodontáknál) 

basal cavity 
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bazalt basalt 
bazalt- basaltic 
bazaltgyapot basalt wool 
bazaltit basaltite 
bazaltos basaltic 
bazaltos amfibol basaltic hornblende, basaltine 
bazaltos andezit basaltic andesite 
bazalttakaró basalt trap 
bázaluminit basaluminite 
bazanit basanite 
bazanitoid basanitoid 
bázikus mafic 
bázikus tűzálló agyag basic refractory 
báziofitos basiophitic 
bázis basis 
bázis (kém, olaj) base 
bázis szerinti basal 
bázis szerinti hasadás basal cleavage 
báziskoordináta base coordinate 
báziskorrekció base correction 
bázislap basal plane 
bázislap (krist) base plane 
bázislapon centrált 
kristályrács 

base-centered lattice 

bázisos (kém) basic 
bázisos kőzet basic rock 
bázisos plagioklász basic plagioclase 
bázisosodás basification 
bázispinakoid basal pinacoid 
bázistelítettség base saturation 
bázisszint (szekv) base level 
bázit basite 
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bázoid basoid 
bazzit bazzite 
be- és kiépítés (fúrás) round trip 
beachrock beachrock, beach sandstone 
beachrock beachrock 
beágyaz embed 
beágyazó közeg embedding medium 
beágyazódott embedded (in sg) 
beágyazott embedded (in sg) 
beágyazott folyó incised river 
beágyazott vmibe embedded in sg 
beágyaző kőzet (fosszíliáké) rock matrix 
beágyazva (vmibe) embedded (in sg) 
beállít (opt) adjust 
beállítás (műsz) adjusting, adjustment 
beállítható asztal adjustable table 
beállító kör divided circle 
beáramlási veszteség lost head 
beárkolódott völgy entrenched valley 
bearzit bearsite 
beásó burrower 
beásódó burrower 
beaverit beaverite 
beburkolási 
pszeudomorfózis 

perimorphism 

beckelit beckelite 
beckerit beckerite 
becquerelit becquerelite 
becsapódás impact 
becsapódási nyom 
(talpnyom) 

impact cast 

bécsifehér Vienna chalk 
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bécsimész Vienna lime 
becslés estimate 
becsült készlet estimated reserves 
bedouli emelet Bedoulian stage 
beékelődés indentation 
beékelődik enclave 
beekit (kvarc) beekite 
beépítés (fúrás) running in 
beépül a rácsba (krist) enter the lattice 
beérkezés (szeiz) break, arrival 
beérkezési idő arrival time 
beesési merőleges incidence normal 
beesési szög angle of incidence, incident angle 
beeső fény incident light 
beeső sugár incident ray 
beeső sugárnyaláb incident beam 
beesőszög incident angle 
befogadó (vízfolyás) recipient 
befogadó kőzet host rock 
befogadó tér accommodation space 
befogó (mat) leg 
befogott captured 
befolyás inlet 
befolyás (omladéké) (bány) flushing 
befolyásol control 
befolyó influent 
beforsit beforsite 
befűződés 
(cephalopodákon) 

constriction 

behajlás (tekt) warping 
behajló lejtő (térk) incurving slope 
behatás (fiz) agency 
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behatolás penetration 
behatolási mélység depth of penetration 
behatolási mélység penetration depth 
behatolási mélység (geofiz) range 
behatolási próba penetration test 
behatolási sugár penetration depth 
behatolási sugár (geof) investigation radius 
behierit behierite 
behoit behoite 
behordott ősmaradvány introduced fossil 
beidellit beidellite 
beilleszt accommodate 
beiszapolódás clogging, colmatage, choking 
beiszapolódás (US) warping 
bekérgezés encrustation, coating 
bekérgezett szemcse coated grain 
bekérgező encrusting, incrusting 
bekérgező (algáknál) crustose 
bekérgeződés encrustation, coating 
bekerít surround 
belemnitesz belemnite 
belép a rácsba (krist) enter the lattice 
belépő nyílás/pupilla (opt) entrance  pupil 
béléscső casing, liner 
béléscsődugó bridging plug 
béléscsőfej casing head 
béléscső-formációvizsgálat casing formation testing 
béléscsőkönyv casing tally book, pipe tally book 
béléscsőlyukasztás perforating, perforation 
béléscsőoszlop casing string, liner (string) 
béléscsőrakat string of casing 
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béléscsősaru-állás casing landing depth 
béléscsőülésház casing head 
béléscsőültetés casing landing 
béléscsőültetés mélysége casing landing depth 
béléscsővágó casing cutter 
béléscsövezés casing operation, casing running 
beljankinit belyankinite 
bellidoit bellidoite 
bellingerit bellingerite 
belonoszferit belonosphaerite 
belovit belovite 
belső ajak inner lip 
belső alaktan anatomy 
belső energia internal energy 
belső feszültség internal/intrinsic stress 
belső lefolyás inland/aretic drainage 
belső légkör lower atmosphere 
belső mag (Földé) inner core 
belső partszegély foreshore 
belső reflex internal reflection 
belső self inner shelf 
belső standard internal standard 
belső súrlódás viscosity, internal friction 
belső súrlódási szög angle of internal friction 
belső üledék internal sediment 
belső váz endoskeleton 
belsőmoréna englacial moraine 
belsővázas endoskeletal 
bélszövetes medullated 
beltenger inland sea 
belvíz inland waters 
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bélyeg (biol) character 
bemart vonal etched line 
bemártós refraktométer dipping refractometer 
bemélyedés (geomorf) depression 
bementit bementite 
bemérés sample weight 
bemosott ősmaradvány derived fossil 
benépesítés colonization 
benitoit benitoite 
benjaminit benjaminite 
bennhagyott pillér/szénláb abandoned pillar 
bennszülött endemic 
bennszülött (fn)  aborigine 
bennszülött (mn növ) endemic, indigenous, aboriginal 
benstonit benstonite 
benthagyott pillér lost pillar 
benthagyott pillér (bány) residual pillar 
bentonikus, bentosz (mn) benthonic, benthic 
bentonit bentonite, Fuller's earth, bleaching 

earth 
bentonit Fuller's earth 
bentonit- bentonitic 
bentonitos bentonitic 
bentosz (fn) benthos 
benyomat impression, imprint 
benyomul inject, intrude 
benyomulás intrusion 
benyomulásos intrusive 
benyúló overlapping 
beolvadás assimilation 
beolvasztás assimilation 
beomlás collapse 
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beomlasztott mező/terület 
(bány) 

caved goaf 

beomlott meddőkőzet caved material 
beomlott mező/terület 
(bány) 

caved goaf 

beosztásos mikroszkóp scale microscope 
beöblösödés embayment 
beömlés inlet 
beömlési felület (kúté) intake of well 
beömlő influent 
beömlő vízfolyás affluent 
bepárlás evaporation 
beporzás pollination 
beraunit beraunite 
berborit berborite 
bérc pinnacle 
berendezés appliance 
berezit beresite 
bergalit bergalite 
bergenit bergenite 
berill beryl 
berillium beryllium 
berillonit beryllonite 
berkélium berkelium 
berlinikék Berlin blue 
berlinit berlinite 
bermanit bermanite 
berndtit berndtite 
berriasi/berriázi emelet Berriasian stage 
berryit berryite 
berthierin berthierine 
berthierit berthierite 
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berthonit berthonite 
bertossait bertossaite 
bertrandit bertrandite 
berzelianit berzelianite 
berzeliit berzeliite 
besajtolás repressuring, grouting 
besajtolás (olaj) injection, injecting 
besajtolókút injection/input well 
besorol valami közé range with 
besugárzás radiant exposure 
besugárzás irradiation, irradiance, radiant 

exposure 
beszakadásos kaldera collapse caldera 
beszippantési folyamat draw-in process 
beszivárgás infiltration, seepage 
beszivárgásmérő infiltrometer 
béta-albit high albite 
bétabomlás beta decay 
betafit betafite 
béta-kvarc beta/high quartz 
betelepül (rétegsorba) intercalate 
betelepülés intercalation 
betelepült intercalated 
betemetett (folyó)meder buried stream 
betemetődés burial 
betemetődési mélység depth of burial  
betemetődési történet burial history  
betorkollás confluence 
betörés (bány) blind cross cut, cut 
betpakdalit betpakdalite 
betűnagyság letter height 
betűnagyság (térk) gauge 
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betűtípus (térk) lettering 
betyehtyinit betekhtinite 
beudantit beudantite 
beugró él (ásv) re-entrant angle 
beugró szög re-entrant angle 
beütés (szeiz) break 
bevágás (folyóé, úté, 
vasúté) 

cut 

bevágás (mérn) open-cut 
bevágás (térk) cutting 
bevágódás downcutting 
bevágódás incision, vertical erosion 
bevágódás vertical erosion 
bevágódás (folyóé) etching 
bevágódott völgy incised valley 
bevágott incised 
bevésődött entrenched 
bevezető szifó inhalant siphon 
bevonat coating 
beyerit beyerite 
bezár surround 
bezár (aknát, bányát) abandon 
bezáró ásvány (fluid) host mineral 
bezáró kőzet host rock 
bezáró kristály (fluid) host crystal 
bezáródás sealing 
bezáródás (fluid) entrapment 
bezáródást követő post-entrapment 
bezárt enclosed 
bezárt (akna, bánya) abandoned 
bezárt vmibe embedded in sg 
bianchit bianchite 
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biarritzi emelet Biarritzian stage 
bíborcsigák (Drupidae, 
Purpuridae) 

dye shells 

bidalotit (gedrit) bidalotite 
bideauxit bideauxite 
bieberit bieberite, cobalt vitriol, red vitriol 
bÍezinait bÍezinaite 
bifoszfammit biphosphammite 
bifurkáció (geomorf) bifurcation 
bifurkációs arány bifurcation ratio 
bihari emelet Biharian stage 
bikalciumszilikát bicalcium silicate 
bikonvex biconvex 
bilinit bilinite 
billietit billietite 
billingsleyit billingsleyite 
bimbó (szivacsnál) bud 
bimbózás budding, gemmation 
bimodális eloszlás bimodal distribution 
bimodális magmatizmus bimodal magmatism 
bindheimit bindheimite 
bindstone bindstone 
binér (mat) binary 
binér rendszer binary system 
binokuláris mikroszkóp binocular microscope 
binominális nomenklatúra binominal nomenclature 
binormális binormal 
biochor biochore 
biocönológia biocoenology 
biocönózis biocenosis 
biocönózis biocoenose, biocoenosis (pl 

biocoenoses)  
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bioerózió bioerosion 
biofácies biofacies 
biofil biophile 
biogén biogenetic 
biogén biogenic 
biogén kőzet biogenous/biogenetic rock 
biogén szemcse skeletal particle/grain 
biogenetikai alaptörvény biogenetic law 
biogenezis biogenesis 
biogeográfia biogeography 
biogeokémia biogeochemistry 
biogeokémiai biogeochemical 
biogeológia biogeology 
bioglifa bioglyph 
bioherma bioherm 
biohidrológia biohydrology 
biokalcialeurolit biocalcisiltite 
biokalcilutit biocalcilutite 
biokalcirudit biocalcirudite 
biokalkaleurolit biocalcisiltite 
biokalkarenit biocalcarenite 
bioklaszt bioclast 
bioklasztos mészkő bioclastic limestone 
bioklimatológia bioclimatology 
biokrisztallográfia biocrystallography 
biokron biochron 
biokronológia biochronology 
biokronológiai biochronological 
biokronosztratigráfia biochronostratigraphy 
biolit biolith 
biolitit biolithite 
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biolízis biolysis 
biológia biology 
biom biome 
biomassza biomass 
biomechanikai biomechanical 
biometria biometrics 
biometria biometry 
biomikrit biomicrite 
biomikropátit biomicrosparite 
biomikrudit biomicrudite 
biomineralógia biomineralogy 
bioökológia bioecology 
biopátit biosparite 
biopátrudit biosparrudite 
biopélit biopelite 
biopelmikrit biopelmicrite 
biopelpátit biopelsparite 
biopiribol biopyribole 
bioszféra biosphere 
bioszintézis biosynthesis 
bioszpeleológia biospeleology 
biosztratigráfia biostratigraphy 
biosztratigráfiai biostratigraphical, biostratigraphic 
biosztratigráfiai egység biostratic unit 
biosztratinómia biostratinomy 
biosztróma biostrome 
bióta biota 
biotikus biotic 
biotit biotite, black mica, magnesium-iron 

mica 
biotitit biotitite 
biotitit glimmerite 
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biotitosodás biotitization 
biotóp biotope 
bioturbáció bioturbation 
biozóna biozone 
bipiramis bipyramid, dipyramid 
bipiramisos bipyramidal, dipiramydal 
bipoláris dipolar 
bipolaritás bipolarity 
bíráló referee 
bireflexió bireflectance 
bireflexió bireflection, reflection pleochroism 
biringuccit biringuccite 
birodalom (biol) kingdom 
birodalom (tax) realm 
bisbeeit (krizokolla v 
plancheit) 

bisbeeite 

bischofit bischofite 
biszektrix bisectrix (pl bisectrices) 
biszektrix, hegyes ~ acute bisectrix 
biszektrix, tompa ~ obtuse bisectrix 
biszeriális biserial 
biszfenoid bisphenoid 
biszfenoidos bisphenoidal 
bisszusz byssus 
bisszuszfonál byssal thread 
bisszusznyílás byssal gape 
bisszuszos byssiferous 
bisszuszt viselő byssiferous 
bithyniai emelet Bythinian stage 
bitumen asphalt cement 
bitumen bitumen, sphalt cement, petroleum 

asphalt 
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bitumenes (szed) bituminous 
bitumenes mészkő stink stone 
bitumenszagú (ásv) bituminous 
bityit bityite 
bivalvia bivalve 
bixbyit bixbyite 
bizmit bismite, bismuth ochre 
bizmoklit bismoclite 
bizmutin bismuthine, bismuthinite, bismuth 

glance 
bizmutit bismuth spar 
bizmutit bismutite, bismuth spar 
bizmutoferrit bismutoferrite 
bizmutokker bismuth ochre/ocher 
bizmutotantalit bismutotantalite 
bizonyítás proof 
bizonyíték argument 
bizonytalan ambiguous 
biztonsági határpillér (bány) boundary pillar 
biztos esemény certain event 
biztosítás (bány) support 
blasztoderma blastoderm 
blasztomilonit blastomylonite 
blasztoporfíros blastoporphyritic 
blende diaphragm 
blokk block 
blokkcement blocky cement 
blokkdiagram block diagram, stereogram 
blödit bloedite 
bog (növ) node, joint 
bogárcsiga chiton 
bogárcsiga mail shell 
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(Acanthochitona) 
bója buoy 
bokorfúrás multiple drilling 
boleit boléite 
bolida bolide 
bolson bolson 
boltozat anticline, dome 
boltozat (bány) arch 
boltozat (tekt) dome 
boltozathatás arch action 
boltozati hatás (mérn) arching 
boltozatplutón cupola 
bolus alba bolus alba 
bólusz bole, bolus, terra miraculosa 
bólusz- bolar 
bolygó planet 
bolygó- planetary 
bolygóközi interplanetary 
bomba (vulkáni) bomb 
bomlás decay 
bomlás (izotópoké) fission 
bomlási állandó decay constant 
bomlási energia decay energy 
bonctan anatomy 
boncsevit bonchevite 
boothit boothite 
bór boron 
boracit boracite 
borát borate 
bórax borax, sodium tetraborate, tincal 
bóraxgyöngy borax bead 
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borda rib, costa (pl costae) 
bordácska riblet 
bordaközi (levélen) intercostal 
bordás szerkezet mullion structure 
bordásmedúza 
(Ctenophora) 

comb jelly, comb-bearer, sea walnut 

bordázott costate 
bordázottság ribbing 
boreális boreal, Boreal 
borjadzás (jégnyelvé, 
gleccseré) 

calving 

borjadzó gleccser calving glacier 
borjadzott jég calved ice 
borjadzott jég(hegy) calf, calf ice 
bornhardtit bornhardtite 
bornit bornite, purple copper ore variegated 

copper ore, horseflesh ore, peacoco 
copper/ore 

borostyán amber, succinite, lynx stone 
borostyán(kő) amber, bernstain 
borostyán, sajtolt ~ amberoid 
borostyáncsillám amber mica 
borostyánkőcsigák 
(Succineidae) 

amber snails 

borovszkit borovskite 
bórsav boric acid 
borskagyló (Abra) furrow-shell 
borsókő botryoid, botryoidal stalactite, cave 

coral/popcorn, peastone 
bórvíz boron water 
bostonit bostonite 
botriogén (ásv) botryogen 
botriolit (datolit) botryolite 
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boudin sausage structure 
boulangerit boulangerite 
Bouma-sorozat Bouma sequence 
boundstone boundstone 
bournonit bournonite, cogwheel ore 
bournonit wheel ore 
bowenit bowenite 
bozót, bozótos brushwood 
bödön (bány)  kibble 
bödönszállítás bucket hoisting 
böhmit böhmite, boehmite 
bőrcsont dermal bone, osteoderm 
bőrfog dermal denticle 
bőrkorallok (Alcyonaria) alcyonarians, alcyonid corals, soft 

corals 
bőrszövet (növ) epiderm 
bővít (fúrólyukat] ream 
bővítés (fúrás) under-reaming 
bővítőfúró drilling reamer, reaming bit, enlarging 

bit 
bővítővéső underreamer 
brachiális teknő brachial valve 
brachiantiklinális brachyanticline 
brachihalin brachyhaline 
brachiopoda brachiopod 
brachiopoda (biz) brach 
brachiopoda (Terebratulida) lamp shell 
brachipinakoid brachy-pinacoid 
brachiszinklinális brachysincline 
brachitengely brachy-axis 
brackebuschit brackebuschite 
bradfordi emelet Bradfordian stage 
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braditélia bradytely 
braditélikus bradytelic 
bradleyit bradleyite 
brakkvíz brackish water 
brandtit brandtite 
brannerit brannerite 
braunit braunite 
bravoit bravoite 
brazil iker Brazilian twin 
brazil ikertörvény Brazilian/Brazil law 
brazíliai 
nyomókísérlet/nyomópróba 

Brazilian test 

brazilianit brazilianite 
breccsa breccia 
breccsa- breccial 
breccsaalakú brecciform 
breccsás brecciated 
breccsásodás brecciation 
breccsásodott brecciated 
breccsaszerű brecciform 
breccsatelér clastic dyke 
bredbergit bredbergite 
bredigit bredigite 
breithauptit breithauptite 
breton hegységképződés Bretonian orogeny 
brevikónikus cephalopoda 
(fn) 

brevicone 

brewsterit brewsterite 
brianit brianite 
briartit briartite 
briliáns brilliant 
briliánscsiszolás brilliant cut 
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brillancia brilliancy 
britolit britholite 
brochantit brochantite 
brockit brockite 
bróm bromine 
brómargirit bromargyrite 
bromellit bromellite 
bromirit (brómargirit) bromyrite 
bromoform bromoform 
brontolit brontolite 
bronzit bronzite 
bronzitit bronzitfels 
bronzitit bronzitite 
bronzitszirt bronzitfels 
bronzkor Bronze Age 
brookit brookite 
brownmillerit brownmillerite 
Brown-mozgás brownian movement 
bröggerit bröggerite 
brucit brucite 
brugnatellit brugnatellite 
brüsszeli emelet Bruxellian stage 
bryozoa moss animal 
bryozoa, mohaállat bryozoan 
bryozoatelep zoarium 
búb beak, umbo (pl umbones) 
buborékpontgörbe bubble curve, bubble-point curve 
bucka (térk) sandhill 
bucka, dűne dune 
buckakezdemény foredune 
buckamező dune field 
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buckás hummocky 
buckás rétegzés hummocky cross-stratification 
budinázs sausage structure 
bukó overfall 
bukóél overfall crest 
bukógát overfall 
bukógát overflow dam 
bukóhullám breaker 
bukóhullám breaking/plunging wave 
bukónyílás (hidr) notch 
bukós vízhozammérés overflow measurement 
bukósor cascade fall 
bukósor (hidr) ladder of falls 
bulgunnyák bulgunniakh 
bunkós (növ) club-shaped 
bunsenit bunsenite 
burdigalai emelet Burdigalian stage 
burkolófelület enveloping surface 
burkológörbe envelope curve 
burmit burmite 
burok envelope 
buroksorozat envelope series 
bustamit bustamite 
bután butane 
butlerit butlerite 
búvófolyó swallet stream 
búvópatak resurgent stream 
búvópatak sinking creek/stream, sunken stream, 

subterranean brook, lost stream, 
disappearing stream, resurgent 
stream 

búvópatak (eltűnési helye) insurgence 
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búzapala Fruchtschiefer, fruchtschiefer (ném) 
buzgár boil 
buzgárképződés (vízép) blowout, blow out 
buzogányfejű férgek 
(Acanthocephala) 

acanthocephalids 

buzogányfejűek 
(Acanthocephala) 

acanthocephalids 

buzogányos (növ) club-shaped 
bükkfa beech-tree 
büretta burette 
bürü (térk) foot bridge 
bütyök (növ) node 
bytownit bytownite 
bytownitit bytownitite, bytownitfels 
bytownitszirt bytownitfels 
cabochoncsiszolás en cabochon cut 
cadwaladerit cadwaladerite 
cáfolás falsification 
cahnit cahnite 
calaverit calaverite 
Calceola-szerű (korall) calceoloid 
calcrete calcicrete 
caliche calcareous crust, calc-crust 
campaniai/campani emelet Campanian stage 
camptonit camptonite 
cancrinit cancrinite 
canfieldit canfieldite 
cannel-kőszén cannel coal 
cannizzarit cannizzarite 
cápaalakúak 
(Selachiformes) 

selachians 

cappelenit cappelenite 
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caracolit caracolite 
caradóci emelet Caradocian stage 
carbonado black diamond 
carixi emelet Carixian stage 
carletonit carletonite 
carlfriesit carlfriesite 
carlsbergit carlsbergite 
carnallit carnallite 
carnegieit carnegieite 
carnotit carnotite 
carobbiit carobbiite 
carrboydit carrboydite 
carrollit carrollite 
cassidyit cassidyite 
castorit (petalit) castor 
caswellit caswellite 
catena catena 
cattierit cattierite 
cebollit cebollite 
cedarit cedarite 
célgömb (opt) foresight 
celit celite 
cella (krist) cell 
cellás konvekció cellular convection 
cellatartalom (krist) cell content 
celluláris cellular 
cellulóz cellulose 
cellulózacetát cellulose acetate 
Celsius-féle (hőmérsékleti) 
skála 

centigrade (temperature) scale 

celzián celsian 
cement cement 
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cementáció cementation 
cementációs öv cementation zone 
cementálódás cementation 
cementált kavics (gyengén) gravelstone 
cementbacilus bacillus of cement 
cementdugó cement plug 
cementezés cementing job 
cementezés (fúrás) cementing, cementation 
cementeződött (talaj) indurated 
cementeződugó cementing plug 
cementezőkanál dump bailer 
cementit (koh) cementite 
cementmárga cement rock, cement stone, 

cementstone 
cementpalást cement column 
cementtej (fúrás) cement slurry  
cenomán emelet Cenomanian stage 
centilis percentile 
centrálás centering 
centrális szimmetria central symmetry 
centrált rács centered lattice 
centrifugális centrifugal 
centrifugális erő centrifugal force 
centripetális erő centripetal force 
centripetális vízhálózat centripetal drainage 
centrírozás centre adjusting, centring 
centroklinális (fn) centrocline 
centroklinális (mn) centroclinal 
centrum centre (GB), center (US), midpoint 
cephalopoda cephalopod 
ceratitesz ceratite 
ceratitesz-varratvonal/lóbav ceratitic suture 
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onal 
ceratitoid ceratitic 
cerianit cerianite 
cerit cerite 
cérium cerium 
cérnaszálszerű thread-like 
ceruleit ceruleite, ceruléite 
cerusszit cerussite, white lead ore, lead spar, 

white lead 
ceruzagneisz pencil gneiss 
ceruzapala pencil slate 
ceruzapalásság pencil cleavage 
cervantit cervantite 
cesarolit cesarolite 
ceylonit ceylonite 
cézium caesium, cesium 
chamosit chamosite 
chapmanit chapmanite 
charnokit charnockite 
chathamit chathamite 
chesteri sorozat Chesterian series 
childrenit childrenite 
chilei salétrom Chile saltpetre/nitre 
chiton chiton 
CH-telítettség hydrocarbon saturation 
churchit churchite 
cianid cyanide 
cianit disthene 
ciánlúgzás cyanide treatment 
cianokroit cyanochroite 
cianotrichit velvet copper ore 
cianotrichit cyanotrichite, velvet copper ore 
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cikász cycad 
cikászok kora (jura) age of cycads 
cikcakkos (kereszt)rétegzés crisscross bedding 
cikcakkos keresztrétegzés zigzag cross-bedding 
cikcakkredő chevron fold, concertina fold, zigzag 

fold 
cikk paper 
ciklikus cyclic, cyclical 
ciklikus iker cyclical twin 
ciklon cyclone, low 
cikloszilikát cyclosilicate, ring silicate 
cikloszisztéma cyclosystem 
ciklotéma cyclotheme 
ciklowollastonit cyclowollastonite 
ciklus cycle 
ciklusos cyclic, cyclical 
ciklusos rétegsor cyclic sequence 
cimofán cymophane 
cimolit cimolite 
cinerit cinerite 
cink zinc, zincum 
cink zincum 
cinkblende zinc blende 
cinkit zincite, red zinc ore 
cinkmelanterit zinc-melanterite 
cinkpát zinc spar 
cinkspinell zinc spinel 
cinnabarit cinnabar, liver ore 
cippolino cipolin 
cippolino cipolino, cipolin marble 
ciprin cyprine 
CIPW-osztályozás norm system 
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quantitative system 
cirkofillit zircophyllite 
cirkon zircon 
cirkónium zirconium 
cirkonolit zirconolite 
cirkulárpolarizátor circular polarizer 
cirkulárpoláros fény circular polarized light 
cirkumboreális circumboreal 
cirkuszvölgy cirque, cirque valles, amphitheatre, 

corrie 
cirrus cirrus cloud 
ciszta cyst 
ciszta (biol) vesicle 
ciszterna reservoir 
citrin Bohemian topaz 
citrin citrine, Bohemian topaz, false topaz, 

topaz quartz, yellow quartz, quartz 
topaz 

cladus clade 
clarkeit clarkeite 
claudetit claudetite 
clausthalit clausthalite 
clintonit clintonite 
clusteranalízis cluster analysis 
coconinoit coconinoite 
coesit coesite 
coffinit coffinite 
cohenit cohenite 
colemanit colemanite 
coleoidea coleoid 
collinsit collinsite 
columella columella 
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columellaredő columellar fold 
columnalia (Crinoideáknál) columnal 
colusit colusite 
combcsont femur 
condylus occipitalis occipital condyle 
congo gyémánt congo 
coniaci emelet Coniacian stage 
conodonta conodont 
cookeit cookeite 
cooperit cooperite 
coorongit coorongite 
copiapit copiapite, copperas, yellow copperas 
coquimbit coquimbite 
Coriolis-erő Coriolis effect 
cornwallit cornwallite 
corrensit corrensite 
cosalit cosalite 
coulsonit coulsonite 
covellin covellite 
cowlesit cowlesite 
cölakanta coelacanth 
cölenteráta coelenterate 
cölenteron coelenteron (pl coelentera) 
cölesztin celestite 
cölesztin coelestine 
cölobita coelobitic 
cölóma coelome, coelom 
cölóma- coelomic 
cölöp pile 
cönoszteum coenosteum (pl coenostea) 
cönózis coenosis (pl coenoses), cenosis 
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cöruleolaktit coeruleolactite 
cövek peg 
crandallit crandallite 
crednerit crednerite 
crinoidea crinoid 
crinoideás crinoid 
cristobalit cristobalite 
cronstedtit cronstedtite 
crookesit crookesite 
crossit crossite 
crossitit crossitite 
cubanit cubanite 
cuisi emelet Cuisian stage 
cukorszövet sucrose 
cukorszövetű sucrosic 
cukorszövetű dolomit saccharoidal/sugary dolomite 
cummingtonit cummingtonite 
cuprorivait cuprorivaite 
curienit curienite 
curit curite 
curtisit curtisite 
cuspidit cuspidine 
cyrilovit cyrilovite 
cyrtokónikus cephalopoda cyrtocone 
család (tax) family 
csalánozók (Cnidaria) cnidarids 
csáp antenna 
csapadék precipitation, precipitate, rainfall 
csapadék (kém) precipitation, precipitate 
csapadék táplálta tó pluvial lake 
csapadékbehatolás rainfall penetration 
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csapadékmennyiség rain yield 
csapadékmérő precipitation gauge 
csapadékos időszak wet season 
csapadéktérkép isohyetal/isopluvial map/chart 
csapadékvíz meteoric water 
csapadékvonal isohyet, isohyetal line 
csapás strike, trend 
csapás(irány) bearing 
csapásirány line of strike, trend 
csapásmenti elmozdulás 
(tényleges) 

offset 

csapásvető strike-slip fault 
csapat (áll, tax) legion 
csapda (olaj) trap 
csapdázódás trapping 
csapdázódik be trapped 
csapdázódott trapped 
csapóajtó szerkezet tTrap-door structure 
csapóföld bentonite, Fuller's earth, bleaching 

earth 
csápos kút collector/horizontal/radial well 
csapott (gem) beveled, bevelled 
csáprágó chelicera (pl chelicerae) 
csáprágós chelicerate 
csatlakozás joint 
csatlakozási hiba (térk) error of connection 
csatlakozó adherent 
csatlakozó bucka/dűne attached dune 
csatlakozó pont (térk) junction point 
csatlakozó rétegek adjacent strata 
csatlakozó térképszelvény adjoining sheet 
csatlakoztatás (térk) edge matching 
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csatlakoztatás 
(térképszelvények között) 

edge tie 

csatorna channel 
csatorna (biol) groove 
csatorna (turzáson 
keresztbe) 

washover channel 

csatorna (vulk) vent 
csatornafal channel bank 
csatornakitöltés channel fill/filling/cast 
csatornakitöltés (mélyítés 
és feltöltés) 

scour-and-fill 

csavar (bány) bolt 
csavarmikrométer micrometer (screw) 
csavaros mikrométer micrometer (screw) 
csavarvonal helical curve 
csehgránát Bohemian garnet/ruby 
csepegtető tölcsér dropping funnel 
csepperózió rain erosion, splash erosion, rain 

splash 
cseppkő dripstone 
cseppkőbarlang crystal cave, decorated cave 
cseppkőbekérgeződés flowstone 
cseppkőformák speleothems 
cseppkőfüggöny curtain, drapery, drip curtain, stalactite 

curtain 
cseppkőkéreg flowstone 
cseppkőléc calcite ledge 
cseppkőmedence gour 
cseppkőoszlop column, dripstone column 
cseppkőzászló drapery 
cserépáru earthenware 
cserepeshéjúak 
(Polyplacophora) 

chitons, polyplacophores butterfly 
fishes, sea cradles 
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cserepeshéjúak 
(Polyplacophora) 

sea cradles 

cserepeshéjúak 
(Polyplacophora) 

polyplacophores 

csermely rivulet, brock 
csermely small rivulet 
csernikit chernykhite 
csernovit chernovite 
csernozjom black earth, black soil, chernozem 
csésze (kém) vessel 
csészecsigák (Patellacea) limpets, rock limpets, tent shells 
csiga gastropod 
csiga (Littorina-féle) limpet 
csiga (Turbo-féle) winkle 
csigák, haslábúak 
(Gastropoda) 

snails 

csigasorkötél (fúrás) calf line 
csigolya vertebra (pl vertebrae) 
csigolya- vertebral 
csiklovait csiklovaite 
csíkozás hachures 
csíkozás (térk) slope hachures, shade lining 
csíkozási fokozat (térk) graduation of hachures 
csíkozott térkép hachured map 
csíksűrűség (térk) hachure density 
csílisalétrom Chile saltpetre 
csillag star 
csillag- (ékkő) asteriated 
csillag alakú(an sugaras) stellate/stellated 
csillagalakzat (ásv) asterism 
csillagalakzatot mutató ékkő star stone, asteria 
csillagász astronomer 



 

 
102 

csillagászat astronomy 
csillagászati astronomical, astronomic 
csillagászati egység 
(hosszmérték) 

astronomical unit 

csillagászati helyzet astronomical position 
csillagdűne ghourd 
csillagidő stellar time 
csillagkép constellation 
csillagközi interstellar  
csillagkvarc star quartz 
csillagrubin star ruby 
csillagzafír star sapphire 
csillám mica 
csillámdús surmicaceous 
csillámlás schiller 
csillámlemez (mikr) mica plate 
csillámló glimmering 
csillámos micaceous 
csillámpala mica-schist, micaschist, schist 
csillámszerű micaceous 
csillanópát (bastit) schiller spar 
csillapít damp 
csillapítás (fiz) attenuation 
csillapításszelvényezés attenuation logging (geofiz)  
csille car, mine car 
csilló cilium (pl cilia) 
csillogás Schiller, schiller (ném) 
csillós ciliate 
csillós egysejtáek ciliophores 
csipkézett (várszerű) castellated 
csipkézett szintvonal crenulated contour 
csippolínó cipolin, cipolini, cipolin marble 
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csíra (növ) embryo 
csíralemez (középső) mesoderm 
csíratelep (növ) prothallus 
csirkebél szerkezet chicken-wire structure 
csiszol (finoman) lap 
csiszolás abrasion, grinding 
csiszolás (gem) cut 
csiszolási keménység grinding hardness 
csiszolatlan kőkori palaeolithic 
csiszolóanyag abrasive/grinding material 
csiszolóanyag (fn)  abrasive 
csiszológép grinder, grinding machine 
csiszolókorong grinding disk, carborundum wheel 
csiszolópor (fn)  abrasive 
csiszolópor (természetes) emery, emery powder 
cskalovit chkalovite 
csokor (szitanyílások száma 
hossz- v. 
területegységenként) 

mesh 

csomó cluster, knot, tuft, tubercle 
csomó (áll)  knob 
csomó (növ) node 
csomóköz (növ) internode 
csomópont (geod) junction point 
csomópont (mat) node, nodal point 
csomósodik flocculate 
csomóspala Knotenschiefer, knotenschiefer 
csomóspala knotted/spotted schist/slate 
csomószerű (áll) tubercle-like 
csonka talajszelvény truncated soil 
csonkagúla frustum of a pyramid 
csonkakúp truncated cone, frustum of a cone 
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csonkulás (szekv) truncation 
csont- bony 
csontbarlang bone cave 
csontbreccsa bone bed/breccia, osseous breccia 
csonthó firn, ground ice 
csontos bony 
csontos hal (Osteichthyes) bony fish 
csontoshalak (Teleostei) teleostean fishes, teleosts (US), true 

fishes 
csonttan osteology 
csontváz skeleton 
csoportosít aggregate 
csoportosulás clustering 
csoportszilikát sorosilicate 
csóvás gradáció horsetail grading, coarse-tail grading 
csőférgek (Serpulidae) serpulid worms, serpulas 
csőgörény pipeline scraper, go-devil 
csökkenés (vulk) depletion 
csökkenő 
interferenciaszínek 

falling interference tints 

csökkentsósvíz brackish water 
csőkút drivewell 
csőlakók tube worms, tubicolous worms 
csőoszlop pipe string 
csőr beak 
csőr mandible, bill 
csőrakat (fúrás) stand of pipe 
csőrámpa pipe ramp 
csörgőkő rattle stone, eagle stone, 

Klapperstain, klapperstein 
csőrkáva (alsó) mandible 
csővágó pipe cutter 
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csöves szintező water level 
csövesférgek tube worms, tubicolous worms 
csövezetlen fúrólyuk open hole 
csúcs apex (pl apexes, apices); peak 
csúcs (ásv) corner 
csúcs (mat) angular point 
csúcs (mn) apical 
csúcsérték (mat) crest 
csúcsi apical 
csúcskitörés summit eruption 
csúcskráter summit crater 
csúcsos eloszlás leptokurtic distribution 
csúcsosság peakedness, kurtosis 
csúcspont (kitörésé) paroxysm 
csúcsszög apical angle 
csúcsvízhozam peak discharge 
csukló inge 
csukló joint 
csukló (áll) hinge 
csukló (redőé) flexure, hinge point 
csukrovit chukhrovite 
csupasz talaj bare soil 
csurgó (áll) siphonal canal 
csuszamlás slide, slip, slump 
csuszamlási redő slump bedding 
csuszamlási redő slump fold 
csuszamlásnyelv (geomorf) lobe 
csúszás glide, landslide, slide, slip, slump 
csúszási felület slip plane 
csúszási lap (bány) face slip 
csúszási sík glide/sliding plane 
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csúszási szög angle of slide 
csúszásos mikrolépcsők slump scarplets 
csúszásos terület slide area 
csúszó/mászó (kagyló) vagrant 
csúszófelület slip plane 
csúszóláb creeping foot 
csúszólap shear surface, glie plane 
csúszólap-sereg shear/slide pattern 
csúszósík sliding/gliding/glide plane 
csúszósúrlódás slipping friction 
dachiardit dachiardite 
dachsteini mészkő Dachsteinkalk (ném) 
dáciai emelet Dacian stage 
dácit dacite 
dacitoid dacitoid 
dactylopórus dactylopore 
dadsonit dadsonite 
dafnit daphnite 
dagadó láp blanket bog 
dagadt swollen 
dagály tide, hight tide, flood 
dagály (növekvő) flood tide 
dagály határvonala high-tide mark 
dagály partvonala high water line (of tide) 
dagályáramlás incoming tide, flood, flood-tide current 
dagálydelta flood-tidal delta 
dagályfeletti öv supratidal zone 
dagályfordulás turn of the tide 
dagályhatár tide head 
dagályhullám tide wave 
dagályhullám 
(tölcsértorkolatban) 

bore, tidal bore, eagre 
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dagálykésés tide retardation 
dagálymagasság tidal range 
dagálymeder flood channel 
dagályöblözet tidal marsh 
dagályszint high-tide level/mark, tide mark 
dagálytócsa tide pool 
dalyit dalyite 
dambó dambo 
danalit danalite 
danburit danburite 
dániai emelet Danian stage 
dannemorit dannemorite 
d'ansit d'ansite 
darabos érc lump ore 
darabos szén large/lump coal 
darabosság (kőzeté) lumpiness 
darapskit darapskite 
dárdacsiga (Cerithium) horn shell 
dárdakovand spear pyrite/pyrites 
dárdasünök cidarid urchins 
darwinizmus Darwinism 
datív kötés semi-polar bond 
datolit datolite, dystome spar 
dátumválasztó (vonal) date line 
daubréeit daubréeite 
davidit davidite 
davyn davyne 
dawsonit dawsonite 
decilis decile 
dedolomit dedolomite 
dedolomitosodás dedolomitisation 
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deerit deerite 
defláció aeolian erosion, wind erosion 
defláció wind erosion 
deflációs árok deflation scar 
deflációs maradékgerinc yardang 
deflációs maradéktakaró deflation residue, desert 

armour/armor/crust/pavement/residue 
deflációs mélyedés blowout, blow out, deflation hollow 
deflokkuláció deflocculation 
deformáció deformation, strain 
deformációs ellipszoid strain ellipsoid 
deformációs iker deformation twin 
deformációs megoszlás strain partitioning 
deformációs sáv/szalag kink band 
deformációs szétválás strain partitioning 
deformál deform 
degradáció degradation 
degradált degraded 
degradált talaj degraded soil 
dehidrálás dehydration 
dekalcifikáció decalcification 
dekantálás decantation, decanting 
dekonvolválás deconvolution 
dekrepitáció decrepitation 
dekrepitációs hőmérséklet 
(ásv) 

decrepitation temperature 

dekrepitációs nyomás decrepitation pressure 
dekrepitálás decrepitation 
delafossit delafossite 
déli austral 
déli fény aurora australis 
délkör meridian 
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della dell 
dellait dellaite 
délsarki antarctic 
delta delta 
delta- deltaic 
deltafront deltafront 
deltalejtő prodelta 
deltasíkság delta flats/plain 
deltaszárny (szed) lobe 
deltidiális lemez deltidial plate 
deltoiddodekaéder deltohedron, deltoid/deltoidal 

dodecahedron 
deltoidhuszonnégyes tetragontrioctahedron, leucitohedron 
deltoidikozitetraéder icositetrahedron, trapezohedron, 

tetragontrioctahedron, 
tetrakisoctahedron 

deltoidtizenkettős deltohedron 
delvauxit delvauxite 
dendrit dendrite 
dendrites dendritic, arborescent 
dendrogram dendrogram 
dendroklimatológia dendroclimatology 
dendrokronológia dendrochronology, tree-ring dating 
denitrifikáció denitrification 
denudáció denudation 
denudációs kaldera erosion caldera 
denudál denude 
denudált denuded 
denzitás (fényk) density 
denzitométer densitometer 
depocenter depocentrum 
depónia deposit, dump 
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depresszió (hidr) depression 
depressziós forrás depression spring 
depressziós sugár effective well radius 
depressziós tölcsér cone of depression/influence, 

depression/drawdown cone 
deprimált (áll) depressed 
dér hoar frost 
derázió derasion 
deráziós völgy derasion valley 
derékszögű orthogonal 
derékszögű 
vetület/projekció 

orthographic projection 

derengés öve twilight zone, disphotic zone 
derítés clarification 
derítés (kém) purification 
derítő clarifier 
dermedés quenching 
dermedés (fiz) solidification 
dermedéspont chill point 
dermedéspont(koh) freezing point 
dermesztés quenching 
dérpont frost point 
dérpont (met) frost temperature 
derriksit derriksite 
Descartes-koordináták Cartesian coordinates 
descloizit descloizite 
desztilláció distillation 
desztillál distil 
desztillált víz distilled water 
desztillátum distillate 
detrituszfaló detritus feeder 
deutérium deuterium 
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deuteron deuteron 
devitrifikálódás devitrification 
devitrifikálódott devitrified 
devon időszak Devonian period 
dewindtit dewindtite 
dextrális dextral 
dextrális vető dextral fault 
dextrális vető/eltolódás right-lateral fault 
dezaggregálás disaggregation 
dezaggregálódás disaggregation 
diabáz diabase 
diaboleit diaboleite 
diadochia diadochy 
diadochit diadochite 
diaforit diaphorite 
diafragma diaphragm 
diaftorézis diaphthoresis 
diaftorézis retrograde metamorphism 
diaftorit diaphthorite 
diagén diagenetic 
diagenetikus diagenetic 
diagenezis diagenesis 
diaglifa diaglyph 
diagnózis diagnosis 
diagram chart 
diakiszdodekaéder dyakis dodecahedron, 

disdodecahedron 
diaklázis diaclase, fissure, joint 
diakron diachronic 
diakron diachronous 
diallágit diallagite 
diamágneses diamagnetic 
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diamágnesség diamagnetism 
diamiktit diamictite 
diapír diapir, diapiric fold 
diapírredő diapiric fold 
diapozitív transparency 
diapszid diapsid 
diapszida diapsid 
diaszpor diaspore 
diasztéma diastem, non-sequence 
diasztrofikus diastrophic 
diasztrofizmus diastrophism 
diatexis diatexis 
diatoma diatom 
diatoma- diatomaceous 
diatomaföld diatomaceous earth 
diatomaföld infusorial silica 
diatomapala diatomaceous shale 
diatomás diatomaceous 
diatomás iszap diatom ooze 
diatomit diatomite, infusorial earth 
diatréma diatreme 
dichotómia (növ) bifurcation, dichotomy 
diciklikus dicyclic 
dickinsonit dickinsonite 
dickit dickite 
diéder dihedron, dieder 
diéderes dihedral 
diéderszög dihedral angle 
dieneri emelet Dienerian stage 
dietzeit dietzeite 
differenciáció (magmás) magmatic differentiation; crystal 

settling 
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differenciális termikus 
elemzés 

differential thermal analysis 

differenciálódott differentiated 
differenciátum differentiate 
diffrakció diffraction 
diffrakciós kép diffraction image 
diffrakciós rács diffraction grating 
diffraktogram diffractogram 
diffraktométer diffractometer 
diffraktométergörbe diffractometer trace 
difiletikus diphyletic 
digenit digenite 
digerálás digestion 
digír two-fold axis, digyre, diad 
digitáció (tekt) digitation 
digonális digonal 
dihexagonális dihexagonal 
dihidrit dihydrite 
dikroit dichroite 
dikroizmus dichroism 
dikromát dichromate 
dikroós dichroic 
dikroszkóp dichroscope 
diluviális diluvial 
diluvium deluvium 
dimenziónélküli szám nondimensional number 
dimorf (ásv) dimorphous. Dimorphic 
dimorfit dimorphite 
dimorfizmus dimorphism 
dinamóelmélet dynamo theory 
dinamometamorfózis dynamic metamorphism, 

dynamometamorphism 
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dinamotermális 
metamorfózis 

dynamothermal metamorphism 

dinanti emelet Dinantian stage 
dinoflagelláta dinoflagellate 
dinoszaurusz dinosaur 
dioktaéderes dioctahedral 
diopszid diopside 
dioptáz dioptase 
dioptrás vonalzó sight rule 
diorit diorite 
diortocsoport diorthogroup 
dipir dipyre 
diploid diploid 
dipólmomentum dipole moment 
dipólus dipole 
diszaerób dysaerobic 
diszanalit dysanalyte 
diszdodekaéder disdodecahedron 
díszes sculptured 
díszes, díszített ornate 
diszfenoid bisphenoid, disphenoid 
diszfenoidos bisphenoidal, disphenoidal 
diszfotikus zóna disphotic zone, twilight zone 
diszharmonikus redő disharmonic fold 
diszimmetrikus disymmetric 
díszítés ornament, ornamentation, sculpture 
díszített sculptured 
díszítőkő decorative stone, facing stone, 

trimstone 
diszkonformitás disconformity 
diszkontinuitás discontinuity 
diszkordancia discordance, unconformity 
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diszkordáns discordant 
diszkordáns korok discordant ages 
diszkordáns összlet unconformable sequence 
diszkordáns part(vonal) transverse/discordant coastline 
diszkordáns településű unconformable 
diszkrazit dyscrasite 
diszlokáció (krist) dislocation 
diszlokációk kúszása climb of dislocations 
diszlokált rétegződés contorted stratification 
diszmikrit dismicrite 
diszpergálás dispersion 
diszpergált szerkezet (talaj) single-grained structure 
diszperz rendszer dispersion 
diszperzió dispersion 
diszprózium dysprosium 
disszepimentum dissepiment 
disszociáció dissociation 
disszociációs fok degree of dissociation 
disztális, központtól 
távoleső 

distal 

disztén disthene 
disztrofikus tó dystrophic lake 
ditetragonális ditetragonal 
ditrigonális ditrigonal 
ditrigonális szkalenoéderes 
osztály 

ditrigonal-scalenohedral class, 
hexagonal-scalenohedral class, 
trigonal-scalenohedral class 

ditróit ditroite 
divergál diverge 
divergencia divergence 
divergens divergent 
diverzifikáció diversification 
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diverzitás diversity 
dixenit dixenite 
dizodil, diszodil dysodile 
djurleit djurleite 
dodekaéder dodecahedron 
dodekaéderes dodecahedral 
dodekáns dodecant 
dofémikus dofemic 
dogger Dogger 
dohialin dohyaline 
dolaleurolit dolosiltite 
dolarenit dolarenite 
dolarenites dolarenaceous 
dolerites doleritic 
dolerofánit dolerophanite 
dolgozat paper 
doloklaszt doloclast 
dololitit dololithite 
dololutit dololutite 
dolomikrit dolomicrite 
dolomit brown spar 
dolomit dolomite, magnesian lime, pearl spar, 

brown spar 
dolomit- dolomitic 
dolomit (ásv) dolomite, magnesian spar, rhomb 

spar, bitter spar 
dolomit(kőzet) dolomite, dolomitite, dolostone 
dolomitmárvány dolomitic marble 
dolomitos dolomitic 
dolomitos mészkő dolomite limestone 
dolomitosodás dolomitization 
dolomitosodott dolomitized 
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dolopátit dolosparite 
doloresit doloresite 
dolorudit dolorudite 
dóm cupola 
dóma (krist) dome 
dómás domatic 
dómás osztály clinohedral class, domatic class 
dombortérkép relief model 
domború part(oldal) convex bank 
domborzat topography, relief, terrain 
domborzatárnyékolás shading, hill shading, relief shading 
domborzatárnyékolásos 
térkép 

shaded-relief map 

domborzatfordulat inversion of relief 
domborzati topographic 
domborzati eső orographic rain 
domborzati térkép topographic/relief map 
domborzatnév (térk) geographic name 
domborzatrajz (térk) relief draught 
domborzattan orography 
domén domain 
doméri alemelet Domerian substage 
domeykit domeykite, white copper 
domit domite 
dopplerit dopplerite 
dorzális dorsal 
douglasit douglasite 
dózis dosage 
dögevő scavenger 
dőlés dip 
dőlés (redőtengelyé 
függőleges síkban mérve) 

pitch 
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dőlés (redőtengelyé) plunge 
dőlés (vetőkarcé a vető 
síkjában mérve) 

pitch 

dőlés mentén to the dip 
dőlésben to the dip 
dőlésben lefelé haladó 
frontfejtés 

dip face 

dőléshelyesbítés dip correction 
dőlésirány line of dip, direction of dip 
dőlésirány ellen up-dip 
dőlésirányban down-dip 
dőlésiránnyal szemben up-dip 
dőlésirányú művelés/fejtés dip working 
dőléskorrekció dip correction 
dőlésmenti vető dip-slip fault 
dőlésmérő clinometer, inclinometer, dipping 

compass 
dőlésmérő (szonda) dipmeter 
dőlésvető dip-slip fault 
dőlésvonal line of dip 
dőlésszög angle of dip 
dőlő (redőtengely) plunging 
dőlő (redőtengely, vetőkarc) pitching 
dőlt inclined 
dőlt redő inclined fold 
dörzsbreccsa friction breccia 
drágakő gemstone, gem, precious stone 
drágakőszakember gemmologist (GB), gemologist (US) 
drágakőtan gemmology (GB), gemology (US) 
drágakőtudomány gemmology (GB), gemology (US)  
drágakőutánzat imitation 
drávit dravite 
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dreikanter pyramid pebble 
drén French drain 
dréncső drain 
dresbachi emelet Dresbachian stage 
drewit drewite 
drótszerá (ásv, mn) wiry 
drótszerű (ásv, fn) wire 
drumlin drumlin, drum 
drumlinmező basket-of-eggs topography 
drúza druse 
drúza- drusy 
drúzás druse, drusy 
drúzás cement drusy cement 
dryas fázis Dryas phase 
dublett (röntgenszínképben) doublet 
dublett-feloldás doublet resolution 
dúc (bány) stoop 
dudor swelling 
dufrenit dufrenite, green iron ore 
dufrenoysit dufrenoysite 
duftit duftite 
dugattyús mintavevő piston sampler 
dugó (fúrás) plug 
duktilis törés ductile fracture 
dumontit dumontite 
dumortierit dumortierite 
Duna-Tisza-köze Duna-Tisza interfluve 
dundasit dundasite 
dunit dunite, olivine rock 
duplex duplex 
durangit durangite 
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durangoi emelet Durangoan stage 
durbachit durbachite 
durit durite 
duroklárit duroclarite 
durva coarse 
durvahomokkő grit 
durvahomokkő gritstone 
durvakristályos (mészkő) coarsely crystalline 
durvamészkő porous limestone 
durván coarsely 
durvaszemcsés coarse-grained 
durvaszemű coarse-grained 
durvuló szemcseméret coarsening 
dús érc rich ore 
dús érc (koh) high-grade ore 
dús gáz (olaj) rich gas, wet gas 
dúsítás processing, dressing, beneficiation 
dúsított érc ore concentrate 
dúsított szén washed coal 
dussertit dussertite 
dúsulás enrichment 
duttonit duttonite 
duxit duxite 
duzzad (kőzet) swell 
duzzad (talp) (bány) creep 
duzzad (vágattalp) (bány) heave, lift 
duzzadás heave 
duzzadás swelling 
duzzadás (agyagé) sloughing 
duzzadás (bány) upheaval 
duzzadás (vágattalpé)(bány) lifting 
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duzzadó swelling 
duzzadó agyag sloughing shale 
duzzadó agyag swelling clay, sloughing shale 
duzzadó kőzet heaving shale 
duzzadó talaj expansive soil 
duzzadóképesség swelling capacity/power 
duzzadt swollen 
duzzanat swelling 
duzzasztás afflux 
duzzasztási határ limit of backwater 
duzzasztómű barrage 
duzzasztott vermikulit exfoliated vermiculite 
duzzasztott víz backwater 
dűlőút (térk) farm road 
dypingit dypingite 
eakerit eakerite 
earlandit earlandite 
ecet- acetic 
ecetsav acetic acid 
echinodermata echinoderm 
echinoidea echinoid 
eckermannit eckermannite 
edafológia edaphology 
edafon edaphon 
edenit edenite 
edény (fiz, növ) vessel 
edény (kém) vessel 
edényes növény vascular plant 
edényrendszer vascular system 
édes gáz sweet natural gas 
édesvíz fresh water, freshwater 



 

 
122 

édesvíz sweet water 
édesvíz közegű öblítőiszap fresh water mud 
édesvízi mészkő travertine 
edingtonit edingtonite 
effektív porozitás effective/functional porosity 
égboltfény airglow 
égei emelet Aegean stage 
egérlyuk (fúrás) mouse-hole 
égés combustion 
égéshő combustion heat, heat of combustion, 

caloricity 
égési front combustion front 
égési hőmérséklet combustion temperature 
egész éves (vízfolyás) perennial 
egésznapos árapály diurnal tide 
égetés (mészé) calcination 
égetett dolomit burnt dolomite 
égetett gipsz quicklime, burnt/calcined gypsum, 

plaster of Paris, burnt lime 
égető caustic 
eggenburgi emelet Eggenburgian stage 
éghajlat climate 
éghajlati climatic 
éghajlati ingadozás climatic fluctuation 
éghajlati öv, égöv climatic zone 
éghajlati választó climatic divide 
éghajlati változékonyság climatic variability 
éghajlatromlás climatic deterioration 
éghajlattan climatology 
éghajlatváltozás climatic change 
éghetetlen gáz incombustible gas 
éghető gáz combustible gas 
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egirin aegirine 
égitest celestial/heavenlyl body 
eglestonit eglestonite 
égőfront combustion front 
égőpala carbonaceous shale, black metal (GB) 
egri emelet Egerian stage 
egzotikus exotic 
egyatomos monatomic 
egyazon fajba tartozó, 
konspecifikus 

conspecific 

egybeeső-tartomány-zóna concurrent-range-zone 
egybeolvadó coalescent 
egydimenziós one-dimensional 
egyedfejlődés ontogeny, ontogenesis 
egyedi társulás unitary association 
egyedszám (biogeogr) density 
egyeletes hajlásszögű homoclinal 
egyenáram direct current 
egyenérték equivalent value 
egyenértéksúly (kém) equivalent 
egyenértékű equivalent 
egyenértékűségi diagram equivalent diagram 
egyenes kioltás straight extinction 
egyenes öblítés direct/straight circulation 
egyenes redő upright fold 
egyenesbe intés (geod) alignment 
egyenesházú (Nautiloidea) orthocone 
egyenesremérés (geod) alignment 
egyenetlen törés uneven fracture 
egyenlet equation 
egyenletes eloszlás uniform distribution 
egyenletes mozgás uniform motion 
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egyenletes sebességű 
áramlás/mozgás 

uniform flow 

egyenlítő equator 
egyenlítői equatorial 
egyenlítői sík equatorial plane 
egyenlő csúcsmagasság accordant summits 
egyenlő teknőjű equivalve 
egyenlőoldalú equilateral 
egyenlőség equation 
egyenlőtlen teknőjű inequivalve 
egyenlőtlen település disconformable bedding 
egyenlőtlen-fogúak 
(Heterodonta) 

heterodont mussels 

egyensúly equilibrium 
egyensúlyba került újra 
(geok) 

re-equilibrated 

egyensúlyban lévő folyó graded stream 
egyensúlyi feltétel equilibrium condition 
egyensúlyi felület equilibrium face 
egyensúlyi folyamat equilibrium process 
egyensúlyi kristályosodás equilibrium crystallization 
egyensúlyi összetétel equilibrium composition 
egyensúlyi profil (szekv) equilibrium profile 
egyes diszlokáció (krist) single dislocation 
egyesítés (mat) combination 
egyesülés additive reaction 
egyesülés (kém) addition, combination 
egyéves (növ) annual, yearly 
egyezményes jel (térk) conventional sign 
egyféle homogeneous 
egyféle-üregűek 
(Homocoela) 

ascon sponges 

egyfogású tengely one-fold axis 
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egyhajlású rendszer monoclinic system 
egyidejű contemporaneous 
egyidejű coeval 
egyidejű (majdnem) penecontemporaneous 
egyidejű adatfeldolgozás real time data processing 
egyidejű, szinkron synchronous 
egyidejűen contemporaneously 
egyirányú igénybevétel uniaxial stress 
egyirányú nyomás (mérn) unconfined compression 
egyivarú (növ) diclinous, unisexual 
egykamrasoros uniserial 
egykomponensű rendszer unary/unicomponent system 
egykorú coeval 
egykorú felület isochronous surface 
egykörös reflexiós 
goniométer 

single circle reflection goniometer 

egykristály monocrystal, single crystal 
egykristályos monocrystalline 
egylaki monoecious, homoecious, synoecious 
egymagvú (növ) uninucleate, one-seeded 
egymásba ágyazott nested 
egymásba gyűrt infolded 
egymásbanyomódás interpenetration 
egymásrahatás (kutaké) well interference 
egymóduszú unimodal 
egynemű homogeneous 
egynyári yearly 
egynyári (növ) annual 
egyoldali próba (mérn) one-side test, one-tail test 
egyösszetevős rendszer unary/unicomponent system 
egyrétegű ooid superficial ooid 
egység unit 
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egységkör unit circle 
egységsík (krist) parametral face/plane 
egysejtmagvú uninucleate 
egysejtű protozoan, unicellular 
egysoros uniserial 
egyszerű iker simple twin 
egyszerű rétegszerkezet single layer structure 
egyszerű zóna (krist) single zone 
egyszikű (fn) monocotyledon, monocot 
egyszikű (mn) monocotyledonous 
egyszínű fény monochromatic light 
egyszínű térkép monochrome map , single-colour map 
egyteknőjű univalve 
egytengelyá monaxial, homoaxial, uniaxial 
egytengelyes szivacsok 
(Monaxonidae) 

monaxonid sponges 

egytengelyű (növ) haplocaulous 
egytengelyű nyomás (mérn) unconfined compression 
együttes (ma együtt 
található fosszíliák) 

assemblage 

együttes (ökol) association 
együttes eloszlás joint distribution 
együttes-zóna assemblage-zone, cenozone 
együttható coefficient 
együttülepedő szemcse equal-settling particle 
egyvegyértékű univalent 
ehető kékkagyló (Mytilus 
edulis) 

common mussel 

éhezés starvation 
éhező medence starving/starved/underfilled basin 
eifeli emelet Eifelian stage 
einsteinium einsteinium 



 

 
127 

eitelit eitelite 
éjszakai nocturnal 
ejtettkő dropstone 
ejtőkő dropstone 
ék (tekt) indenter 
ék és kalapács hammer and edge 
ekanit ekanite 
ekecsigák (Acteonidae) acteon shells 
ékkő gemstone 
ekliptika ecliptic 
eklogit eclogite 
eklogit- eclogitic 
eklogitfácies eclogite facies 
eklogitos eclogitic 
ektoderma ectoderm 
ekvatoriális equatorial 
ekvatoriális sugár (krist) equatorial ray 
ekvigranuláris equigranular 
ekviplanáció equiplanation 
ekvipotenciális felület equipotential/isopotential surface 
ekvipotenciális vonal equipotential line 
ekvivalvis equivalve 
él (krist) edge 
el nem ágazó unbranched 
el nem ágazó (kar 
Crinoideáknál) 

atomous 

elágazás branch 
elágazatlan szárú (növ) haplocaulous 
elágazik bifurcate, branch 
elágazó bifurcate 
elágazó dendritic, ramose 
elágazó (borda ammonitán) fasciculate 
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elágazó folyó anastomosing river 
elágazó korall branching coral 
elágazó, ágasbogas, 
dendrites 

dendritic 

elágaztat branch 
eláraszt invade 
elárasztás invasion 
elárasztás (fúrás) flooding 
elárasztási felület flooding surface 
elárasztott öv/zóna (fúrás) flushed/invaded zone 
elárasztott tőzeg warped peat  
elaterit elaterite 
elbait elbaite 
elcsúszás displacement 
éldiszlokáció edge dislocation 
elégetéses termelés combustion recovery 
elegyedés miscibility 
elegyedés (kőz) mixing 
elegyedés (nem ~) immiscibility  
elegyedés, keveredés mixing 
elegyedési hézag miscibility gap 
elegyedési hő heat of mixing 
elegyedik intermix 
elegyedő miscible 
elegyedő (nem ~) immiscible 
elegyengetés planation, peneplanation 
elegyengetett felszín peneplain, planation surface 
elegyengetődés planation 
elegyfázis mixed phase 
elegykristály mixed crystal 
elegykristályosodás mixed crystallization 
elegykristálysorozat series of mixed crystals 
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elegyrész component, constituent 
elektronmikroszkóp electron microscope 
elektronmikroszkópos 
kép/felvétel 

electron micrograph  

elektronmikroszonda electron microprobe, electron probe, 
microanalyzer 

elektronmikroszonda electron microprobe 
elektronszerkezet electron formula 
elektrum (aranyásvány) electrum 
élelemlánc food chain/web/pyramid 
elem element 
elemez analyze 
elemgyakoriság abundance (of elements) 
elemi elementary 
elemi cella elementary/unit cell 
elemi esemény simple event 
elemi hálózat (krist) unit mesh 
elemi hullám wavelet 
elemi szén elementary carbon 
elemi test primitive cell 
elemzés analysis (pl analyses) 
elemző (mn) analytical 
elemző (személy) analyst 
elemző földtan physical geology 
elemző hidrológia parametric hydrology 
élenergia (krist) edge energy 
eleolit eleolite 
eleolitszienit eleolite syenite 
éleskavics ventifact, windkanter, faceted pebble, 

wind-faceted stone, pyramid pebble,  
élesre állít focus 
élesre állítás focusing 
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életben maradt survivor 
életbenmarad survive 
életbenmaradás survival 
életciklus life cycle 
életföldrajz biogeography 
életfunkció vital function 
élethely biotope 
életkörzet biochore 
életközösseg biocenosis, biocoenose, biocoenosis 

(pl biocoenoses)  
életközösség (fosszilis) fossil community 
életlen színképvonal diffuse spectral line 
életmód mode of life 
életnyom trace fossil  
élettartam longevity 
élettartam (őslénytani 
csoporté) 

life-span 

élettelen abiotic 
élettelen (terület) azoic 
élettér biotope 
életterület biochore 
életzóna biochore 
elevátor (bány) elevator 
elevenszülő viviparous 
elferdítési pont (fúrás) kickoff point 
elferdült fúrólyuk deviated/slant hole 
elfolyósodás fluidization, liquefaction 
elfulladás drowning 
elfulladt bánya flooded mine 
elfullasztás (bány) flooding 
elgátolt medence barrier basin 
elgátolt tó barrier lake 
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elgázosítás gasification 
elgázosodott iszap (olaj) gas-cut mud 
elgázosodott olaj gas-cut oil 
elhabolás wave erosion, slope scour 
elhagy (deltát) abandon 
elhagyás (deltáé) abandonment 
elhagyási fácies (szekv) abandonment facies 
elhagyott delta abandoned delta 
elhajlás diffraction 
elhajlás, deklináció declination 
elhajlási kép diffraction image 
elhajlási rács diffraction grating 
elhajlási szög diffraction angle 
elhalást okozó lethal, deadly 
elhaló óceán remnant ocean 
elhalt ág failed arm 
elhelyezés (hulladéké) waste disposal 
elhordás (víz által) ablation 
eljegesedés glaciation 
eljegesedett glaciated 
elkülönülés isolation 
elláposodás bogging 
ellenállási tényező (hidr) friction coefficient 
ellenállás-szelvényezés resistivity logging 
ellenálló resistant 
ellenállóképesség resistance to erosion 
ellenállóság strength 
ellenáram (műsz) counterflow 
ellenáram (óc) countercurrent 
ellenbucka antidune 
ellenhipotézis alternative hypothesis 
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ellenlábas (terület) antipodal point 
ellenlejtő reverse slope 
ellenszeptum counter septum 
ellennyomásos kútvizsgálat 
(fúrás) 

back pressure test 

ellipszoid ellipsoid 
elliptikus elliptic 
elliptikus polarizáció elliptical polarization 
elliptikusan polarizált fény elliptically polarized light 
elmállik alter 
elmállik (kőz) corrode, weather 
elmállik vmivé alter into sg 
elmállott (kőz) corroded, weathered 
elmeddősödés (bány) impoverishment 
elmeddül become barren 
elmeddül (bány) become barren 
elmeddülés impoverishment 
elmocsarasodás bogging, swamping 
elmos  abrade 
elmosás (szed) washing 
elmosási felszín (szekv) ravinement surface 
elmozdulás dislocation, displacement 
elnyel absorb 
elnyelés (fiz, kém) absorption 
elnyelési együttható absorption coefficient 
elnyelési görbe absorption curve 
elnyelési maximum absorption maximum 
elnyelési sáv absorption band 
elnyelési színkép absorption spectrum 
elnyelési vonal absorption line 
elnyelő anyag absorber 
elnyelődés (fiz) absorption 
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elnyelőképesség absorption power 
elnyíródási felület décollement 
elnyíródási felület (takaróé) detachment fault 
eloszlás distribution 
eloszlás (fiz) abundance 
eloszlás, megoszlás partitioning 
eloszló gradáció distribution grading 
elosztó rendszer distributary system 
elő- anterior 
élő kövület living fossil 
elődelta prodelta 
előfordulás occurrence 
előfordulás (szed) deposit 
előfúrás preboring 
előfutár precursor 
elő-gyűrűsférgek 
(Priapulida) 

priapulids 

előhegy foothill 
élőhely habitat 
előjel sign 
előkészítőmű, dúsítómű dressing plant 
elöl-kopoltyúsok 
(Prosobranchiata) 

front-gilled snails 

előmélyedés foredeep 
előmetszés (geod) intersection 
elöntési felszín flooding surface 
elöntött submerged, flooded 
elöntött part submerged, drowned coast 
elöntött terület inundated land 
elöntött völgy drowned valley 
előreirányzás (geod) forward sight (GB), foresight (US) 
előrejelzés forecast, forecasting 
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előrelépő (szekv) forestepping 
előremetszés (geod) intersection 
előrengés foreshock 
élősdiség parasitism 
élősködés parasitism 
élősködő, parazita parasitic 
előtelep (növ) prothallus 
előtér foreland 
előtéri gleccser piedmont glacier 
előtéri lejtő foreslope 
előtéri törmelékkúp reef talus 
előtétlencse accessory lens 
előzetes kutatás reconnaissance (exploration) 
elpasolit elpasolite 
elpidit elpidite 
elpodzolosodott talaj podzolized soil 
elporosodott talaj pulverulent soil 
elposványosodás bogging, swamping 
elragadás (vízgyűjtőé) river capture/piracy 
elragadó erő drag force, boundary shear, 

traction/tractive force 
elsivatagosodás desertification 
elsósodás salinization 
első fajta prizma (rombos, 
monoklin) 

first-order prism 

első fajta véglap (triklin) first-order pinacoid 
első típusú szekvencia határ  type-1 sequence boundary 

(unconformity) 
első véglap (triklin, 
monoklin, rombos) 

front pinacoid, macropinacoid, 
orthopinacoid 

elsődleges ásvány primary mineral 
elsődleges dolomit orthodolomite 
elsődleges légkör primeval atmosphere 
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elsődleges palásság incipient cleavage 
elsődleges porozitás primary porosity 
elsődleges termelés (olaj) primary recovery 
elsődleges víz primitive water 
elsődleges zárvány primary inclusion 
elsőfajú type I, type-I 
elsőfajú szekvenciahatár type 1 sequence boundary 
elsőrendű fázisátalakulás first order transformation 
elsőrendű prizma 
(tetragonális, hexagonális) 

first-order prism 

elsőrendű vörös first order red 
elsteri emelet Elsterian stage 
elsüllyedt submerged 
elsüllyedt partvonal submergent shoreline 
elszegényedett depleted 
elszegényedett fauna depauperate fauna 
elszegényedett fauna impoverished fauna 
elszegényedik (telep) decline in grade 
elszegényített depleted  
elszigetelődés isolation 
elszigetelt rendszer isolated system 
elszikesedett csernozjom salined chernozem 
elszíneződés discoloration 
elszivárgás seepage 
elszökés leakage 
eltemetett karszt buried karst 
eltemetett meder buried channel 
eltemetődés burial 
eltér diverge 
eltérés (áll, tax) aberration 
eltérés (opt) aberration 
eltérési szög angle of divergence 
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eltérítési szög angle of deflection 
elterjedés dispersal, distribution 
elterjedés (ökol) range 
elterjedéstan chorology 
eltérő divergent 
eltérő anomalous 
eltérő mállás differential weathering 
eltolódás strike-slip/transcurrent/wrench fault 
eltörés (tekt) fracturing 
eltűnő óceán remnant ocean 
eluálás (kém) elution 
eluviációs folyamat eluviation 
eluviális szint eluvial horizon 
eluvium weathering residue, eluvium 
elülső anterior 
elválás joint, parting 
elválás (folyamat) (tekt) jointing 
elválás (kőszénben a 
rétegzésre merőlegesen) 

butt 

elválás (kőz) parting 
elválás (tekt) joint 
elválási felület joint surface 
elválási hasadék diaclase 
elválási lap (széntelepben) cleat 
elválási rendszer joint system 
elválási sík/felület joint surface 
elváláskép joint pattern 
elválásraj joint set 
elváltozás alteration 
elváltozik alter 
elváltozott altered 
elvékonyodik (réteg) spill out 
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elvékonyodik (telep)  run out 
elvetési magasság throw 
elvetési távolság heave 
elvi szelvény ideal section 
elvizenyősödés waterlogging 
elvizenyősödött terület waterlogged land 
elvizesedés (olaj) water intrusion/invasion/incursion, 

ingress of water 
elvonszolódás (tekt) drag 
elzárt self restricted shelf 
elyit elyite 
ember kora (negyedidőszak) age of man 
emberszabású majom ape 
embertan, antropológia anthropology 
embreyit embreyite 
embrió (áll) embryo 
embrionális embryonic 
emelés enhancement 
emelés (kapilláris) capillary elevation 
emelés (kútban) lift 
emelési magasság (kútban) lift 
emelet (rétegt) stage 
emelkedés  uplift 
emelkedés (kapilláris) capillary elevation/lift 
emelkedés (tekt) heave 
emelkedési szög angle of elevation 
emelkedik uplift; ascent 
emelkedő fúrás rising borehole 
emelkedő interferenciaszín rising interference tint 
emelődob (fúrás) main drum 
emelődob (fúrás)  hoisting drum 
emelőkötél (fúrás) cat line 
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emelőmagasság (hidr) delivery head 
emelőmű (fúrás) draw work 
emésztés digestion 
emésztőrendszer digestive system 
emiliai emelet Emilian stage 
emisszió discharge, emission 
emisszió emission 
emissziós színkép emission spectrum 
emlős mammal 
emlős- mammalian 
emlősállat mammal 
emlősök kora (kainozoikum) age of mammals 
emlőszerű mammillary 
emmonsit emmonsite 
empirikus empirical 
empirikus középérték empirical mean 
emplektit emplectite 
empressit empressite 
emsi emelet Emsian stage 
enantiomorf (fn) enantiomorph 
enantiomorf (mn) enantiomorphic, enantiomorphous 
enantiomorfia enantiomorphism 
enantiomorfia enantiomorphy 
enantiotrópia enantiotropy 
enargit enargite 
encrinit encrinite 
endemikus endemic, native 
endobionta endobiontic 
endoderma endoderm 
endodermisz endodermis 
endogén en dogenous, endogenetic, endogenic 
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endoglifa endoglyph 
endolisztosztróma endolistostrome 
endoszféra endosphere 
endoszkarn endoskarn 
endoterm reakció endothermic reaction 
energetikai szén boiler coal 
energiahordozó fuel 
energiamegmaradás conservation of energy 
engedékeny biztosítás 
(bány) 

yielding support 

enigmatit aenigmatite, enigmatite 
ensztatit enstatite 
entalpia enthalpy, heat content, heat function 
entire leaf épszélű levél 
enyhe éghajlat mild climate 
eocén Eocene 
eofitikum Eophytic 
eolianit aeolianite, eolianite, dune rock 
eolikus aeolian, eolian, eolic 
eolikus jelenségek eolian features 
eolikus mállás aeolian weathering (GB)  
eolikus mállás eolian weathering (US) 
eolikus talaj aeolian soil 
eolikus üledék aeolian deposit 
eolitikum Eolithic 
eon aeon (GB), eon (US) 
eonotéma eonothem 
eoszforit eosphorite 
eozoikum Eozoic 
ép (bány) in situ, solid 
ép köpenyvonal entire pallial line 
ép ősmaradvány entire fossil 
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ephezit ephesite 
epibentosz epibenthos 
epibionta (fn) epibiont 
epibionta (mn) epibiontic 
epicentrum epicentre 
epidermális epidermal 
epidermisz epidermis 
epidermisz- epidermal 
epidermisz (növ) epiderm 
epidiabáz epidiabase 
epidiagenetikus epidiagenetic, epigenetic 
epidiagenetikus epigenetic 
epidiagenezis epidiagenesis, epigenesis 
epididimit epididymite 
epidiorit epidiorite 
epidot epidote 
epidotosodás epidotization 
epidozit epidosite 
epieugeoszinklinális epieugeosyncline 
epifauna epifauna 
epifita epiphyte 
epifiton epiphyton 
epigén epigene, supergene 
epigén, epigenetikus epigenic 
epigenetikus epidiagenetic, epigenetic 
epigenetikus völgy epigenetic/superimposed valley 
epigenezis epidiagenesis, epigenesis 
epigenit epigenite 
epiglaciális epiglacial 
epiglifa epiglyph 
epikontinentális tenger epicontinental/epeiric/inland sea 
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epilimnikus epilimnetic, epilimnic, epilimnal 
epilimnion epilimnion 
epimetamorfózis epizonal metamorphism, 

epimetamorphism 
epinorma epinorm 
epipelágikus epipelagic 
epiplankton epiplankton 
epirogén epeirogenetic 
Epirogén Epeirogenic 
epirogén mozgások epeirogenic movements 
epirogenetikus mozgás epirogenic movement 
epirogenezis epeirogenesis, epeirogeny 
episztilbit epistilbite 
episztolit epistolite 
episztóma epistoma, epistome 
epitaxia, mellénövés epitaxy 
epitaxia-diszlokáció epitaxial dislocation 
epitaxiális ránövés epitaxial growth 
epitermás epithermal  
építmény (szed) buildup 
építmény (zátonyféle) buildup 
építőanyag building material 
építőipari nyersanyag construction raw material 
építőkő building stone 
epizoa epizoon 
epizóna epizone 
epizónás epizonal 
epizoon epizoan 
épköpenyűek 
(Integripalliata) 

integripalliate bivalves 

epsomit epsomite, hair salt, bitter sal 
épülés (szekv) aggradation 
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épülő lemezhatár accreting plate boundary 
épülő lemezszegély accreting plate boundary; constructive 

margin 
épülő lemezszegély constructive margin 
épülő part prograding shoreline 
ér (hidr) brock, rivulet, rill 
ér (hidr, geomorrf) small creek 
ér (telep) vein, veinlet 
eratéma erathem 
erbium erbium 
érc ore, mine 
ércásvány ore mineral, metallic mineral 
ércásványosodás ore mineralisation 
ércdúsítás beneficiation 
ércdúsítás ore dressing, ore processing, 

beneficiation 
ércdúsítvány ore concentrate 
ércelőfordulás ore occurrence 
ércelőkészítés ore dressing  
érces ore-bearing 
ércesedés mineralization 
ércesedési együttható coefficient of mineralization 
érchegységi orogenezis Erzgebirgian orogeny 
ércindikáció ore showings 
érclelet find of ore 
ércmikroszkópia ore microscopy 
ércpörk calx 
ércpörkölés roasting 
ércpróba, ércelemzés assay of ore 
ércprovincia metallogenetic/metallogenic province 
érctartalmú ore-bearing 
érctelep ore deposit, mineral deposit, body 
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ércteleptan ore geology 
érctest ore body 
érczsinór string of ore 
érccsiszolat polished section 
erdei talaj woodland soil 
érdes rough 
érdesség roughness 
erdőborítottság forest coverage 
erdőhatár (felső) timber line 
erdőirtás deforestation 
erdős vidék woodland 
erdőtalaj woodland soil 
erecske (telep) veinlet 
eredet provenance 
eredet (biol) origin, genesis 
eredet (mat) origin 
ereszke (bány) incline, drift 
ereszke (telepben) dip/dipping heading 
éretlen immature 
érett mature 
érett/zonális talaj mature soil 
érettség maturity 
érettségi mutató maturity index 
erezet (növ) venation, nervation 
erezetközi (növ) intercostal 
erg erg 
érintetlen (bány) in situ, solid 
érintkezés contact 
érintkezési iker juxtaposition/contact twin 
érintkezési kőzetátalakulás contact metamorphism 
érintkezési szög contact angle, angle of contact 
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érintőirányú metszet circumferential section 
érintőmetszet tangential section 
eriokalkit eriochalcite 
erionit erionite 
eritrin erythrite, erythrine, cobalt 

ochre/ocher, red cobalt, 
peachblossom ore 

eritrosziderit erythrosiderite 
érkitöltő vein-filling 
erlichmanit erlichmanite 
ernstit ernstite 
erodálhatóság erodibility 
erodálódó susceptible to erosion, erodible 
erodálódó, nem ~ non-erodible 
erózió erosion 
erózió (felületi) sheet wash 
erózió (vízfolyásé) scour, scouring 
erózióbázis base level 
eróziós erosional 
eróziós barázda rill 
eróziós ciklus cycle of erosion, erosional cycle 
eróziós diszkordancia nonconformity 
eróziós felszín erosion surface 
eróziós forrás depression spring 
eróziós fúrás erosion jet drilling 
eróziós hajlam erodibility 
eróziós híd (geomorf) arch 
eróziós ív (geomorf) arch 
eróziós kaldera erosion caldera 
eróziós rétegforrás depression spring 
eróziós tényező erosivity factor 
erozív erosive 
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erőforrás resource 
erőltetett folyadékkitermelés 
(olaj) 

forced fluid withdrawal 

erőltetett termelés (olaj) forced production 
erőművi szén boiler coal 
erős borda (ősl) distinct rib 
erős díszítés conspicuous ornamentation 
erősen koptatott well-rounded 
erősítési tényező amplification factor 
erőt fejt ki  exert 
erőtér field of force 
erővonal line-of-force 
erratikus blokk erratic block 
erszényes marsupial 
értekezés paper 
erupció eruption 
eruptív eruptive 
érv argument 
érvényes valid 
érvényesség validity 
érzékeny susceptible 
érzékeny agyag sensitive/quick clay 
érzékenység sensitivity 
érzékszerv sense organ 
esemény event 
esés grade 
esés (hidr) fall, slope 
esés (vízfolyásé) stream gradient 
esés (vízlépcsőé) head 
esés, hajlás, lejtés descent 
esés, hajlás, lejtés; gradiens gradient, descent 
esésgörbe thalweg, talweg, sream profile, long 
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profile, longitudinal profile 
esésvonal thalweg, talweg, sream profile, long 

profile, longitudinal profile 
eskolait eskolaite 
eső rainfall 
eső (mennyisége) rainfall 
eső okozta denudáció pluvial denudation 
esőárnyék rain shadow 
esőbarázda furrow, rain furrow 
esőcseppnyom raindrop impression/imprint 
esőerózió rainwash 
esőmérő pluviometer 
esőoldal windward side, exposed slope 
esőpillér rain pillar 
esős időszak/évszak rain season 
esővíz rainwater 
esőzés rainfall 
essexit essexite 
essexitbazalt essexibasalt 
északi boreal, Boreal 
északi fény aurora borealis, northern light 
északi kalmár/loligó (Loligo 
forbesi) 

common squid, ink fish 

északi sarkkör arctic circle 
északi-sarkkörüli circumboreal 
Északi-sarkvidék Arctic 
eszkinit aeschynite, eschynite 
eszköz appliance 
észlelés observation 
észlelési térkép reconnaissance map 
esztuárium estuary 
esztuáriumi estuarine 
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etalon (geok) standard 
etázsmagasság elevation height 
etázsvastagság elevation height 
étetés etching, leaching 
étetési alakzat/idom etching/etched/etch figure 
éticsiga-alkatúak 
(Helicacea) 

land snails 

ettringit ettringite, bacillus of cement 
eudialit eudyalite 
eudidimit eudidymite 
eufotikus euphotic 
eugeoszinklinális (fn) eugeosyncline 
eugeoszinklinális (mn) eugeosynclinal 
eukairit eukairite, eucairite 
eukarióta eukaryote, eucaryote 
euklász euclase 
eukriptit eucryptite 
eukroit euchroite 
eulitin eulytite, bismuth blende 
eulizit eulysite 
euribát eurybathic 
eurihalin euryhaline 
euriterm eurythermal 
európium europium 
eusztatikus eustatic 
eusztázia eustasy, eustacy 
eutektikum eutectic 
eutektikus eutectic 
eutektikus összetétel eutectic composition 
eutektikus, majdnem ~ anchieutectic 
eutektoid eutectoid 
eutróf eutrophic 



 

 
148 

eutróf tó eutroph lake 
eutrofizálódás eutrophication 
eutróp sorozat/sor eutropic series 
euxenit euxenite 
euxin anaerobic 
euxin euxinic, anoxic 
evansit evansite 
evaporit evaporite 
evapotranszspiráció evapotranspiration 
évelő perennial 
evenkit evenkite 
éves annual 
éves csapadék annual rainfall 
éves ingadozás annual amplitude 
éves változás annual variation 
evezőlábú rákok 
(Copepoda) 

copepods, hair-footed crustaceans 

évgyűrű growth ring, annual growth ring 
évi annual 
évi legnagyobb vízhozam annual flood 
evolúció evolution 
evolúciós evolutionary 
evolút evolute 
evorzió evorsion 
évszázados változás secular variation 
ewaldit ewaldite 
exaráció exaration, plucking 
exfoliáció exfoliation 
exhaláció exhalation 
exhumálás exhumation 
exine exine 
exinit exinite 
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exkavátor excavator  
exogén exogenetic 
exogeoszinklinális exogeosyncline 
exoglifa exoglyph 
exomorfózis exomorphosis 
exoszféra exosphere 
exoszkarn exoskarn 
exoterm exothermic 
explóziós kaldera explosion caldera 
exponál expose 
extenziós tektonika extension tectonics 
extinkciós szög extinction angle 
extrahál (kém) extract 
extrahálható szervesanyag extractable organic matter 
extraklaszt extraclast 
extraordinárius sugár extraordinary ray 
extraterresztrikus extraterrestrial 
ezcurrit ezcurrite 
ezerlábú millipede 
ezrelék per mille 
ezüst- argentiferous, argentine 
ezüst (fn) argentum 
ezüst (mn) argentian 
ezüst, termésezüst silver 
ezüstamalgám silver amalgam, argental mercury 
ezüstös argentine 
ezüsttartalmú argentiferous 
fa alakú 
lecsapoló/vízelvezető 
hálózat 

dendrite drainage pattern 

faágszerű dendroid 
faanyag lignine 
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fabianit fabianite 
fácies facies 
fácies eltolódás (basinward) facies shift 
fáciesfauna facies fauna 
fáciesfosszília facies fossil 
fáciestérkép facies map 
fáciesváltozás facies change 
faciosztratotípus faciostratotype 
fáfélék grasses 
fagy okozta cryogenic 
fagyálló frost proof 
fagyállóság frost resistance/hardiness, freezing 

resistance 
fagyállóság (növ) cold rigor 
fagyaprózódás freeze and thaw disintegration 
fagyaprózódás frost shattering 
fagyás freezing 
fagyáshatár freezing front 
fagyáshő heat of freezing 
fagyási hő freezing heat 
fagyáspont (met, kém) freezing point 
fagyasztás congelation 
fagyék ice wedge, frost wedge 
fagyékelés congelifraction 
fagyékelés frost wedging, congelifraction 
fagyemelés frost heaving 
fagyemelkedés frost heave 
fagygyűrés involution 
fagyhatár frost line/boundary 
fagyhatár frost-proof depth 
fagyhatás freeze-thaw action, frost action 
fagykár frost damage 
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fagykarsztos mélyedés kettle hole 
fagykarsztos olvadéktó thermokarst lake 
fagykeveredés cryoturbation, congeliturbation 
fagykeverés cryoturbation, congeliturbation 
fagymállás frost weathering 
fagymélység frost penetration 
fagymentes időszak frost-free period 
fagymintás talaj patterned ground 
fagyos talajfolyás solifluction, gelisolifluction 
fagyott föld frozen ground 
fagyörvénylés cryoturbation 
fagypont (met, kém) freezing point 
fagypúp frost heave; palsa 
fagyrepedés frost crack, contraction crack 
fagyrepesztés frost shattering/splitting/wedging 
fagyrepesztéses frost-riven 
fagyrepesztéses frost-shattered 
fagyváltozékonyság freeze-thaw alternation 
fagyveszélyes (talaj) frost susceptible 
fagyzavargás cryoturbation 
fagyzóna (talaj) freezing zone 
fahatár timber line 
fahatár treeline 
fairchildit fairchildite 
fairfieldit fairfieldite 
faj species 
faj- specific 
faj alatti infraspecific 
fajansz earthenware, glazed ware 
fajhő specific heat 
fajképződés speciation 
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fajlagos specific 
fajlagos felület specific surface 
fajlagos sűrűség specific density 
fajlagos vízadóképesség well capacity 
fajlagos vízhozam well capacity 
fajnév specific name 
fajok eredete origin of species 
fajon belüli infraspecific 
fajöltő (ősl) range 
fajra jellemző specific 
fajsúly specific gravity/weight 
fajsúlymérő pycnometer, volumetric bottle, density 

bottle 
fakadó felszín sandface 
fakéreg bark 
fáklya (olaj) flare 
fakóérc fahlore, Fahlerz, gray copper ore 
fakorona(szint) canopy 
falcsont parietal bone 
falicsap level mark 
falkőzet wall rock 
faló (vmivel táplálkozó) (áll) feeder 
falszifikáció falsification 
famatinit famatinite 
famenni emelet Famennian stage 
família (tax) family 
fanerites phaneritic 
fanerites phenocrystalline 
fanerokristályos phanerocrystalline 
fanerozoikum Phanerozoic 
fanglomerátum fanglomerate 
fantáziacsiszolás (gem) fancy cut 
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fantomkristály ghost crystal 
fanyar astringent 
faopál wood opal, xylopal, lithoxyl 
fapollen arborescent/arboreal pollen 
faragott kő fashioned stone 
farkasfog mullion 
farkasfog (krist) dogtooth spar 
farkasfogas kalcit dogtooth spar 
farkúszó caudal fin 
farmakolit pharmacolite, arsenic bloom 
farmakosziderit pharmacosiderite, cube ore 
farringtonit farringtonite 
fás tőzeg woody peat 
fassai emelet Fassanian stage 
fassait fassaite 
fastigált fastigate 
faszén charcoal 
fattyúág spillstream 
fattyúágas folyó braided river 
faujasit faujasite 
fauna fauna (pl faunae, faunas) 
fauna- faunal 
faunaegyüttes (ökol) association 
faunaprovincia faunal province 
faunás fossiliferous 
faunaváltás faual turnover 
faunisztikai faunistic 
faunula faunula, faunule 
faustit faustite 
fayalit fayalite 
fayalit iron olivine 
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fazetta(gem) facet 
fázis phase 
fázisarány phase ratio 
fázisátalakulás phase transformation, change of 

phase/state 
fázisátmenet phase transition 
fázisdiagram phase diagram 
fázisegyensúly phase equilibrium 
fázisegyensúly hiánya phase unbalance 
fázisegyüttes phase assemblage 
fáziseltolódás phase displacement 
fázishatár phase boundary 
fázishatár (olaj) oil-water contact/interface 
fáziskontraszt-mikroszkóp phase contrast microscope, phase 

microscope 
fáziskülönbség phase difference 
fázison kívüli out of phase 
fázistörvény phase rule 
fázisszabály phase rule 
fecskefarkú iker arrowhead twin 
fecskefarkú kagylók 
(Pteriidae) 

winged pearl oysters, pearl oysters, 
wing shells 

fecskendőférgek 
(Sipunculida) 

sipunculids, peanut worms 

fed (réteg) overlie 
fedett karr covered karren 
fedett karszt covered karst 
fedkő cope stone, coping stone 
Fedorov-asztal (opt) universal stage 
fedő overlying strata 
fedő (bány) overburden 
fedő (bányászatban) hanging wall 
fedő (érc v. széntelepen) cap 
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fedő (kő- és 
kavicsbányában) 

callow 

fedő (mn) overlying, superjacent 
fedő (üledékes) cover 
fedő réteg overlying bed 
fedő rétegek (szed) topset beds 
fedő, fedü (csak bány!) hanging wall 
fedőkőzet caprock 
fedőkőzetnyomás lithostatic/geostatic pressure 
fedőlemez (mikr) cover slip 
fedőösszlet overburden 
fedőréteg (külfejtésben) spoil 
fedü overlying strata 
fedü (bány) overburden, roof 
fedü (magas ~) main roof 
fedükőzet overlying strata 
fedükőzet (bány) overburden 
fedükőzetnyomás overburden pressure 
fedünyomás cover load 
fedüomlás roof fall 
fedüösszlet overlying strata 
fedüösszlet (bány) overburden 
fedürepedés roof break 
fedüréteg (bány) draw roof 
fedütelep (bány) overlying seam 
fehér füstölő white smoker 
fehér nikkelkovand white nickel 
fehér ólomérc (cerusszit) white lead 
fehéren izzó incandescent 
fehérizzás white glow/heat 
fehérizzás incandescence 
fehérólomérc (cerusszit) white black ore 
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fehérvasérc (sziderit) white iron ore 
fej- cephalic 
fejetlen acephalous 
fejláb (áll) head-foot 
fejlábúak cuttle-fishes 
fejleszt evolve 
fejlett adult 
fejlett óceán fully fledged ocean 
fejlődés evolution, advance 
fejlődéssor lineage 
fejlődéstörténeti evolutionary 
fejlődik evolve 
fejpajzs cephalon 
fejsapka (Nautilus-nál) hood 
fejt (követ) quarry 
fejtés working, getting 
fejtés (bány)  excavation 
fejtési homlok front face, breast, roadhead 
fejtési osztály (mérn) excavation class 
fejtési pászta stope 
fejtési rakodóvágat loader gate 
fejtési szelet  bank 
fejtési szint working level, mining horizon 
fejtési szint (bány) horizon 
fejtési vágat gate road 
fejtőgép (bány) burster 
fejtőkalapács pick hammer , air pick 
fekális pellet faecal/fecal pellet 
fekete füstölgő (óc) black smoker 
fekete füstölő (óc) black smoker 
fekete gyapottalaj black cotton soil 
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fekete mezőségi talaj chernozem, steppe black soil 
fekete ónix black onyx 
fekete test blackbody 
feketedés blackening, blacking 
feketedés  density 
feketedési görbe (fényk) blackening curve, density curve 
feketedési tartomány density range 
feketedésmérő densitometer 
feketedésmérő ék density wedge 
feketeföld black earth, black soil 
feketekavics black/blackened pebble 
feketeréz black copper 
feketesávos vaskő black-band ironstone 
feketeszén black coal 
fekü footwall 
fekü (bány) floor 
fekü, fekvő (bány) footwall 
feküoldal footwall 
feküre lapolódás (szeiz) baselap 
fekürepedés (fejtés okozta) floor break 
fekütelep underlying seam 
fekvő redő recumbent fold 
fekvő réteg underlying bed 
félablak half fenster 
félablak half-window, half fenster 
félablak semifenster 
felállítás (fúróberendezésé) rigging up 
feláramlás (olvadéké) plume 
feláramlás (vízé) upwelling 
felboltozódás  upwarping 
felboltozódás (tekt) warping 
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felboltozódás (vágattalpon) floor heave/lift 
felbontás  resolution, resolving power 
felcsavarodás coiling 
felcsavarodási irány coiling direction 
felcsavarodott coiled 
felcsavart coiled 
felderítő kutatófúrás (olaj) wildcat well 
féldiszlokáció half-dislocation 
feldomborodás upwarping 
féldrágakő semiprecious stone 
feldúsulás enrichment 
felemás (növ) dimorphous, dimorphic 
felemás-záróizmúak 
(Anisomyaria) 

anisomyarid bivalves 

felemelkedik ascend 
felengedéses tó thaw lake 
felépítési egység (krist) building unit 
felerősítés mounting 
félértékszélesség half-width 
feles szimmetria hemihedry, hemihedrism 
feles szimmetriájú hemihedral, hemisymmetrical 
felezési idő half-life, half-period 
felfagyás frost heaving, heave 
felfagyás heave 
felfedező fúrás discovery well 
felfelé (irányuló) fúrás rising borehole 
felfelé elmozduló oldal 
(vetőé) 

upthrow side 

felfelé elvégződik (vető) die out upward 
felfelé épülés aggradation 
félfém metalloid, semi-metal 
félfémes fény semi-metallic lustre 
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felfogó medence catch basin 
felföld highland, upland 
felfűtési sebesség heating rate 
félgerinchúrosok 
(Hemichordata) 

hemichordates 

félgömb hemisphere 
félgömblencse semi-circular lens 
felgyorsult talajpusztulás accelerated erosion 
felhagy (aknát, bányát) abandon 
felhagyás (fúrólyuké, 
bányáé)  

abandonment 

felhagyási rétegnyomás abandonment pressure 
felhagyott (akna, bánya) abandoned 
felhagyott fúrás abandoned well 
felhagyott gázkészlet stranded gas 
felhagyott hasadékág abandoned rift arm 
felhagyott kőfejtő disused quarry 
felhajtóerő buoyancy, buoyant force, lift 
felhalmoz accumulate 
felhalmozódás accumulation deposition 
felhalmozódási szint (talaj) illuvial horizon 
felhalmozódásos lejtő accumulation slope 
felhám epidermis 
felhasadás, riftesedés rifting 
felhomokolódás sand filling 
felhőszakadás rain storm, torrential rain 
félig áteresztő víztartó leaky aquifer 
félig átlátszó sub-transparent 
félig áttetsző sub-translucent 
félig száraz éghajlat semiarid climate 
féligáteresztő semi-permeable 
féligáteresztő réteg semi-confining layer 
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feliszapolódás sedimentation, silting (up) 
feliszapoltatás colmatage 
félizotróp querisotrop 
feljebb (folyón) upstream 
felkúpolás (mintaosztáshoz) coning 
felláp raised bog, emerged bog, raised 

swamp, high marsh, highmoor 
fellapolódás (szekv) toplap 
fellazulás (bány) bed separation 
felleveledzés exfoliation 
felmérés (geod, térk) survey 
felmérési lap (térk) field sheet 
felmérési szelvény original map 
felmérési szelvény (térk) sheet 
félmetszet half-section 
félmocsári talaj half bog soil 
félnapos árapály semi-diurnal tide 
felnőtt adult 
felnőtt állapot adult stage 
felnyílási hőmérséklet (ásv) decrepitation temperature 
felnyitható mintavevő split sampler 
felold dissolve 
feloldás dissolution 
feloldódik dissolve 
felolvadás övezete (talaj) thaw zone 
félopál hemiopal, semiopal 
felrak (diagramra pontokat) plot 
félsivatag semidesert 
felső folyás headwater(s) 
felső folyás (folyóé) upper course 
felső főfazetta (brilliánson) bezel facet 
felső fűtőérték gross calorific value 
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felsőalbit high albite 
felsőbányait felsobanyite 
felsőbányait felsöbanyite 
felsőbb cella (elemi test) super cell 
felsőbbrács superlattice 
felsőkarbon (sorozat) Coal Measures 
felsőköpeny upper mantle 
felsőkvarc beta quartz, high quartz 
felsőrendű kagylók 
(Heteroconchae) 

higher bivalves 

felsőrendű rákok 
(Malacostraca) 

malacostracans 

felsőszakasz upper course 
felsőszakasz jellegű upper-course type 
felsőszakasz jellegű völgy incised/degraded valley 
felszabadul (pl. gáz) release 
felszabdalódás dissection 
felszálló ártézi kút flowing artesian well 
felszálló forrás artesian/overflowing/overflow spring 
felszálló kút flowing/flow well 
felszálló termelés flowing production 
felszerelés 
(fúróberendezésé) 

rigging up, rig up 

félsziget peninsula 
felszín surface, area 
felszín alatti erózió internal erosion 
felszín alatti lefolyás (glac) throughflow 
felszín alatti lefolyás/határ interflow 
felszínalakító folyamat geomorphic process 
felszínalakító tényező geomorphic agent 
felszínalakító tényezők geomorphic agents 
felszínalaktan geomorphology 
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felszínalaktani geomorphological, geomorphic 
felszínalakulás geomorphic evolution 
felszínalatti subsurface 
felszínalatti lefolyás groundwater runoff 
felszínalatti tározás subsurface storage 
felszínalatti víz subsurface water 
felszínalatti vízkészlet groundwater resources 
felszínalatti vízválasztó phreatic divide 
felszínérdesség-arányszám 
(geomorf) 

texture ratio 

felszínesés (hidr) slope 
felszínfejlődés landscape evolution 
felszínforma landform 
felszíni surface, surficial, superficial 
felszíni forma landform 
felszíni lefolyás overland flow 
felszínre bukkan basset 
felszínre szivárgó víz effluent seepage 
felszív absorb 
felszívás (kém) absorption 
felszívó anyag absorber 
felszívódás imbibation 
feltagolódás dissection 
feltalaj topsoil  
feltárás outcrop 
feltárás (geol) exposure 
feltárás (kém)  attacking 
feltárás (mesterséges) excavation 
feltáró fúrás exploitation well 
feltáró vágat development opening 
feltárt exposed 
féltér half-space 
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feltétel condition 
feltolódás reverse fault, thrust 
feltöltés landfill, fill 
feltöltődés sedimentation, filling up, alluviation 
feltöltődés (folyami) accretion 
feltöltődött (folyó)meder buried stream 
feltöltött síkság depositional plain 
feltöltött síkság (geomorf) alluvial plain 
feltörés (bány) raise, rise, rise entry, rise heading 
feltörést kihajt work up a rise 
feltörő láva upwelling lava  
felújulás rejuvenation 
felújulás (tekt) rejuvenation, revival 
felújult (törés) rejuvenated/revived fault 
felülbélyegez (kőz) overprint 
felület area, surface 
felület- surface, surficial 
felület (kém) face 
felületi surficial 
felületi csiszolat polished section 
felületi díszítés sculpture 
felületi energia surface energy 
felületi erózió sheet wash 
felületi erózió, rétegerózió sheet erosion 
felületi hullám surface wave 
felületi lefolyás overland flow 
felületi leöblítés sheet wash 
felületközi interfacial 
felvehető tápanyag available nutrient 
felvétel (geod, térk) survey 
felvételi térkép(lap) field map 
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felvett terhelés accepted load 
felvezető csatorna conduit 
felvíz backwater 
felvízcsatorna headrace 
felvonó hoist 
felvonó (bány) elevator 
felzikus felsic 
felzikus kőzet felsite 
felzit felsite 
felzites felsitic 
felzofír felsophyre 
fém metal 
fém- metallic 
fémes metallic 
fémes fény metallic lustre 
fémes kötés metallic bond 
fémes szerkezet metal structure 
fémfény metallic lustre 
fémikus femic 
fémszem regulus 
fenakit phenakite 
fenékanyag, mederanyag bed material 
fenékáramlás undertow 
fenékesés bottom slope 
fenékhát channel bar 
fenékhordalék bedload, bottom load, traction load 
fenéki hordalékszállítás traction 
fenéki kúp (szekv) basin floor fan 
fenékjég ground ice, bottom ice, anchor ice 
fenékkiemelkedés riffle 
fenéklemez bottomset 
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fenéklerakódások bed-load deposits 
fenékmoréna bottom/ground moraine 
fenékrétegek bottomset beds 
fenéksebesség bottom velocity 
fenékvonal thalweg 
fenesztrális szövet fenestral fabric 
fénit fenite 
fénitesedés fenitization 
fennőtt (krist) grown-up 
fennsík highland 
fennsík plateau (pl plateaux), upland 
fenoklaszt phenoclast 
fenokristály phenocryst, phanerocryst 
fenokristályos phenocrystalline 
fenotípus phenotype 
fény light 
fény (ásv) glance, lustre 
fény-, fotikus photic 
fényáram luminous flux 
fényáteresztés light transmission 
fényáteresztő-képesség transparency, transmission factor 
fényelhajlás diffraction 
fényelnyelés absorption (of light) 
fényerősség luminous intensity 
fényes, fénylő (ásv)  lustrous 
fényét veszti vmitől dulled by 
fényév light-year 
fényez polish 
fényezett polished 
fényforrás light source 
fénygyűjtőlencse condenser 



 

 
166 

fényív (spektr) arc 
fényjáték Schiller, schiller (ném) 
fénylő glistening, shining 
fénnyel telített öv light saturated zone 
fényrekesz (aperture) diaphragm 
fénysugár beam (of light), ray 
fénytelen dull 
fénytörés refraction (of light) 
fénytörési spektrum prismatic spectrum 
fénytörő refracting 
ferberit ferberite 
ferde angular, inclined, oblique 
ferde akna declined shaft 
ferde eloszlás skew distribution 
ferde fúrás inclined hole 
ferde kioltás oblique/inclined/slant extinction 
ferde kút inclined/slanted well 
ferde lelapolódás (szekv) oblique offlap 
ferde megvilágítás oblique illumination 
ferde vetület clinographic projection 
ferdemetszet oblique section 
ferdén csúszó törés oblique slip fault 
ferdén levágott (gem) beveled, bevelled 
ferderétegzés cross-stratification, cross-bedding, 

inclined bedding 
ferdeség skewness 
ferdeségmérés borehole survey 
ferdeségmérő inclinometer 
ferdeségmérő (fúrás) deflectometer, drift indicator 
ferdítőátmenet (fúrás) bent sub, deflecting sub 
ferdítőcsukló (fúrás) knuckle joint 
ferdítőpálya whipstock 
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ferdítővéső (fúrás)  eccentric spudding bit 
féregcsigák (Vermetidae) worm shells, tube shells, old-maid's 

curl 
féregjáratos vermicular structure 
féregszemtérkép worm's-eye map 
féregszerű vermicular 
férgek (Vermes) worms 
fergusonit fergusonite 
fermium fermium 
fermorit fermorite 
fernandinit fernandinite 
ferri- ferric, ferrian 
ferricopiapit ferricopiapite 
ferrierit ferrierite 
ferrimágnesség ferrimagnetism 
ferrimolibdit ferrimolybdite 
ferrinátrit ferrinatrite 
ferrisicklerit ferrisicklerite 
ferriszimplezit ferrisymplesite 
ferrit ferrite 
ferritungsztit ferritungstite 
ferri-vegyület ferric compound 
ferro- ferroan, ferrous 
ferroaktinolit ferroactinolite 
ferroaxinit ferroaxinite 
ferrobazalt ferrobasalt 
ferrobusztamit ferrobustamite 
ferrodiorit ferrodiorite 
ferrodolomit ferrodolomite 
ferroelektromos ferroelectric 
ferroelektromosság ferroelectricity 
ferrogabbró ferrogabbro 
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ferrohexahidrit ferrohexahydrite 
ferrokalcit ferroan calcite 
ferrokarfolit ferrocarpholite 
ferrokolumbit ferrocolumbite 
ferromágneses ferromagnetic 
ferromágnesség ferromagnetism 
ferromangán ferromanganese 
ferrospinell ferrospinel 
ferroszélit ferroselite 
ferroszilit ferrosilite 
ferrotantalit (tantalit) ferrotantalite 
ferro-vegyület ferrous compound 
ferruccit ferruccite 
ferszilicit fersilicite 
ferszmanit fersmanite 
fertilitás fertility 
fervanit fervanite 
festékföld colouring earth 
festés staining 
festőkagyló (Unio pictorum) painter's mussel 
fésűkagylók (Pectinidae) comb shells 
fésűs vízhálózat barbed drainage 
fésűskagyló (Pecten) scallop 
fésűskovand cockscomb pyrite 
fészek (szeiz) focus (pl foci, focuses) 
fészek, hipocentrum hypocentre 
fészekmechanizmus focal mechanism 
fészekmélység focal depth 
feszített folyadék stretched liquid 
feszített kristály strained crystal 
feszke (bány) bolt 
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feszültség (kém) tension 
feszültség (tekt) stress 
feszültség-alakváltozási 
görbe 

stress-strain curve 

feszültségalkotó stress component 
feszültségállapot (tekt) state of stress 
feszültségfelhalmozódás build-up of stresses 
feszültségi állapot (tekt) state of stress 
feszültségi hasadék tension gash 
feszültségi kettőstörés stress/strain birefringence 
feszültségi komponens stress component 
feszültségi repedés tension crack 
feszültségi tengely stress axis 
feszültségmentes kőzet relaxed rock 
feszültségmentes rács strain-free lattice 
feszültségtér stress field/pattern 
fiallócsigák (Viviparidae) river snails 
fiatalodási irány (tekt) facing 
fiatalodik (redő) face 
fiatalodik (tekt) young 
fibroblasztos fibroblastic 
fibroferrit fibroferrite 
fibrokristályos fibrocrystalline 
fibrolit fibrolite 
fichtelit fichtelite 
fiedlerit fiedlerite 
figuráns chainman, rodman, tapeman 
filamentum filament 
filcszerű felted 
filiális populáció filial population 
fillit phyllite 
filloid alga phylloid alga 
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fillonit phyllonite 
fillonitosodás phyllonitization 
filloszilikát phyllosilicate, sheet silicate 
fillowit fillowite 
film peel 
filmlevonatos módszer peel technique 
filmvíz adhesive water  
filogenetikus phylogenetic 
filogenezis phylogeny, phylogenesis 
filozóna phylozone 
filtráció filtration 
filtráló filter feeder 
filtrátum filtrate 
finnemanit finnemanit 
finom fine 
finom szemcsés fine-grained, fine granular 
finom, finom- fine 
finoman csiszol lap 
finombeállítás adjustment 
finomítás (kém) purification 
finomszemcse-határ subboundary 
finomszemcsés fine-grained 
finomszemű fine-grained 
finomszerkezet fine structure, ultrastructure 
firn firn 
firnesedés firnification 
firnvonal firn line 
fischesserit fischesserite 
fí-skála phi scale 
fission track fission track 
fission-track 
kormeghatározás 

fission-track dating 
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fitán phytane 
fitocönózis phytocoenosis 
fitoklaszt phytoclast 
fitolit phytolith 
fitopaleontológia phytopalaeontology 
fitoplankton phytoplankton 
fixista fixist 
fixizmus fixism 
fizélyit fizelyite 
fizikai erózió corrasion 
fizikai mállás mechanical weathering 
fjell fjeld, fell 
fjodorit fedorite 
fjord fjord, fiord 
flagstaffit flagstaffite 
flandriai emelet Flandrian stage 
flat reef 
flázer (szed) flaser 
flázeres rétegzés flaser bedding 
flebit phlebite 
fleischerit fleischerite 
flexúra flexure 
flexúra- flexural 
flinkit flinkite 
flintüveg flint glass 
flis flysch 
floatstone floatstone 
floém phloem 
flogopit phlogopite, amber mica, brown mica, 

bronze mica, magnesium mica 
flokkulációs határ flocculation limit 
flokkulálás flocculation 
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flóra flora 
flóraprovincia floral province 
florencit florencite 
florisztikai floristic  
flotálás flotation, floating 
flotáló reagens flotation agent 
fluellit fluellite 
fluidizáció fluidization 
fluidum fluid 
fluidumbeáramlás 
(hirtelen/váratlan) 

kick 

fluidumzárvány fluid inclusion 
fluoborit fluoborite 
fluocerit fluocerite 
fluor fluorine 
fluorapatit fluorapatite 
fluoreszcein fluorescein(e) 
fluoreszcencia fluorescence 
fluoreszkál fluoresce 
fluoreszkálás fluorescence 
fluoreszkáló fluorescent 
fluorit fluorite 
fluviális fluvial, fluviatile 
fluviális fluviatile 
fluvioeolikus fluvioeolian 
fluvioglaciális fluvioglacial 
fluvioglaciális üledékek glaciofluvial deposits 
fluviolakusztris fluviolacustrine 
fluviológia fluviology 
fluviomarin fluviomarine 
fluvioterresztrikus fluvioterrestrial 
fluxoturbidit fluxoturbidite 
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fodros keresztrétegzés ripple cross bedding 
fog tooth 
fog- dental 
fogacska denticle 
fogacsolt levél serrated leaf 
fogászati dental 
fogazat dentition 
fogazott castellated 
fogazott levél dentate leaf 
foghoz tartozó dental 
foglemez dental plate, tooth plate 
fogmeder alveolus (pl alveoli), socket, dental 

socket 
fogmedri (vert) alveolar 
fogüreg alveolus (pl alveoli)  
fogyatkozás (égitesté) eclipse 
fok (mérték) degree 
fokhagymaszagú (ásvány) alliaceous 
fokmérés (geod)  arc measurement 
fokozás enhancement 
fokozatos törzsfejlődés phyletic gradualism 
fókusz focal point 
fókusz (opt) focus (pl foci, focuses) 
fókuszál focus 
fókuszálás focusing 
fókuszsík focal plane 
fókusztávolság focal distance 
foliáció foliation 
folt mottle 
foltos mottled 
foltos dolomitosodás dolomitic mottling 
foltosmárga variegated marl 
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foltospala Garbenschiefer, garbenschiefer (ném) 
foltzátony patch reef 
folyadék liquid 
folyadék, fluidum fluid 
folyadékáramlás fluid flow 
folyadékgörbe liquid curve 
folyadékkompasz immersed compass 
folyadékküvetta liquid cell 
folyadékleválasztó knockout 
folyadéknyomás liquid pressure 
folyadékos hőmérő liquid thermometer 
folyadékoszlop-nyomás hydrostatic head/pressure 
folyadékzárvány fluid inclusion 
folyadékzárvány-bezáródás fluid inclusion trapping 
folyadékzárvány-képződés fluid inclusion trapping 
folyam river, stream 
folyamágyi forrás river-bed spring 
folyamat process 
folyamatábra flow chart 
folyamatos átlag moving average 
folyamatos 
lejtőszögváltozás 

smooth changes of slope 

folyamatos magfúrás continuous coring 
folyamatos magfúró wire line core barrel 
folyamatos magvétel continuous coring 
folyamatsor scenario 
folyami gyöngykagyló  pearl-bearing mussel 
folyami homok river sand 
folyami síkság river plain 
folyás ellenében upstream 
folyás mentén (lefelé) downstream 
folyás mentén feljebb upstream 
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folyás, áramlás flow 
folyási határ creep limit, yield point 
folyási határ (talaj) liquid limit 
folyási klivázs flow cleavage, slaty cleavage 
folyási redő flow fold 
folyási szerkezet flow structure 
folyásirány(ban) downstream 
folyásnak fölfelé upstream 
folyásos szakasz flowage zone 
folyásos szerkezet flow structure 
folyásos szövet fluidal texture 
folyékony állapot liquid state 
folyó river, stream 
folyó folyása course of river 
folyó munkavégző 
képessége 

efficiency of stream 

folyó rendszáma stream order 
folyóág arm, distributary 
folyóalaktan fluviomorphology 
folyóáttörés water gap 
folyócska streamlet 
folyóerózió fluvial erosion 
folyófejlettségi szám sinuosity 
folyóhát (geomorf) levée 
folyóhordalék stream load 
folyóirat periodical 
folyókanyargóssági szám tortuosity 
folyóköz interfluve 
folyólefejezés capture, piracy, decapitation, 

beheading 
folyómeder river bed, river channel, stream bed, 

stream channel 
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folyópart bank 
folyóparterózió stream-bank erosion 
folyós állapot liquid state 
folyós állapot (homoké) quicksand condition 
folyós homok quicksand, running sand, shifting 

sand, swimming sand 
folyosó corridor 
folyosó (barl) canyon, gallery 
folyósodás liquefaction, fluidized flow 
folyótan fluviology 
folyóterasz river/stream/alluvial terrace 
folyótorkolat mouth 
folyóvíz flowing water 
folyóvízi fluvial, fluviatile 
folyóvízi erózió stream erosion 
folyóvízi formák fluvial features 
folyóvízi 
üledékfelhalmozódás 

stream alluviation 

folyóvölgy stream valley 
folysav hydrogen fluoride, hydrofluoric acid 
folytonos eloszlás continuous distribution 
folytonos színkép continuous spectrum 
fonal (növ) fibre 
fonatos meder braided channel 
fonatos törésrendszer anastomosing fault system 
fonatos vízfolyás anastomosing stream 
foncsor amalgam 
foncsorítás amalgamation 
fonolit phonolite 
foramcsi (biz) foram 
foramen (biol) foramen (pl foramina) 
foraminifera foraminifer 
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foraminifera- foraminiferal 
foraminifera (biz) foram 
foraminiferás foraminiferal 
fordított inverse, inverted 
fordított gradáció reverse/reversed grading 
fordított öblítés reverse circulation, counter flush 
fordított polaritás reverse/reversed polarity 
fordulat (fiz) revolution 
forgás (fiz) revolution 
forgás, forgatás (krist) rotation 
forgási ellipszoid ellipsoid of revolution/rotation, rotation 

ellipsoid 
forgási felület gyration surface 
forgási inverziós tengely gyroid 
forgási szimmetria rotational symmetry 
forgástengely (krist) gyre, rotor, rotation axis 
forgatási iker rotation twin 
forgatható tárgyasztal rotating stage 
forgató öblítőfej (fúrás) power swivel 
forgató vető rotational fault 
forgatóasztal(fúrás) turn table, rotary table 
forgatóbetét rotary bushing, kelly bushing 
forgatónyomaték torque 
forgatórúd (fúrás)  kelly 
forgató-ütéses fúrás rotary-percussion drilling 
forgatva működő fúrás rotary drilling 
forgó eddy, whirl 
forgó vető rotational fault 
forgófúrás rotary drilling 
forgógránát snowball/spiral/rotated/rolled garnet 
forgószél whirlwind, eddy 
forma (áll tax) form 
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forma (krist) form 
formáció formation 
formáció-csoport (rétegt) group 
formációvizsgáló (olaj) tester, formation tester 
formanemzetség form genus 
formanit formanite 
formula (kém) formula (pl formulae, formulas) 
fornacit fornacite 
forrás source, spring, fountain 
forráság headwater 
forrásfoglalás catchment of spring 
forrásmészkő calcareous tufa, travertine 
forráspont boiling point/temperature 
forráspontgörbe boiling curve, boiling-point curve 
forrásrégió source region 
forrásterület-elemzés provenance analysis 
forrásvidék headwaters 
forrásvonal spring front 
forrasztócső, fúvócső blowpipe 
forró égöv torrid zone 
forró pont hot spot 
forróvizes tevékenység hydrothermal activity 
forrpont boiling point 
forsterit forsterite 
foshagit foshagite 
foszfát phosphate 
foszfát- phosphatic 
foszfátos phosphatic 
foszfátosodás phosphatization 
foszfid phosphide 
foszfor phosphorus 
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foszforeszcencia phosphorescence 
foszforeszkálás phosphorescence 
foszforit phosphorite 
foszforsó microcosmic salt 
foszfosziderit phosphosiderite 
foszfuranilit phosphuranylite 
foszgenit phosgenite, horn black 
fosszília fossil 
fosszilis fossil, fossilized 
fosszilis dokumentáció fossil record 
fosszilis életközösség fossil community 
fosszilis talaj palaeosol 
fosszilis víz connate water 
fosszilis víz relict water 
fosszilizáció fossilisation (GB), fossilization (US)  
fosszilizál fossilize 
fosszilizálódás fossilisation (GB), fossilization (US)  
fosszilizálódott fossilized 
fotikus öv photic zone 
fotogeológia photogeology 
fotogeológiai térkép photogeologic map 
fotogrammetria photogrammetry 
fotolumineszcencia photoluminescence 
fotoszintézis photosynthesis 
fourmarierit fourmarierite 
fowlerit fowlerite 
foyait foyaite 
főág main branch 
főalakváltozás principal strain 
főátló main diagonal 
főborda primary rib 
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főcsalád superfamily 
főcsoport supergroup 
fődolomit Hauptdolomit, Main Dolomite, Great 

Dolomite 
főelegyrész principal component 
főelem-összetétel major element composition 
főemlősök (Primates) primates 
főfeszültség principal stress 
főfeszültség (mérn) primary stress 
főfog (Conodontáknál) cusp 
főfolyó main river/stream 
főfúrómester drilling foreman 
főgyökér tap root 
főkör (geom) great circle 
főkör (krist) great circle 
Föld Earth 
föld- geo- 
föld (geofiz) terrestrial 
föld, agyag earth 
földalak shape of the Earth 
földalak, a Föld alakja figure of the Earth 
földalatti subsurface, subterranean 
földalatti folyó subterranean river 
földalatti művelés mine opening 
földalatti vízfolyás underground river 
földáram earth current, groud current 
földárapály earth tide 
földcsuszamlás landslide 
földes earthy 
földet túr burrow 
földfeletti above-ground, epiterranean 
földfelszín surface of the earth 



 

 
181 

földfém earth metal 
földfesték colouring earth, earth colour 
földfúró auger, auger bit/drill 
földfúrókanál mud auger bit 
földgát earth-fill dam 
földgáz natural gas 
földgáz-csapadék 
viszonyszám 

gas-condensate ratio 

földgáztelep gas reservoir/pool 
földgömb globe 
földhasználat land management 
földi (geofiz) terrestrial 
földi áram ground current, telluric current 
földi gyakoriság terrestrial abundance 
földi hőáram geothermal heat flow 
földi hőáram terrestrial heat flow 
földi, tellurikus telluric 
földigiliszta earthworm 
földiszurok mineral pitch 
földiviasz ozokerite, fossil wax, mineral wax, 

native paraffin, earth wax 
földiviasz earth wax 
földközel perigee 
földközéppontú geocentric 
földlökés seismic shock 
földmágneses geomagnetic 
földmágneses 
térfordulás/átfordulás 

geomagnetic reversal 

földmágnesség geomagnetism, terrestrial magnetism 
földmérés geodesy 
földméréstan geodesy 
földmérő surveyor 
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földmodell earth model 
földmunka groundworks 
földművek earthworks 
földnedves earth-moist 
földnyelv spit 
földnyelv (térk) tongue 
földnyerő hely borrow area/pit 
földnyomás earth pressure 
földönkívüli extraterrestrial 
földpálya orbit of the Earth 
földpát feldspar 
földpát- feldspathic 
földpátos feldspathic, arkosic 
földpátos homokkő feldspathic sandstone 
földpátos kvarcit arkosite 
földpátosodás feldspathization 
földpátpótló feldspathoid, feldspathoid, foid 
földpiramis earth pyramid, earth pillar 
földrajz geography 
földrajzi geographic 
földrajzi észak geographic north, true north 
földrajzi fokhálózat grid of parallels and meridians 
földrajzi hosszúság longitude 
földrajzi név geographic name 
földrajzi szélesség latitude 
földrajzi térkép geographic map 
földrengés earthquake 
földrengés (kicsi) tremor 
földrengésálló earthquake-resistant 
földrengés-előrejelzés earthquake prediction 
földrengéses zóna seismic belt 
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földrengési zóna seismic belt 
földrengéskutató seismologist 
földrengésmentes terület aseismic region 
földrengéstan seismology 
földrengésveszélyes körzet seismic area 
földszoros isthmus 
földtan geology, geoscience 
földtani geologic (US) 
földtani geological (GB), geologic (US) 
földtani ásványvagyon geological resources 
földtani időskála geological time scale 
földtani intézet geological survey 
földtani készlet geological reserves, discovered 

reserves 
földtani kor geologic age 
földtani kutatás exploration 
földtani metszet/szelvény geological profile/section 
földtani szolgálat geological survey 
földtani térkép geological map 
földtani térképezés geological survey 
Földtani/Geológiai 
Szolgálat/Intézet 

Geological Survey 

földtant/geológiát művel geologize 
földtávol(pont) apogee 
Föld-típusú bolygó terrestrial planet 
földtörténet historical geology 
földtörténeti diagram geohistory plot 
földtudomány geoscience 
földtudományok earth sciences 
földviasz (bány) ader wax 
fölécsúszó lemez overriding plate 
fölépülés (szekv) aggradation 
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fölerősített (szekv) tectonically enhanced 
fölerősített (tektonikusan) 
(szekv) 

enhanced (tectonically) 

fölételepült overlying 
fölfelé épülés (szekv) aggradation 
fölfelé épülő (szekv) aggradational 
fölfelé sekélyedő ciklus shoaling-upwards cycle 
főlökés (földrengésé) main shock, principal shock 
föltépett törmelék rip-up clast 
főmeder main/major channel, main river bed 
főmetszet principal section 
fönikokroit phoenicochroite 
főoolit Great Oolite 
fősík (opt) principal plane 
fősugár principal ray 
főszeptum primary/major septum 
főszintvonal index/principal contour 
főte heading 
főte (bány) roof 
főte (ércbányában) backwall 
főtebiztosítás arch support 
főtecsavarozás roof bolting 
főtefelfüggesztés roof bolting 
főtekonvergencia roof convergence 
főtelér mother/master lode 
főtelér main lode 
főtengely principal axis 
főtenyomás top pressure 
főteomlás roof collapse/fall 
főteomlás roof fall 
főtepászta-fejtés overhand stoping 
főterepedés roof break 
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főteszén top coal 
főte-talp-összehajlás roof convergence 
főtolózár master valve 
főtörésmutató principal refractive index 
fővállap face cleats 
föveny beach 
fövenycsiga (Terebra) auger shell 
főzóna principal zone 
főzónajelleg sign of elongation 
főzőpohár beaker 
fragmentum (tekt) terrane, sliver, fragment 
fragmokónusz phragmocone 
fraipontit fraipontite 
frakció fraction 
frakcionálódás fractionation 
frakcionált kristályosodás fractional crystallization 
framboid framboid 
framestone framestone 
francevillit francevillite 
francium francium 
franckeit franckeite 
frankdicksonit frankdicksonite 
franklinit franklinite 
frankolit francolite 
frasni emelet Frasnian stage 
freatikus phreatic 
freatikus felszín phreatic surface 
freatikus kitörés phreatic eruption 
freatikus öv phreatic zone 
freboldit freboldite 
freibergit freibergite 
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freieslebenit freieslebenite 
frekvencia frequency 
frekvenciaszűrés frequency filtering 
frekvenciatartomány frequency range 
fresnoit fresnoite 
friedelit friedelite 
friss törés fresh fracture 
fritzscheit fritzscheite 
frohbergit frohbergite 
frolovit frolovite 
frondelit frondelite 
front(fejtés) longwall 
frontfejtés longwall face 
frontfejtéses művelés longwall mining 
fronthossz face length 
frontlencse front lens 
froodit froodite 
fröccszóna spray/splash zone 
fuchsit fuchsite, chrome mica 
fugacitás fugacity 
fukszin fuchsine 
fulgurit fulgurite, lightning stone, lightning 

tube, sand tube, thunder tube, vitrified 
tube 

fullerföld Fuller's earth, bentonite, bleaching 
earth 

fumarola fumarole 
fumarola-tevékenység fumarolic activity 
funkcionális 
morfológia/alaktan 

functional morphology 

fúr (fúrás) drill 
furadék cuttings 
fúrás (a folyamat) drilling 
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fúrás (a lyuk) borehole, hole, drilling, boring 
fúrási keménység boring hardness 
fúrási napi jelentés drilling journal/record 
fúrási sebesség rate of penetration 
fúrási segédmunkás driller's assistant 
fúrási szelvény well log, borehole log 
fúrási teljesítmény footage, meterage 
fúrásnapló boring protocol 
fúrásnyom (biol) boring 
fúráspont drilling site 
fúráspont well site, drilling site, well location 
furat borehole, boring 
fúrható drillable 
fúrható dugó bridge plug 
fúrhatóság drillability, borability 
fúró borer, bit 
fúró drilling bit 
fúró(gép) drill 
fúróárboc drilling mast 
fúróárboc mast, drilling mast 
fúróárboc, A-~ A-mast 
fúróbárka drilling barge 
fúróberendezés drilling equipment, rig 
fúróberendezés drilling rig 
fúróberendezés munkaideje gross drilling time 
fúróbrigád drilling crew, party 
fúrócső drill pipe 
fúrócsőasztal pipe racking board 
fúrócsőkapcsoló tool joint 
fúrócsőkönyv drillpipe tally 
fúrócsőoszlop drill string, pipe string 
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fúrócsőrakat drill pipe stand 
fúróél bit edge 
fúrófej bit, drill bit 
fúrófej, fúró drilling bit 
fúrófúvóka bit nozzle 
fúrógallér drill collar, bsket sub, junk basket 
fúrógém walking beam 
fúrógép (bány) boring machine 
fúróhajó drilling ship/vessel 
fúróhaladás rate of penetration 
fúróhaladás-görbe rate-of-penetration log 
fúróhimba walking beam 
fúróiszap drilling mud/sludge 
fúrókagyló (Petricolaria) piddock 
fúrókagyló (Pholadidae) boring clam 
fúrókagylók (Saxicavidae) rock borers/hollowers 
fúrókalapács hammer drill, air hammer drill, air drill 
fúrókalapács (bány) air drill 
fúrókalapács, légkalapács jackhammer 
fúrókocsi drill carriage, drilling rig, wagon drill 
fúrókocsi (bány) drilling jumbo 
fúrókorona annular bit 
fúrókorona core bit, cutter head, bore crown 
fúrókötél cable, drilling line 
fúrókötéldob bullwheel drum, bullreel 
fúróláb air leg 
fúrólyuk borehole, drill hole, hole 
fúrólyuk drill hole 
fúrólyuk iránya course of hole 
fúrólyuk; furat drill hole 
fúrólyukas mintavétel hole sampling 
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fúrólyukelfojtás well capping, well killing 
fúrólyukelhajlás deflection/deviation of well 
fúrólyukferdeség deflection/deviation of well 
fúrólyukferdeség-mérés directional survey 
fúrólyukferdeség-mérés directional surveying, inclinometer 

surveying 
fúrólyuk-ferdeségmérő driftmeter 
fúrólyukferdítés (fúrás) sidetracking 
fúrólyukkönyök sidetracking, dog leg 
fúrólyukmegölés well capping, well killing 
fúrólyukszáj well head 
fúrólyukszelvény well log 
fúrólyukszelvény 
(mechanikai) 

rate-of-penetration log 

fúrólyukszelvényezés well logging, borehole logging 
fúrólyuktalp well bottom 
fúrómag drill core 
fúrómag core 
fúrómester toolpusher 
fúrómunkás righelper 
fúrómunkás, fúrós drillman 
fúrómunkás, kulcsos roughneck 
fúrónapló drilling journal/record 
fúrópont well site, well location, drilling site 
fúrórudazat drill string, drill pipe 
fúrós righelper 
fúrószán (bány) jumbo, drilling jumbo 
fúrószár drill/drilling pipe/stem/string 
fúrószár-toldólyuk mouse-hole 
fúrószerszám boring/drilling tool/assembly 
fúróterhelés weight on bit 
fúrótorony derrick 
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fúróturbina turbodrill 
fúrt kút drilled well 
fusulinás mészkő fusulinid limestone 
futásfejlettség sinuosity 
futási idő (geof) travel/transit time 
futásidő (geof) travel/transit time 
futóhomok blown sand, drift sand, dune sand, 

moving sand, running sand, shifting 
sand, wind-blown sand 

futtatás tarnish 
futtatási szín annealing colour 
futtatási szín temper colour 
futtatódik tarnish 
fúvó (geomorf) blow, boiler, blowhole 
fuzén fusain 
fuzinit fusinite 
fuzit fibrous coal 
fűevő (fn) herbivore 
fűevő (mn) herbivorous 
függelék appendix 
függelék (áll) appendage, limb 
függélyező (fn) (geod) plummet 
független változó (mat) argument 
függő (fn) (geod) plummet 
függő kapilláris víz hanging capillary water 
függő rétegek overhanging strata 
függő talajvízszín perched water table 
függő változó dependent variable 
függő víz suspended water 
függőcseppkő stalactite 
függőgleccser hanging glacier 
függőleges vertical 
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függőmeder elevated bed, suspended channel 
függőmedrű csatorna elevated channel 
függővíz (talajban) pendular water 
függővonal-elhajlás deviation of the vertical 
függővölgy hanging valley 
fül, fülecske (kagylóé) auricle  
fül-alakú (kagyló) auriform 
fülke (folyópartban) alcove 
fülke (ökol) niche 
fülke:abráziós ~ (geomorf) notch 
füller (mineral) filler 
fülöppit fuloppite, fülöppite 
fürtelemzés cluster analysis 
fürtös botryoidal 
füstkvarc smoky quartz 
füstölő smoker  
fűthető mikroszkópasztal hot-stage 
fűtőanyag fuel 
fűtőérték calorific value/power, caloricity value 
füves puszta grassland 
gabbró gabbro 
gabbró- gabbroic 
gabbroidális gabbroic 
gabrielsonit gabrielsonite 
gadolinit gadolinite 
gadolínium gadolinium 
gagarinit gagarinite 
gagát jet, black amber 
gageit gageite 
gahnit gahnite, zinc spinel 
gal gal 
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galaktika Galaxy 
galaxis galaxy 
galaxit galaxite 
galeit galeite 
galenit galenite, galena, lead glance 
galenobizmutit galenobismutite 
galéria (vízép) gallery 
gallit gallite 
gallium gallium 
gally branchlet 
gamagarit gamagarite 
gaméta gamete 
gametofiton gametophyte 
gangeszi emelet Gangesian stage 
ganofillit ganophyllite 
ganoidok (Chondrostei) ganoids 
ganomalit ganomalite 
garrelsit garrelsite 
garronit garronite 
gaspeit gaspeite 
gastropórus gastropore 
gasztrális üreg coelenteron (pl coelentera) 
gasztrolit gastrolith 
gasztropoda gastropod 
gát dyke (GB), dike (US), barrier, barrage, 

levée 
gát (biogeogr) barrier 
gát (természetes) (geomorf) levée 
gát, völgyzárógát; elgátol dam 
gátszakadás (üledékei, 
rétegsora) 

crevasse splay 

Gauss-eloszlás Gaussian distribution, normal 
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distribution 
Gauss-görbe Gaussian curve 
gaylussit gaylussite 
gáz gas 
gáz- gaseous 
gáz (bányában); csillapít, 
tompít 

damp 

gáz halmazállapot gaseous 
gáz, földgáz gas 
gáz/olaj arány gas/oil ratio (GOR) 
gázbesajtolás gas injection 
gázbesajtolás injecting gas 
gázbesajtoló kút gas injection well 
gázcsapadék gas condensate 
gazda (biol) host 
gazdaállat (biol) host 
gazdagodás enrichment 
gazdagodott köpeny enriched mantle 
gazdakristály host crystal 
gazdanövény (biol) host 
gazdaságföldtan economics of geological prospecting 
gázelárasztás gas flooding 
gázfázis gaseous phase 
gázfeldolgozó üzem gasoline plant 
gáz-folyadék viszony gas-liquid ratio 
gázfront gas front 
gázhidrát gas hydrate, clathrate 
gázhozam gas flow rate 
gázkémény gas chimney 
gázkibocsájtás gas emission 
gázkihajtás gas-cap drive 
gázkihajtás gas drive 
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gázkitörés csatornája diatreme 
gázkiválás gas segregation, gas emission 
gázkőszén gas coal 
gázkút gas well 
gázlift gas lifting 
gázló bottom bank 
gázló ford, fording, shallows, shoal, bottom 

bank 
gázmező gas field 
gázmosó gas washer 
gáznemű gaseous 
gáz-olaj határ gas/oil contact 
gazolin gasoline 
gázos olaj live oil 
gázos telep (kőszéné) fiery seam 
gázos vízkút gas cut water well 
gázos zóna gas zone 
gázoszlop vented-gas column 
gáztalan olaj dead oil 
gáztalanító degasser 
gáztelep gas reservoir 
gáztelítettség gas saturation 
gáztörvény gas law 
gázvisszasajtolás recycling of gas 
gázvisszatermelő kút gas withdrawal well 
gáz-víz-határ gas-water contact/interface/level 
gázsapka gas cap 
gázsapkás olajkiszorítás gas-cap drive 
gázsüveg gas cap 
gázszivárgás gas seep/seepage 
geantiklinális (fn) geanticline, geoanticline 
geantiklinális (mn) geanticlinal 
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gearksutit gearksutite 
gedanit gedanite 
gedinni emelet Gedinnian stage 
gedrit gedrite 
gehlenit gehlenite 
geikielit geikielite 
gejzír geyser 
gejzirit geyserite 
gélesedés, geláció gelation 
geliflukció gelifluction 
gemmológia gemmology (GB), gemology (US) 
gemmológus gemmologist (GB), gemologist (US) 
gena (trilobitáknál) cheek 
genális tüske genal spine 
generáció generation 
generalizálás (térk) generalisation 
generikus generic 
genetika genetics 
genetikai genetic 
genezis (biol) genesis 
genotípus genotype 
genthelvin genthelvite 
genus-szint fölötti 
név/kategória 

suprageneric name 

génusz genus (pl genera) 
geo- geo- 
geobarometria geobarometry 
geobiológia geobiology 
geobiosz geobios 
geocentrikus geocentric 
geóda geode 
geodéta surveyor 
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geodézia geodesy 
geodinamika geodynamics 
geodinamikai geodynamic 
geofizika geophysics 
geofizikai geophysical 
geofizikus geophysicist 
geofon geophone, jug 
geognózia geognosy 
geográfia geography 
geográfiai geographic 
geoid geoid 
geoidunduláció geoid undulation 
geokémia geochemistry 
geokémiai geochemical 
geokémiai körforgás/ciklus geochemical cycle 
geokémiai udvar geochemical halo 
geokriológia geocryology 
geokron geochron 
geokronit geocronite 
geokronológia geochronology 
geokronológiai geochronologic 
geokronométer geochronometer 
geokronometria geochronometry 
geológia geology, geoscience 
geológiai geological (GB), geologic (US) 
geológiai vízválasztó phreatic divide 
geologizál geologize 
geológus geologist 
geomatematika geomathematics 
geomechanika geomechanics 
geomiricit geomyricite 
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geomitológia geomythology 
geomorfológia geomorphology 
geomorfológiai geomorphological, geomorphic 
geomorfológiai szint geomorphological surface 
geonómia geonomy 
geopetális szerkezet geopetal structure 
geopiezometria geopiezometry 
geoplanetológia geoplanetology 
geopotenciál geopotential 
georgiadészit georgiadesite 
georgiait georgiaite 
geostacionárius/geo-szinkro
n pálya 

geostationary orbit 

geostatisztika geostatistics 
geoszféra geosphere 
geoszinklinális (fn)  geosyncline 
geoszinklinális (mn)  geosynclinal 
geosztatikus nyomás geostatic pressure, overburden 

pressure, static head 
geotechnika  geotechnics, soil engineering 
geoterma geotherm 
geotermika geothermics 
geotermikus geothermal, geothermic 
geotermikus anomália geothermal anomaly 
geotermikus energia geothermal energy 
geotermikus gradiens geothermal gradient 
geotermometria geothermometry 
geotumor geotumor 
geraszimovszkit gerasimovskite 
gerinc- vertebral 
gerinc (áll) spine 
gerinc (geomorf) ridge 
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gerinc (geomorf) crest 
gerinces (fn mn)  vertebrate 
gerincesek cranates 
gerinchúr notochord 
gerinchúrosok (Chordata) chordates 
gerincoszlop spine, spinal column, vertebral 

column 
gerinctáró top heading 
gerinctelen invertebrate 
gerincvonal (geomorf) crest line 
gerjesztés excitation, agitation 
gerjesztési szint excitation level 
gerjesztett állapot excited state 
gerjesztett potenciál induced polarisation 
germán típusú tektonika germanotype tectonics 
germanit germanite 
germánium germanium 
gersdorffit gersdorffite, nickel glance 
gerstleyit gerstleyite 
geszt heart wood 
gesztenyebarna talaj chestnut soil 
geversit geversite 
gibbsit gibbsite 
giessenit giessenite 
gigantizmus gigantism 
gillespit gillespite 
gilsonit gilsonite 
ginkgo, ginkó ginkgo 
ginorit ginorite 
gipsz gypsum, plaster 
gipsz gypsum 
gipsz (kőz) rock gypsum, gyprock 
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gipszcement gypsum-cement 
gipszesedés gypsification 
gipszit gypsite 
gipszkarszt gypsum karst 
gipszkő native gypsum 
gipszlemez gypsum plate, sensitive-tint plate 
gír gyre 
gír (krist) rotation axis 
giroéder pentagonal icositetrahedron, 

gyrohedron 
giroéderes osztály pentagonal icositetrahedral class 
giroid gyroid, rotoinversion axis 
giroidos (kristály)osztály gyroidal class 
gismondin gismondine 
giveti emelet Givetian stage 
glaciális (fn) glacial 
glaciális (fn) glacial age 
glaciális erózió glacial erosion 
glaciális teknővölgy glacial trough 
glaciális tó glacial lake 
glaciális üledék glacial deposit 
glacifluviális hordalékterasz outwash terrace 
glacioeusztatikus glacio-eustatic 
glacioeusztázia glacio-eustatism 
glaciofluviális glacioaqueous 
glacioizosztázia glacio-isostasy 
glaciolakusztris glaciolacustrine 
glaciológiai glaciological 
glaciológus glacierist, glacialist 
glaciomarin glacial marine, glaciomarine 
glaciotektonikus glaciotectonic 
glacis glacis 
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gladit gladite 
glauberit glauberite 
glaubersó mirabilite, Glauber salt, Glauber's salt 
glaukocerinit glaucocerinite 
glaukodot glaucodot 
glaukofán glaucophane 
glaukofánpala glaucophane schist 
glaukokroit glaucochroite 
glaukonit glauconite, celadon green, green 

earth 
glaukonitos glauconitic 
glaukonitos homokkő greensand, glauconitic sandstone 
glaukonitosodás glauconitisation, glauconization 
gleccser visszahúzódása retreat of glacier 
gleccseralagút ice tunnel 
gleccserbarlang glacier cave 
gleccserforrás glacier spring 
gleccserhasadék crevasse 
gleccserjég glacier ice 
gleccserkarc glacial striation; glacial stria (pl striae) 
gleccserkatlan cirque 
gleccsermalom glacier pothole, glacier/glacial mill, 

moulin (fr) 
gleccserpatak glacier stream 
gleccserrobbanás glacier burst 
gleccserszakadék crevasse 
gleccserszél glacier wind/breeze 
gleccsertalaj glacial soil 
gleccsertan, glaciológia glaciology 
gleccsertej glacier milk 
gleccservölgy glacial valley 
glejesedés gley process, gleyification 



 

 
201 

glendonit (kalcit) glendonite 
gley-szint gley horizon 
gley-talaj gley soil 
glimmerit glimmerite 
glinttavak glint-line lakes 
glintvonal glint line 
globális elterjedés worldwide distribution 
globális tektonika global tectonics 
globigerinás iszap globigerina ooze 
gmelinit gmelinite 
gneisz gneiss 
gneisz- (mn) gneissose 
gnomonikus vetület orthodromic/gnomonic projection 
góc (krist)  nucleus (pl nuclei) 
gócképződés nucleation, nucleus formation 
gócképződés nucleus formation 
goethit goethite 
goethit needle ironstone 
goldfluss aventurine glass 
golyós perforálás gun perforating 
golyós perforátor gun/bullet perforator 
golyósmalom ball mill 
gomba fungus (pl fungi) 
gomba- fungal 
gombakorall mushroom coral 
gombás fungal 
Gondwana Gondwanaland 
goniatitesz goniatite 
goniatitesz-varratvonal/-lóba
vonal 

goniatitic suture 

goniatitoid goniatitic 
goniométer goniometer 
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goniometria goniometry 
gonnardit gonnardite 
gonyerit gonyerite 
gorc dump, mine dump, waste heap 
gorceixit gorceixite 
gordonit gordonite 
gorgófők 
(Gorgonocephalidae) 

basket stars 

goslarit goslarite, white vitriol, white 
copper/copperas 

gotlandi emelet Gotlandian/Gothlandian stage 
gowerit gowerite 
goyazit goyazite 
göcs (növ) node 
gödör pit, hole excavation 
gödör (térk) hole 
gödörke (növ) pit 
gödörke (növ), üreg alveola 
gödörkés (növ) alveolate 
gödörkés (növ) pitted 
gödörkézett (növ) pitted 
gödörkézett (növ) alveolate 
gödröcske (invert) alveolus (pl alveoli)  
gödröcskés (invert) alveolar 
gödröcskés (növ) alveolate 
gödrös (növ) alveolate 
gömb sphere 
gömb spheroidal 
gömb- spherical 
gömbalakú globural, spherical 
gömbfüggvény sphere function 
gömbháromszög spherical triangle 
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gömbhéjas mállás spheroidal weathering 
gömbhéjas mállás/elválás exfoliation 
gömbi spheroidal 
gömbi eltérés spherical aberration 
gömbi kiskör small circle 
gömbi kör (legnagyobb)  
(geod)  

great circle 

gömbilleszkedés sphere packing 
gömbkőszén ball coal 
gömblencse spherical lens 
gömbölyítettség sphericity 
gömbölyűre csiszolt 
(cabochon) 

en cabochon (fr) 

gömbös globular, spheroidal 
gömbös elválás spheroidal jointing 
gömbös mállás concentric weathering 
gömbös-vesés botryoidal 
gömbszén ball coal 
gömbszimmetria spheroidal symmetry 
gömbüst (barl) niche 
gömbüst (geomorf) scallop 
görbe plot 
görbe fúrólyuk crooked hole 
görbe törés arcuate fault 
görbesereg family of curves 
görbevonalú curvilinear  
görbevonalú metszet ribbon diagram 
görbít bend 
görbül bend 
görbület curvature 
görbületi mérték degree of curvature 
görbületi sugár radius of curvature 
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görbületi szög angle of curvature 
görbült törés arcuate fault 
görgeteg boulder, cobble 
görgeteges cobbly 
görgeteges agyag boulder clay 
görgetett hordalék bed load, traction load 
görgeyit görgeyite 
görgős fúró cone bit 
göröngy (szed) grapestone 
gőz vapour 
gőzkihajtás (olaj) steam drive 
gőzkitörés (vulk) phreatic eruption 
gőznyomás vapour pressure/tension 
gőznyomás (kém) tension 
gőzrobbanás (vulk) hydroexplosion 
gráben graben 
gradáció (szed) grading 
gradált rétegzés graded bedding 
gradiens szonda lateral sonde 
grafikon plot, chart, diagram 
grafit graphite, black lead 
grafitit graphitite 
grafitoid graphitoid 
grafitos graphitic 
grafitosodás graphitization 
grafitszerkezet graphite layer structure 
grafocit graphocite 
graftonit graftonite 
grainstone grainstone 
gralmandit gralmandite 
gránát garnet 
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gránátit garnetite 
granatoéder granatohedron 
gránátos garnetiferous 
gránátosodás garnetization 
gránáttartalmú garnetiferous 
grandidierit grandidierite 
grandit grandite 
gránit granite 
gránit- granitic 
gránitgneisz granite gneiss 
gránitit granitite 
granitoid granitoid 
gránitos granitic 
gránitosodás granitization 
gránitporfír granite porphyry 
gránittektonika granite tectonics 
granoblasztos granoblastic 
granodiorit granodiorite 
granofír granophyre 
granogabbró granogabbro 
granoszienit granosyenite 
grantsit grantsite 
granula granule 
granulit granulite 
granulit- granulitic 
granulitfácies granulite facies 
granulitos granulitic 
granulometria granulometry 
graptolita graptolite 
gratonit gratonite 
grauvakke greywacke, grauwacke 
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graviméter gravimeter 
gravimetria (geof) gravimetry, gravity survey 
gravitáció gravity, gravitation 
gravitációs gravitational 
gravitációs állandó gravitational constant 
gravitációs anomália gravity anomaly 
gravitációs csúszás gravitational gliding 
gravitációs 
differenciáció/szétkülönülés 

gravity settling 

gravitációs felmérés gravity survey 
gravitációs forrás gravity spring 
gravitációs kihajtás gravity drive 
gravitációs kitermelés gravitational/gravity drive 
gravitációs 
szétkülönülés/differenciálód
ás 

gravitational differentiation, crystal 
settling 

gravitációs tektonika gravity tectonics 
gravitációs tér gravity field 
gravitációs tömegmozgás gravity movement 
gravitációs víz vadose water 
greenalit greenalite 
greenockit cadmium blende 
greenockit greenockite, cadmium ocher, 

cadmium blende 
greizen greisen 
greizenesedés greisenization 
griesbachi emelet Griesbachian stage 
grifit griphite 
grimselit grimselite 
griotte griotte 
griquait griquaite 
grosszulár grossular, cinnamon stone, 

gooseberry stone 
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grunerit grunerite 
guanajuatit guanajuatite 
guanó guano 
gudmundit gudmundite 
guildit guildite 
gúla (geod) pyramid 
gumó (szed) nodule, ball 
gumós nodular 
gumós mészkő nodular/lenticular limestone 
gunningit gunningite 
gurító (bány) chimney 
gustavit gustavite 
guttáció guttation 
guyot guyot 
günz Günz 
günzi Günzian 
gzseli emelet Gzhelian stage 
gyakoriság abundance, frequency 
gyakorisági eloszlás frequency distribution 
gyakorisági függvény frequency function 
gyakorisági görbe frequency curve 
gyakorisági poligon frequency polygon 
gyakorisági táblázat frequency table 
gyakorol (hatást) exert 
gyaloghíd (térk) foot bridge 
gyám (bány) pillar 
gyanta resin 
gyantafény resinous lustre 
gyantajárat resin duct 
gyapjas orrszarvú woollly rhinoceros 
gyarapodás accretion 
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gyarapszik flourish 
gyémánt diamond 
gyémánt… adamantine 
gyémántfény adamantine lustre, diamond lustre 
gyémántfényű adamantine 
gyémántfúró diamond drill 
gyémántkoronás magfúrás diamond coring 
gyémántpát adamantine spar 
gyémántrács diamond lattice 
gyémánttartalmú diamondiferous, diamantiferous 
gyenge minőségű érc low-grade ore 
gyengén koptatott subangular 
gyepvasérc bog iron (ore), bog ore, lake ore, arsh 

ore, swamp ore, meadow ore 
gyíkok (Sauria) lizards, lacertilians, saurians 
gyógyforrás medicinal spring 
gyógyvíz medicinal water 
gyomorkő gastrolith, stomach stone 
gyomorkő stomach stone 
gyorsértelmezés quick look (interpretation) 
gyorsítás acceleration 
gyorsmagszedő wire line core barrel 
gyorsmagszedős fúrás wire-line coring 
gyorsulás acceleration 
gyorsuló mozgás accelerated motion 
gyök (kém) radical 
gyök (mat) root, radical 
gyökér root 
gyökér (növ, tekt) root 
gyökérág (növ) radicel 
gyökércsúcs root cap 
gyökerek köré kivált rhizocretion 
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konkréció 
gyökérfúrás cluster well 
gyökérlyuk root hole 
gyökértámasz buttress root 
gyökértörzs (növ) rhizome 
gyökjel radical 
gyökreakció radical reaction 
gyöktörzs rhizome 
gyöngy pearl 
gyöngycsillám pearl mica 
gyöngyház nacre, mother-of-pearl 
gyöngyház- nacreous 
gyöngyházfény nacreous/pearly lustre 
gyöngyházfény pearly lustre 
gyöngyházfényű nacreous 
gyöngyházréteg nacreous layer 
gyöngyházszínű nacreous 
gyöngykagylók (Pteriidae) pearl oysters, winged pearl oysters, 

wing shells 
gyöngykavics pea gravel 
gyöngyopál pearl opal 
gyöngysorszerű bead-like  
gyújtópont (opt) focus (pl foci, focuses), focal point 
gyújtósík focal plane 
gyújtótávolság focal distance 
gyulladás combustion, ignition 
gyulladási hőmérséklet ignition temperature 
gyulladáspont ignition point 
gyűjtemény collection 
gyűjtés collecting, collecting work 
gyűjtőlencse collecting lens 
gyűjtőlencse converging lens 
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gyűjtőmunka collecting work 
gyűjtőrendszer (kőolajé) oil gathering system 
gyűjtőzacskó sample bag 
gyümölcs fruit 
gyűr fold 
gyüredezett rétegzés contorted bedding 
gyűrődés fold 
gyűrődés folding 
gyűrődés (a folyamat) folding 
gyűrődés (telepé) roll 
gyűrődéses tektonika fold tectonics 
gyűrődési fázis folding phase 
gyűrt folded 
gyűrt öv fold belt 
gyűrű (növ) verticil 
gyűrűkomplexum ring complex 
gyűrűs szilikát cyclosilicate 
gyűrűs szilikát ring silicate 
gyűrűs vízhálózat annular drainage 
gyűrűs vízhűlózat annular drainage 
gyűrűsféreg annelid 
gyűrűsférgek (Annelida) segmented worms 
gyűrűsférgek (Annelida) annelids, ringed worms 
gyűrűstér annular space 
gyűrűstér annular space 
gyűrűstér annulus 
gyűrűtelér ring dyke 
gyűrűzátony reef ring 
gyűrűzátony atoll, reef ring, ring reef 
hab foam, froth 
habitus (krist) habit 
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habkő pumice, pumicite 
habláva foamy lava 
had (áll, tax) phalanx 
hadális hadal 
hádeikum Hadean 
hafnium hafnium 
hagendorfit hagendorfite 
häggit häggite 
hagyásfa (térk) bearing tree, witness tree 
haj(szál)szerű thread-like 
hajas, szőrös hairy 
hajkovand hair pyrite, fibrous pyrite, capillary 

pyrite 
hajlás grade 
hajlás (hidr) fall 
hajlás (rétegé) buckling 
hajlásmérő (geod) clinometer 
hajlásszög angle of inclination/tilt, tilt angle 
hajlat bend 
hajlékony ductile 
hajlékony flexible 
hajlékonyság flexibility 
hajlik bend 
hajlít bend 
hajlítás bending 
hajlításos medence flexural basin 
hajlítható ductile 
hajlítható, hajlékony flexible 
hajlítószilárdság bending strength 
hajlított bent 
hajlított medence flexural basin 
hajlott inclined 



 

 
212 

hajlott diszperzió inclined dispersion 
hajóféreg (Teredo) shipworm 
hajóspolip (Argonauta argo) argonaut, paper nautilus, paper sailor, 

pearly nautilus 
hajózóút channel 
hajszálcső capillary tube 
hajszálcsöves emelkedés capillary ascension 
hajszálcsöves süllyedés capillary depression 
hajszálcsövesség capillary action 
hajszálcsövesség, 
kapillaritás 

capillarity 

hajszálkereszt reticule, reticle 
hajszálkristály whisker 
hajszálrepedés fine crack, hair crack 
hajszerű (ásv) wiry, wire, capillary, filiform, moss, 

hair-like 
hajtás (növ) stem 
hajtóerő drive 
hajtűkanyar (folyóé) horseshoe bend 
hakit hakite 
haladás advance 
halak kora (szilur-devon) age of fishes 
halál utáni sodródás postmortal drift 
halálközösség thanatocoenosis 
halálozás mortality 
haldoklásnyom tapichnia 
halfarkú fúró fishtail bit 
halid halide 
halit, kősó halite 
hallimondit hallimondite 
hallókő otolith 
halloysit halloysite 
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halmaz aggregate 
halmaz (mat) set, heap, aggregate 
halmazok metszete intersection of sets 
halmaztérfogat aggregate volume 
halmaztérfogatsúly aggregation density 
halmazsűrűség aggregation density 
halmirolízis submarine weathering, halmyrolysis 
halmos mintavétel bulk sampling 
halmozódó hiba cumulative error 
halo halo 
háló (tekt) net 
halobentosz halobenthos 
halobiosz halobios 
halofil (fn) halophile 
halofil (mn) halophilic 
halofita halophyte 
halofób halophobe 
halogén halogen 
halogenid halogenide 
halogenidek helogenides, halides 
haloklin halocline 
hálós szövet decussate texture 
hálósűrűség network density 
halotrichit halotrichite, mountain butter, butter 

rock, feather alum, iron alum 
hálózat network 
hálózat (geod) net 
hálózat (krist) net 
hálózati észak (térk) grid north 
hálózati sík net plane 
hálózatos nomogram rectilinear chart 
hálózatos szilikát net silicate 
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halpusztulás fish kill 
halszálkás 
keresztrétegződés 

herringbone cross-bedding 

halurgit halurgite 
halványan fénylő glimmering 
hambergit hambergite 
hamis növekedési forma 
(krist) 

spurious growth form 

hamis rétegzés, álrétegzés false bedding 
hammada hammada, hamada, rocky desert 
hammarit hammarite 
hampshirit hampshirite 
hamu; vulkáni por ash 
hamukúp ash cone 
hamutartalom ash content 
hamutufa ash-flow tuff 
hamutufa ash tuff 
hancockit hancockite 
háncs leptome 
háncsnyaláb phloem 
hangyasav formic acid 
hangyasavas formic 
hanksit hanksite 
hannayit hannayite 
hányad fraction 
hányados proportion 
hányó dump, stock pile 
haploid haploid 
haradait haradaite 
harangérc bell-metal ore 
haranggörbe frequency curve 
haranggörbe Gaussian curve 
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haranggörbe szerinti 
eloszlás 

bell-shaped distribution 

harántdűne transverse dune 
harántfejtés cross-working 
harántol vmit intercept sg 
harántolás (bány) heading through, traversing, 

intersection 
haránttelér discordant dyke 
harántvágat crosscut 
haraszt pteridophyte 
harasztok kora 
(pennszilvániai, 
későkarbon) 

age of ferns 

hardystonit hardystonite 
harkerit harkerite 
harmadidőszak Tertiary 
harmadidőszaki Tertiary 
harmadik hasadólap 
(kőbány) 

head grain, hardway 

harmadik véglap basal pinacoid, basal plane 
harmadlagos tertiary 
harmadlagos migráció remigration 
harmadlagos olajkitermelés tertiary flooding/recovery 
harmadrendű tertiary, third-order 
hármas ikerkristály triplet crystal 
hármas kötés triple bond  
hármas lemeztalálkozás triple junction 
hármaselem triple element 
hármashatár (tekt) triple junction 
hármaspont (kém) triple point 
harmatpontgörbe dew curve, dew-point curve 
harmonikus közép harmonic mean 
harmonikus redő harmonic fold 
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harmotom harmotome, cross-stone 
harnis slickenside 
háromfázisú rendszer three-phase system 
háromfogású forgási 
inverziós tengely 

three-fold rotatory inventer 

háromfogású tengely, trigír three-fold axis 
háromhajlású rendszer triclinic system 
háromkamrasoros váz 
(foraminiferáknál) 

triserial test 

háromkaréjú ősrák trilobite 
háromkomponensű/ternér 
rendszer 

ternary system 

háromosztatú trimerous 
háromosztatú tripartite 
háromrétegű agyagásvány three-layers clay mineral 
háromsoros váz 
(foraminiferáknál) 

triserial test 

háromszögdiagram ternary plot, triangular plot, triaxial plot 
háromszögelés triangulation 
háromszögelési pont triangulation/trigonometric point 
háromszöges rendszer trigonal system 
háromtagú (növ) trimerous 
háromtengelyű ellipszoid triaxial ellipsoid 
háromvegyértékű trivalent  
harstigit harstigite 
hartit hartite 
hártya film 
hártya, membrán membrane 
hártyajég ice film 
harzburgit harzburgite 
has abdomen (pl abdomina) 
has- ventral 
hasáb column 
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hasábos szerkezet (talaj) prismatic structure 
hasad cleave 
hasadás (krist) cleavage 
hasadási lap cleavage face 
hasadási sík cleavage face/surface 
hasadási sík (krist) cleavage plane 
hasadék fissure, crevice, chasm 
hasadék (tátongó) chasm 
hasadékág rift arm 
hasadékbarlang fissure cave 
hasadékdetektálás fissure detection 
hasadékkitöltés fissure filling, crevice filling 
hasadékkitörés fissure eruption 
hasadékokkal átjárt fissured 
hasadékvíz crack water, fault water, fissure water 
hasadékvölgy rift, rift valley 
hasadó fissile 
hasadó növény schizophyte 
hasadóképesség cleavability 
hasadólap (bány) rift 
hasadozott fissured 
hasadozottság fissility 
hasadványnyom fission track 
hasi abdominal, ventral 
hasi rész venter 
hasítható fissile, cleavable 
hasíthatóság cleavability 
hasíthatóság (krist) cleavage 
hasítószilárdság cleavage strength 
hasítottfogúak 
(Schizodonta) 

schizodonts 

hasonló redő similar fold 
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hasonlósági centrum centre of similarity 
hasonlósági transzformáció similarity transformation 
hastingsit hastingsite 
hastit hastite 
hasüreg abdomen (pl abdomina) 
hasüregi abdominal 
hasznos esés useful head 
hasznos esés (vízé) available/effective head 
hasznos kőzettérfogat (olaj) effective pore volume, reservoir 

volume 
hasznos porozitás effective porosity 
hasznosásvány (közg)  useful mineral 
haszonásvány (közg)  useful mineral 
hát (geomorf) rise 
határ interface 
határ- (biol)  marginal 
határ (vízé és gázé telepben) contact 
határ, perem boundary 
határ-átfolyás boundary flow 
határfeltétel boundary condition 
határfelület boundary surface; division, interface 
határfelületi interfacial 
határfelületi energia interfacial energy 
határfelületi feszültség interfacial tension 
határforma limiting form 
határjel boundary mark/monument 
határkoncentráció threshold concentration 
határkő boundary monument 
határoszlop boundary monument 
határozatlan indistinct 
határozókulcs dichotomous key 
határozott forma (krist) fixed form, singular crystal form 
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határpillér (bány) boundary pillar 
határréteg boundary layer 
határréteg (lamináris) laminar layer 
határsebesség threshold velocity 
határszint (lápban) recurrence horizon 
határszög limiting angle 
határsztratotípus boundary stratotype 
határterhelés ultimate load  
határvonal (dagályé) high-tide mark 
hatás (fiz)  action, agency 
hatásfok (fiz) efficiency 
hatást gyakorol, befolyásol affect, exert 
hatástávolság (kőzetmech) limit 
hatchettit hatchettite, mineral/mountain tallow, 

adipocerite 
hatélű hexagonal 
hatfogású tengely six-fold axis 
hátgerinc spine 
hátgerinc, gerincoszlop backbone 
háti dorsal 
ható driver 
hatókör circle of influence 
hátoldali dorsal 
hatos gyűrű (krist) six-fold ring 
hatos koordináció (krist) six-fold coordination 
hatósugár (kúté) well radius 
hatosztatú hexamerous 
hatótényező driver 
hátrahajló recumbent 
hátrairányzás plus sight 
hátrairányzás (GB geod) backward sight 
hátrálás (szekv) backstepping 
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hátráló csúszás retrogressive slide 
hátráló erózió backward/headward/headwater/retrog

ressive erosion 
hátráló partvonal abrasion shoreline 
hátráló sziklafal receding cliff 
hátrametszés resection 
hátrarágódó erózió retrogressive erosion 
hátravágó erózió headward/headwater erosion 
hátravágódó erózió regressing/retrogressive erosion 
hátság ridge 
hátság (óceáni) rise 
hátsó láb hind leg 
hátsó reflexió back reflection 
hátsó végtag posterior limb 
hatszöges fogású hexagyric 
hatszöges illeszkedés rhombohedral packing 
hatszöges osztály hexagonal class 
hatszöges rendszer hexagonal system 
hatszöges szoros 
illeszkedésű 

hexagonal close-packed 

hatszögletű hexagonal 
háttér background, backland, hinterland 
háttérérték (geok) background level 
háttérsugárzás background radiation, background 
háttöltés (vízép) backfill 
háttömedékelés backfilling 
hátul-kopoltyúsak 
(Opisthobranchia) 

opisthobranchiates, opisthobranchs, 
hind-gills 

hattyúnyak (fúrás)  gooseneck 
hauerit hauerite 
hausmannit hausmannite 
hauterivi emelet Hauterivian stage 
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haüyn haüyne 
havasi nival 
havasi (növ) Alpine, alpine 
hawleyit hawleyite 
haxonit haxonite 
haycockit haycockite 
ház (puhatestűé) shell, conch 
hedenbergit hedenbergite 
hedifán hedyphane 
hedrumit hedrumite 
heg cicatrice 
heg (növ) scar 
hegy mountain, mount 
hegy; domb hill 
hegycsoport mountain group 
hegycsúcs, orom summit 
hegycsuszamlás rock slide 
hegyes biszektrix acute bisectrix, optical angle 
hegyes szögfelező acute bisectrix, optical angle 
hegyesszög acute angle 
hegyesszögű acute-angled 
hegyesszögű háromszög acute triangle 
hegyfok promontory 
hegyibőr rock leather 
hegyibőr (krizotil) rock leather, mountain paper, 

mountain leather, leatherstone 
hegyidomtan orography 
hegyigomba agaric mineral 
hegyikréta mountain chalk 
hegyikristály rock crystal 
hegyiparafa mountain cork 
hegyitej mountain milk, rock milk, moonmilk 
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hegyiviasz montan wax 
hegyközi intermontane 
hegyközi intermountain, intermountain 
hegyláb piedmont 
hegylábfelszín pediment 
hegylábfelszínképződés pedimentation 
hegylábi forrás cliff spring 
hegylábi jég ice piedmont 
hegylábi övezet piedmont 
hegylánc mountain chain 
hegylánc mountain range/chain, range, ridge 
hegynyomás, kőzetnyomás rock pressure 
hegyoldal mountain side/slope 
hegyorr nose 
hegyrajz orography 
hegyrajzi orographic 
hegyrajzi térkép relief map 
hegység mountain, range 
hegységképződés mountain building, orogeny 

orogenesis, tectogenesis 
hegységközi medence intermountain basin 
hegységrendszer mountain system 
hegyvonulat range 
heidornit heidornite 
héj (egysejtűeknél) test 
héj (növ) cortex, rind 
héj (puhatestűé) shell, conch 
helenit helenite 
heligmit heligmite 
heliktit helictite 
heliocentrikus heliocentric 
heliodor (berill) heliodor 
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heliotróp bloodstone 
heliotróp oriental jasper 
hélium helium 
hellandit hellandite 
helleflinta hälleflinta 
helvéciai emelet Helvetian stage 
helvin helvite 
helyben képződés autochthony 
helyben képződött autochthonous 
helyben maradt autochthonous 
helybenmaradás autochthony 
helyettesítés replacement 
helyettesítés (krist) diadochy 
helyi endemic 
helymeghatározás position fixing 
helyreállít (bány) clear 
helység locality 
helyszíni kísérlet (mérn) field test 
helyváltoztatás (krist) interchange of sites 
helyzet condition 
helyzeti hiba (térk) position error 
hemachát blood agate 
hematin hematin 
hematit hematite, haematite,gray hematite, 

iron glance, bloodstone, red iron ore, 
red ochre 

hematofánit hematophanite 
hematolit hematolite 
hemiéder hemihedron 
hemiéderes hemihedral 
hemiéderes hemisymmetrical 
hemiédria hemihedry, hemihedrism 
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hemimorf hemimorphous, hemimorphic 
hemimorf (fn) hemimorph 
hemimorf (mn) hemimorphic 
hemimorfia hemimorphy, hemimorphism 
hemimorfit hemimorphite, calamine 
hemin hemin 
hemipelágikus hemipelagic 
hemiszféra hemisphere 
hemiszimmorf tércsoport hemisymmorphical space group 
hemitróp twinned 
hemitrópia hemitropy 
hemitrópiatengely hemitropy axis 
hendersonit hendersonite 
hengeres cylindrical 
hengeres redő cylindrical fold 
hengeres 
süllyedék/beszakadás 

cauldron subsidence 

hengervetület cylindrical projection 
hennigi Hennigian 
henritermierit henritermierite 
herciniai hegységképződés Hercynian orogeny 
hercinidák Hercynides 
hercinit hercynite, iron spinel 
herderit herderite 
herschelit herschelite 
herzenbergit herzenbergite 
hessit hessite 
hetero- hetero- 
heterociszta heterocyst 
heterodezmikus heterodesmic 
heterodont heterodont 
heterogén heterogenous 
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heterogenit heterogenite 
heterokron heterochronous 
heterokron time-transgressive 
heterolit hetaerolite 
heterometalloid heterometalloid 
heteromezikus heteromesic 
heteromorf (fn)  heteromorph 
heteromorf (mn)  heteromorphic 
heteromorfia heteromorphism 
heteromorfit heteromorphite 
heteropikus heteropic 
heteropoláros heteropolar 
heterospóra heterospore 
heteroszféra heterosphere 
heterotaktikus heterotactic 
heterotaxia heterotaxy 
heterotopikus heterotopic 
heterotróf allotrophic, heterotrophic 
heterotróf holozoic 
heterozigóta heterozygote 
heterozigóta- heterozygous 
heterozit heterosite 
hettangi emelet Hettangian stage 
heulandit heulandite 
heverő (pl. kagyló) recliner 
heves vízjárású folyó flashy stream 
hévforrás thermal spring, hot spring 
hévíz, termálvíz thermal water 
hévízkút geothermal well 
hévízkút, termálkút thermal water well 
hewettit hewettite 
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hexaéder hexahedron 
hexaéderes hexahedral 
hexagír six-fold axis/rotor 
hexagír, hatfogású tengely hexagyre 
hexagiroid six-fold gyroide, six-fold rotatory 

inverter 
hexagonális (krist) hexagonal 
hexagonális bipiramisos 
osztály 

hexagonal-dipyramidal class 

hexagonális index four-member index 
hexagonális legszorosabb 
illeszkedés 

hexagonal packing 

hexagonális osztály hexagonal class 
hexagonális piramisos 
osztály 

hexagonal-pyramidal class 

hexagonális rendszer hexagonal system 
hexagonális trapezoéderes 
osztály 

hexagonal-trapezohedral class 

hexahidrit hexahydrite 
hexakiszoktaéder hexakis octahedron 
hexakiszoktaéderes hexakis octahedral 
hexakisztetraéder hexakis tetrahedron 
hexakisztetraéderes hexakis tetrahedral 
hexakorall hexacoral 
hexaszimmetrikus hexasymmetric 
hézag pore, interstice, void 
hézag (rét) hiatus, break 
hézagcsiga-alkatúak 
(Pleurotomariacea) 

slit shells 

hézagos lacunar, lacunary 
hézagos település  unconformity 
hézagtérfogat porosity, pore space/volume, void 

rate/index 
hiacint jacinth 
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hialit hyalite, Müller's glass 
hialit water opal 
hialo- hyalo- 
hialofán hyalophane 
hialoklasztit hyaloclastite 
hialokristályos crystallohyaline 
hialopilites hyalopilitic 
hialotekit hyalotekite 
hiány (rét) gap, hiatus 
hiányhely (krist) defect site 
hiányhelypár double-void 
hiátus (rét) hiatus, gap 
hiba  fault, flaw, error 
hiba (krist) defect, imperfection, fault 
hibaforrás cause of error 
hibahatár limit of error 
hibahatár (térk) maximal error 
hibahely (krist) vacancy 
hibaképződés (krist) defect generation 
hibasáv error band 
hibaszámítás error calculation 
hibatartomány error band 
hibinit khibinite 
hibrid (kőz) hybrid 
hibridizáció (kőz) hybridization 
hibschit hibschite 
hidalgoit hidalgoite 
hiddenit hiddenite 
hidegkedvelő (növ) cryophilous, arctophilous 
hidegpólus cold pole 
hidrargillit (gibbsit) hydrargillite 
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hidrát hydrate 
hidratáció hydration, hydratation 
hidratál aquate 
hidratálás hydration 
hidratálódás hydration 
hidrátburok water film, pellicular water, moisture 

hull 
hidrátvíz chemical water 
hidraulikai hydraulic 
hidraulikus hydraulic 
hidraulikus emelés hydraulic jacking 
hidraulikus emelkedési 
magasság 

hydarulic head 

hidraulikus papucs hydraulic pad 
hidraulikus talajtörés blowout, blow out 
hidraulikus törés (tekt) hydraulic fracturing, hydrofracturing 
hidraulikus ütőolló hydraulic jar 
hidro- hydro- 
hidrobázaluminit hydrobasaluminite 
hidrobiológia hydrobiology 
hidrobiotit hydrobiotite 
hidroboracit hydroboracite 
hidrocerusszit hydrocerussite 
hidrociklon hydrocyclone 
hidrocinkit hydrozincite, zinc bloom 
hidrocsillám hydromica 
hidrocsillám hydrous mica 
hidrodinamika hydrodynamics 
hidrofán (opál) hydrophane 
hidrogén hydrogen 
hidrogénagyag hydrogen clay 
hidrogénfluorid hydrogen fluoride, hydrofluoric acid 
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hidrogénindex hydrogen index 
hidrogénklorid hydrogen chloride 
hidrogénkötés hydrogen bond 
hidrogénperoxid hydrogen peroxide 
hidrogeológia hydrogeology, geohydrology 
hidrográfia hydrography 
hidrohalit hydrohalite 
hidrohematit (hematit) hydrohematite 
hidroheterolit hydrohetaerolite 
hidrokalcit hydrocalcite 
hidrokalumit hydrocalumite 
hidrokémia hydrochemistry 
hidrolakkolit frost mound, blister 
hidrológia hydrology 
hidrológiai ciklus hydrological cycle 
hidrológiai év water year 
hidrológiai 
viszonyok/helyzet 

hydrological regime 

hidrológus hydrologist 
hidromagnezit hydromagnesite 
hidromedúzák (Hydrozoa) hydromedusas 
hidromorf talaj hydromorphic soil 
hidromuszkovit (illit) hydromuscovite 
hidroscarbroit hydroscarbroite 
hidroszféra hydrosphere 
hidroszilikát hydrosilicate 
hidrosztatikus nyomás hydrostatic pressure 
hidrotalkit hydrotalcite 
hidrotermális hydrothermal 
hidrotermális tevékenység hydrothermal activity 
hidrotermás hydrothermal 
hidrotroilit hydrotroilite 
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hidrotungsztit hydrotungstite 
hidrougrandit hydrougrandite 
hidroxiapatit hydroxylapatite 
hidroxid hydroxide 
hidrozoa hydrozoan 
hielmit hielmite 
hielmit hjelmite 
hieratit hieratite 
hieroglifa hieroglyph 
híg oldat dilute solution 
higany mercury, quicksilver, hydrargyrum 
higany- mercuric 
higanymájérc liver ore, hepatic cinnabar 
higanyos hőmérő mercury thermometer 
higanyszaruérc horn mercury 
higanyszaruérc (kalomel) mercuric horn ore 
hígít dilute 
hígítás dilution 
higroszkópos hygroscopic 
higroszkópos víz hygroscopic water, unavailable 

moisture 
hígulás dilution 
hilgardit hilgardite 
hillebrandit hillebrandite 
himba walking beam 
himba (olaj) beam 
himbafej (olaj) horse head 
hímnős (növ) bisexual, hermaphrodite 
hímnős, kétivarú monoclinous 
hinsdalit hinsdalite 
hinterland backland 
hintett disseminated, impregnated 
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hintett szulfidos ércesedés disseminated sulphide mineralization 
hintve disseminated 
hiortdahlit hiortdahlite 
hipabisszikus hypabyssal 
hiper- hyper- 
hiperarid hyperarid 
hiperbola hyperbola (pl hyperbolae, hyperbolas) 
hiperit hyperite 
hipermorfia hypermorphism 
hiperszalin hypersaline, supersaline 
hipersztén hypersthene, labrador hornblende 
hipidioblasztos hypidioblastic 
hipidiomorf hypidiomorphic, hypidiomorphous, 

subhedral 
hipidiomorf-szemcsés hypidiomorphic-granular 
hipidiotópos hypidiotopic 
hipocentrum (szeiz) focus (pl foci, focuses) 
hipogén hypogene 
hipoglifa hypoglyph 
hipokristályos hypocrystalline 
hipolimnion hypolimnion 
hipomorf hypomorphic 
hipomorfia hypomorphism 
hiposztratotípus hypostratotype 
hirtelen árhullám flash flood 
hirtelen fluidumbeáramlás 
(fúrás) 

kick 

hisingerit hisingerite 
hiszterézishurok hysteresis loop 
hitelesítés calibration 
hitelesítő görbe calibration curve 
hitelesítő jel calibration signal 
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hivatalos egység (rétegt) formal unit 
hivatkozás reference, cross-reference 
hodgkinsonit hodgkinsonite 
hóerózió nivation, snowpatch erosion 
hóeróziós árok nivation scar 
hóeróziós fülke nivation niche 
hóeróziós sánc nivation ridge 
hógolyó Föld snowball Earth 
hóhatár snow line/limit 
hohmannit hohmannite 
hókarszt nival karst 
holarktikus holarctic 
hold moon 
Hold Moon 
hold satellite 
hold- lunar 
holdárapály lunar tide, moon tide 
holdenit holdenite 
holdföldrajz selenography 
holdi lunar 
holdi földrengés moonquake 
holdkő moonstone 
holdkráter lunar crater 
holdnap lunar day 
holdrengés moonquake 
holdtan selenology 
holdtérkép selenographic chart 
hollandit hollandite 
hollingworthit hollingworthite 
holmit holmite 
holmium holmium 
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holmquistit holmquistite 
holocén Holocene; Recent 
holoéder holohedron 
holoéderes holohedral, holoaxial, holosymmetric, 

holosystematic 
holoédria holohedry, holohedrism 
holokristályos holocrystalline 
holotípus holotype 
holt árapály slack water/tide 
holt talaj dead soil 
holtág oxbow lake, abandoned 

meander/channel, cutoff 
meander/lake, dead channel 

holtgleccser stagnant/dead glacier 
holtit holtite 
holtjég stagnant/dead ice 
holtközösség dead assemblage 
holttér dead space/area 
holttér (hidr, szed) wake 
hólyagcsíra-lemez blastoderm 
hólyagüreg (kerek) (kőz) vacuole, amygdale (GB), amygdule 

(US) 
hólyagüreg (megnyúlt) (kőz) vesicle 
hólyagüreges bazalt toadstone 
homár lobster 
homilite homilite 
homlok forehead 
homlokfal (glac) headwall 
homlokmoréna end/frontal/terminal moraine 
homlokrétegek foreset beds 
homodezmikus homodesmic 
homodromikus homodromic 
homogén homogeneous 
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homogenizációs nyomás homogenization pressure 
homoiotektikus homoeotectic 
homok sand, arenite 
homok- sandy, arenose 
homok szemcseméretű sand-size 
homok-agyag arány sand-shale ratio 
homokbánya sand pit 
homokbázisvonal sand base line, sand line 
homokbeáramlás sand inflow 
homokbucka sand dune 
homokbucka (térk) sandhill 
homokdűne sand dune 
homokfodor ripple mark 
homokfogó sand trap 
homokfolt (felszínen) sand splay 
homokfúvás sandblasting 
homokfúvatás sandblasting 
homokgödör sand pit 
homokhullám sand wave 
homokkal kevert arenated 
homokkanál sand bailer 
homokkő sandstone 
homokkő (durva) grit 
homokkőlepel sandstone sheet 
homokkőtelér sandstone dyke, clastic dyke 
homoklapály sand flats 
homoklencse (eltemetve, 
ártéren) 

sand splay 

homoklinális (fn) homocline 
homoklinális (mn) homoclinal 
homokóra-szerkezet hourglass structure 
homokos sandy, arenaceous 
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homokos agyag loam 
homokos kavics gravelly san, sandy gravel 
homokos kavics (kőz) gravel 
homokosodás sand inflow 
homokpad sand bank, bank 
homokpad (tóban, 
tengerben) 

shoal 

homokpadképződés shoaling, shallowing 
homokpart beach 
homoksivatag sandy desert, erg 
homokszűrő (hidr) sand filter 
homoktenger 
(homoksivatag) 

sand sea 

homokturzás sand bar, sand spit 
homokvonal sand base line, sand line 
homokvulkán sand volcano 
homokzátony sand bank 
homokzátony (folyóban) bar 
homokzátony (tóban, 
tengerben) 

shoal 

homológ (biol) homologous 
homológia (biol) homology 
homometalloid homometalloid 
homometrikus homometric 
homoníma homonym 
homonímia homonymy 
homorú part(oldal) concave bank 
homozigóta homozygote 
homozigóta- homozygous 
homöomorf (fn) homeomorph 
homöomorf (mn) homeomorphic, homeomorphous 
homöomorfia homeomorphism 
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homöomorfia homoeomorphy 
homöopoláris kötés homopolar bonding 
hóolvadék-folyás slush flow 
hopeit hopeite 
hordalék sediment, drift 
hordalék (finom) wash load 
hordalék (hidr) load 
hordalék (lerakott) alluvium 
hordalékanyag alluvium 
hordalékelragadó képesség competence 
hordalékfekü rock floor 
hordalékfeküs bedrock 
hordalékfogó gát debris dam 
hordalékhozam sediment runoff/discharge/charge 
hordalékhozam (hidr) charge 
hordalékhozam (hidr) load, charge 
hordalékkúp alluvial fan/cone, colluvium, fan, wash 
hordaléklerakódás (szed) aggradation, alluviation 
hordalékmárga boulder clay, till 
hordalékmozgás sediment transport 
hordalékmozgató erő drag force, boundary shear, 

traction/tractive force 
hordalékszállítás sediment transport 
hordalékszállító képesség transportation competency 
hordalékszőnyeg traction carpet 
hordaléktermelés sediment production 
hordaléktöménység sediment concentration, silt 

charge/content 
hordképesség (szélé) capacity of the wind 
hórengés snow tremor 
horgas törés hacky fracture 
horgony (bány) bolt 
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horgonybiztosítás bolting 
horgonyzás (mérn) anchorage 
horhó gully 
horhos gully 
horizont (rétegt) horizon 
horizontális diszperzió horizontal dispersion 
hornblende hornblende 
hornblendit hornblendite 
horpadás (geomorf) dell 
horsfordit horsfordite 
horszt horst 
hortonolit hortonolite 
horzsakő pumice, pumicite 
horzsakő, habkő, tajtékkő pumice 
horzsakőtufa pumice tuff 
horzsaköves pumiceous 
hosszabbítócső (fúrás) riser 
hosszanti bucka longitudinal dune, seif 
hosszanti bucka seif 
hosszanti völgy longitudinal valley 
hosszméretarány horizontal scale, linear scale 
hosszmetszet longitudinal section 
hossztartó vetület equidistant projection 
hossztengely longitudinal axis 
hossztorzulás length distortion 
hosszúlángú kőszén long flame coal, cannel coal 
hosszúság (földrajzi) longitude 
hosszúsági kör meridian 
hot spot hot spot 
hótaraj sérac (fr) 
hóvidéki nival 
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hóvihar blizzard 
howardit howardite 
howieit howieite 
howlit howlite 
hozam flow rate 
hozam (hidr) charge, flow rate yield 
hozamvizsgálat (olaj) production test 
hozzáadás addition 
hozzáfolyás inflow, affluent 
hozzáfolyás (fúrás) influx 
hozzáilleszt accommodate 
hozzáilleszt (fiz) adapt 
hozzászivárgás influent seepage 
hozzátapadó adherent 
hő heat 
hő- thermal, thermic 
hő- (geofiz) thermal 
hőállóság (növ) heat rigor 
hőáram heat flow 
hőáramlás convection 
hőáramlás heat convection, convection 
hőáramlás (geofiz) heat flow 
hőárammérés heat-flow measurement 
hőáramsűrűség heat-current density 
hőáramsűrűség heat-flow density 
hőelemzés thermal analysis 
hőelemzés (kém) thermoanalysis, thermal analysis 
hőenergia thermal energy 
hőforrás thermal spring, hot spring 
högbomit högbomite 
högbomitit högbomitite 
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hőháztartás heat balance 
hőkapacitás heat/thermal/calorific capacity 
hőkiterjedés thermal expansion 
hőmérséklet temperature 
hőmozgás thermal motion 
hörnesit hörnesite, hoernesite 
hősugárzás heat radiation 
hőtágulás thermal/heat expansion 
hőtartalom enthalpy, heat content 
hőtermelés heat production 
hőtermelő exothermic 
hőtörténet thermal history 
hőveszteség heat loss, loss of heat 
hőveszteség loss of heat 
hővezetés heat/thermal conduction, conduction 

of heat 
hővezetőképesség thermal/heat conductivity 
hszianghualit hsianghualite 
huanghoit huanghoite 
huemulit huemulite 
hulladékelhelyezés waste disposal/deposition 
hulladékgáz waste/excess gas 
hulladéklerakás waste disposal 
hullám (elemi) wavelet 
hullámbarázda sand wave 
hullámbarázda (folyóban) bed wave 
hullámbázis wave base 
hullámerózió wave erosion, slope scour 
hullámfodor ripple mark 
hullámfront wave surface 
hullámgerinc wave crest 
hullámhossz wavelength 
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hullámmarás corrasion 
hullámmozgás wave motion 
hullámnormális wave normal 
hullámos undulating bedding 
hullámos kioltás undulatory/wavy extinction 
hullámos rétegződés undulating bedding 
hullámos síkság rolling plain 
hullámszám wave number 
hullámtaréj wave crest 
hullámtér active floodplain, flood catchment 

area 
hullámtéri tározódás (hidr) lateral storage 
hullámtörés breakers (pl), surges (pl) 
hullámtörő breakwater 
hullámverés wave action  
hullámverés breakers (pl), surges (pl) 
hullámverés wave action 
hullámverés öve/zónája surf/swash zone 
hullámvezető wave guide 
hullámvölgy (fiz) trough 
hullámzás wave action/motion 
hullámzó préri rolling prairie 
hullaviasz adipocere 
hullócsillag meteor, shooting star, falling star 
hulsit hulsite 
humát humate 
humid éghajlat/klíma humid climate 
humifikáció humification 
humin humin 
huminit huminite 
humit humite 
hummerit hummerite 
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humodil humodil 
humusz humus 
humusz- humic 
humuszképződés humification 
humuszos humic 
humuszosodás humification 
humuszsav humic acid 
hungcsaoit hungchaoite 
huntit huntite 
huréaulit hureaulite 
hurka (tekt) boudin 
hurkás szerkezet sausage structure 
hurkásodás boudinage 
hurkaszerkezet sausage structure 
hurlbutit hurlbutite 
húsevő (fn) carnivore 
húsevő (mn) carnivorous 
hutchinsonit hutchinsonite 
huttonit huttonite 
húzás (tekt) tension 
húzó törés tensile failure/fracture 
húzófeszültség tensile stress 
húzószilárdság tensile strength 
hübnerit huebnerite 
hügelit hügelite 
hűlési repedés cooling crack 
hűlési szegély/kéreg chill zone 
hüllő reptile 
hüllő- reptilian 
hüllők kora (mezozoikum) age of reptiles 
hűthető-fűthető tárgyasztal heating-freezing stage 
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hűtőasztal cold stage 
hűtőházi éghajlat icehouse climate 
hüvelykagylók (Solenidae) razor clams; jackknife-clams (US) 
ichnocönózis ichnocoenosis, ichnocoenose 
ichnofácies ichnofacies 
ichnológia ichnology 
idait idaite 
iddingsit iddingsite 
iddingsitesedés iddingsitisation 
ideális gáz perfect/ideal gas 
ideális kristály perfect/ideal crystal 
idegen kőzetsáv inlier 
identikus (krist) identical 
idioblaszt idioblast 
idioblasztos idioblastic 
idiokrómás idiochromatic 
idiomorf idiomorphic, automorphic 
idiomorf szemcsés idiomprhic-granular, 

automorphic-granular 
idiomorf szemcsés idiomorphic 
idiotópos idiotopic 
idő, éra era 
időállandó time constant 
időállóság (mérn) durability 
időbeli változás time variation 
időhorizont time line 
időrétegtan, 
kronosztratigráfia 

chronostratigraphy 

idősík time plane  
időskála time scale 
idősor time series 
időszak (rétegt) period 
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időszakos intermittent 
időszakos forrás intermittent/periodic spring, ebbing 

and flowing spring 
időszakos tó ephemeral lake 
időszakos vízfolyás intermittent stream 
időszelvény time section 
időszint chronohorizon 
időtéma erathem 
időzóna time zone 
idrialit idrialite 
igazi emlősök (Theria) therians, true mammals 
igazítócsavar adjusting screw 
igazolás, verifikáció verification 
igazságügyi földtan forensic geology 
igénybevétel loading 
igénybevétel (mech) state of stress 
igénybevétel (mérn) stress 
ignimbrit ignimbrite 
igniszpumit ignispumite 
ijolit ijolite 
ikait ikaite 
iker- twinned 
iker, ikerkristály twin 
ikerakna twin shaft 
ikeres twinned 
ikerfelület twin face 
ikerfelület twin face 
ikerhelyzet twin position 
ikerképződés twinning, twin formation 
ikerkristály twin/twinned crystal 
ikerlamella twin lamina/lamella 
ikerlemez twin lamella/lamina 
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ikermentes untwinned 
ikerösszenövés twinning 
ikersávozás (ásv) twin striation 
ikersík composition/twinning/twin plane 
ikersiklatás twin gliding 
ikertengely twinning/twin axis 
ikertörvény twin law/operator 
ikertörvény twin operator 
ikozaéder icosahedron 
ikozidodekaéder icosidodecahedron 
ikozitetraéder icositetrahedron 
ikra egg 
ikres twinned 
ikresedés twin formation 
ikresedés twinning, twin formation 
ikresedett twinned 
ikunolit ikunolite 
ilesit ilesite 
illékony volatile 
illékonyság volatility 
illeszkedés packing 
illesztés fitting 
illesztés hibája error of fitting 
illesztőjel (térk) register mark 
illír emelet Illyrian stage 
illit illite, hydromica 
illó volatile 
illódús enriched in volatiles 
illótartalom volatile content 
illuviális szint (talaj) illuvial horizon 
ilmenit ilmenite 
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ilmenitit ilmenitite 
ilsemannit ilsemannite 
ilvait ilvaite 
imbibációs nedvesség imbibation moisture 
imgreit imgreite 
imhofit imhofite 
immerziós folyadék immersion/index liquid 
immerziós objektív immersion/dipping objective 
impedancia impedance 
imperforált imperforate 
in situ in situ 
inderborit inderborite 
inderit inderite 
index index (pl indices), coefficient 
indexásvány index mineral 
indexek racionalitásának 
törvénye 

rationality rule of indices 

indexelés (krist) indexing 
indexfosszília index/key/type/zone fossil 
indexhármas (krist) index triple 
indialit indialite 
indigolit indigolite 
indigolit (turmalin) indicolite 
indikáció occurrence, mineralisation 
indikátor indicator 
indikátornövény indicator plant 
indikátorpapír indicator/test paper 
indikatrix indicatrix (pl indicatrices), index 

ellipsoid 
indit indite 
indium indium 
indusi emelet Induan stage 
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inekvigranuláris heterogranular, inequigranular 
inekvilaterális inequilateral 
inekvivalvis inequivalve 
inerciarendszer inertial frame 
inert gáz inert gas, non-reactive gas, inactive 

gas 
inertinit inertinite 
ineszit inesite 
infauna infauna 
inflexiós pont inflection point 
információkeresés information retrieval 
infraspecifikus infraspecific 
infuzóriaföld infusorial earth/silica 
ingás keménység pendulum hardness 
ingókő precariously balanced rock, balanced 

rock, rocking stone 
ingovány bog, moor 
ingresszió ingression 
injekciós breccsa injection breccia 
injektálás grouting 
injektálódik inject 
inklináció magnetic dip 
inklináció (geofiz) inclination 
inkompetens réteg incompetent bed 
inkongruens olvadás incongruent melting 
inkongruens olvadék incongruent melt 
inkonzekvens inconsequent 
inkrusztáció incrustation 
inkrusztáció (fúrás) ochre coking 
innelit innelite 
inorganikus inorganic 
inoszilikát inosilicate, chain silicate 
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insizwait insizwaite 
inszoláció insolation 
integráló asztal integrating stage 
interferencia interference 
interferenciakép interference pattern 
interferenciaszín interference tint/colour 
interglaciális (fn) interglacial period/stage 
interglaciális (mn) interglacial 
intergranuláris intergranular 
intermedier intermediate 
intermedier fázis intermediate phase 
intermedier kőzet (kőz) intermediate rock 
intermedier olaj intermediate oil 
intermetallikus intermetallic 
intermolekuláris intermolecular 
internodium (növ) internode 
interplanetáris interplanetary 
interpluviális interpluvial 
interpoláció interpolation 
interpolál interpolate 
interstadiális interstadial 
intersticiális interstitial 
interszekciós forrás water-table spring 
interszertális intersertal 
interzóna interzone 
intézet (földtani) survey 
intraformációs intraformational 
intraklaszt intraclast 
intrakraton medence cratonic basin 
intramikrit intramicrite 
intramikrudit intramicrudite 
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intramontán medence intermountain/intermontane basin 
intrapátarenit intraspararenite 
intrapátit intrasparite 
intrapátrudit intrasparrudite 
intrazonális talaj intrazonal soil 
intrúzió intrusion 
intrúziós breccsa intrusion breccia 
intruzív kőzet intrusive rock 
invariáns invariant 
inverz inverse 
inverz szonda lateral sonde 
inverziós centrum/központ inversion centre 
inverziós szimmetria reversal symmetry 
inverziós tengely inversion axis 
involút involute 
inyoit inyoite 
ion ion 
ioncsere ion exchange 
ionkristály ionic crystal 
ionos kötés ionic bond 
ionrács ionic lattice 
ionrádiusz ionic radius 
ionsugár ionic radius 
ionszerkezet ionic structure 
iontöltés ionic charge 
iowai emelet Iowan stage 
iowait iowaite 
ipari gyémánt industrial diamond 
iranit iranite 
iránycső conductor 
iránycső (fúrás) standpipe 
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irányítás alignment 
irányítatlan kötés non-directed bond 
irányított oriented 
irányított ferdefúrás deflected/directional drilling 
irányított nyomás deviatoric stress, directed pressure 
irányított szövet preferred orientation, deformational 

fabric 
irányított továbbnövekedés syntaxial overgrowth 
irányított vízhálózat accordant drainage 
irányítottság alignment 
irányítottság (kőz, szed, 
tekt) 

orientation 

irányítottság (szerkezeti 
elemé) 

attitude 

irányoz (geod) take a bearing 
irányszög (geod) grid bearing 
iránytáró advance heading 
iránytáró pilot tunnel 
iránytű compass 
irányzó műszer sighting instrument 
irarzit irarsite 
írásérc graphic tellurium 
írásgránit graphic/Hebraic granite 
írásminta (térk) lettering specimens 
írásvetítő-fólia transparency 
irídium iridium 
irídozmium iridosmine 
iriginit iriginite 
irizálás iridescence 
irizáló iridescent 
írókréta chalk 
írókréta- chalky, cretaceous 
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irreverzibilis folyamat irreversible process 
isikavait ishikawaite 
ismeretességi kategóriák resource categories 
ismétlődés recurrence 
ismétlődő cyclic, cyclical 
ismétlődő periodical, repetitive 
isochor isochore 
isokit isokite 
isotach equivelocity contour 
iszap drilling mud 
iszap (folyami, tavi, óceáni) ooze 
iszap (mérn, talaj) silt 
iszap (szed, fúrás) mud 
iszap (talaj) slush 
iszapár mudflow 
iszapár (vulkáni) lahar 
iszapelárasztás (fúrásban) mud filtration 
iszapeső mud rain 
iszapfolyás mudstream 
iszapgödör mud pit, reserve pit 
iszaphártya (szed) mud drape 
iszapjavítás (fúrás) mud treating/conditioning 
iszapjavító anyag mud additive 
iszapjavító anyag mud treating agent 
iszapkanál (fúrás) bailer 
iszapkőfolyás mudrock flow 
iszaplabda mud ball 
iszaplapály mud flats 
iszaplavina mud avalanche, mudflow, mudrock 

flow 
iszaplepény cake, mud cake, filter cake 
iszaplepényhatás mud cake effect 
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iszapolás (bány) flushingm hydraulic filling 
iszapolás (szed) washing 
iszapolásos elemzés elutriation method 
iszapoló szita washing screen 
iszapolókanál (fúrás) bailer, mud socket 
iszapos muddy 
iszapos lapály mud flat 
iszapprés filter press 
iszappuska mud gun 
iszapsav mud acid 
iszapsíkság mud flat 
iszapszelvényezés mud logging 
iszapszén  coal slurry 
iszapszivattyú (fúrás) slush/mud pump 
iszapszüredék mud filtrate 
iszaptartály mud tank 
iszaptisztító egység mud cleaner 
iszaptó (bány) slurry pond 
iszaptömedék hydraulic pack 
iszapvázú mud-supported 
iszapveszteség (fúrás) lost circulation, mud loss 
iszapveszteséges formáció 
(fúrás) 

fluid loss formation 

iszapvulkán mud volcano 
iszharmonikus redőződés isharmonic folding 
itabirit itabirite 
itakolumit itacolumite 
itoit itoite 
itterbium ytterbium 
ittrium yttrium 
ittrokolumbit yttrocolumbite 
ittrotungsztit yttrotungstite 
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ív arc, arch 
ív (mat) arc 
ivar- (biol) genital 
ivarérett adult 
ivari kétalakúság sexual dimorphism 
ivaros nemzedék (növ) gametophyte 
ivaros szaporodás sexual reproduction, syngenesis 
ivarsejt gamete 
ivarsejt (női) macrogamete 
ivarszerv genitals, genitalia (pl) 
ivartalan sterile, vegetative, asexual 
ivartalan szaporodás asexual reproduction, non-sexual 

reproduction, monogenesis 
ívbiztosítás arch support 
ívelőtti medence forearc basin 
ívelt arched 
ívelt vető listric fault 
íveltség camber 
íves delta arcuate delta 
íves vető listric/arcuate fault 
ívfény arc 
ívhatás arch action 
ívkisülés arc discharge 
ívköz discharge gap 
ívmögötti medence back-arc basin 
ivóvíz potable water 
ívszínkép arc spectrum 
ixiolit ixiolite 
íz (ízeltlábúak 
függelékeiben) 

article 

ízelt (biol) jointed 
ízelt, ízekre tagolt articulate, articulated 



 

 
253 

ízeltlábú arthropod 
ízeltlábúak (Arthropoda) jointed-legged/jointed-limbed animals 
ízesülés articulation 
ízesülés (növ) joint, jointing 
izlandi pát Iceland spar/crystal, double-refracting 

spar 
izmos muscular 
izo- iso- 
izoanomália isoanomaly 
izobár isobar 
izobártérkép isobaric map 
izobát isobath 
izobázis isobase 
izochor isochore 
izochor folyamat isochoric process 
izodezmikus isodesmic 
izodimorf isodimorphous 
izodimorfia isodimorphism 
izofaciális isofacial 
izogír isogyre 
izogíra polarization brush 
izogon isogon 
izogon vonal isogonic line 
izográd isograde 
izohalin isohaline 
izohiéta isohyet, isohyetal line 
izohipsza isohypse, isoheight 
izokémikus sor isochemical series 
izoklin isoclinal line  
izoklinális isoclinal 
izoklinális redő isoclinal fold, isocline 
izokróma isochrome 
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izokromáta, izokróma isochromatic line 
izokron (fn)  isochron 
izokron (mn)  isochronous 
izokron felület isochronous surface 
izokron szint chronohorizon 
izoláció isolation 
izom- muscular 
izombenyomat, heg muscle scar 
izoméria isomerismm isomery, isometrism 
izometrikus equant, isometric 
izometrikus vetület isometric projection  
izometrikus, nem ~ anisometric, inequant 
izomezikus isomesic 
izomheg muscle-scar 
izomorf allomeric 
izomorf (fn) isomorph 
izomorf (mn) isomorphous 
izomorf helyettesítés isomorphous replacement 
izomorf sor(ozat) solid solution series, isomorphous 

series 
izomorfia isomorphism 
izomzat musculature 
izopach isopachyte (GB mn) 
izopach isopach (US fn) 
izopikus isopic 
izopléta isopleth 
izoszeizta isoseismal, isoseismla line 
izosztannit isostannite 
izosztáta isostatic line 
izosztatikus isostatic 
izosztatikus 
kiegyenlítődés/kompenzáció

isostatic compensation/adjustment 
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izosztatikus szintváltozás isostatic adjustment 
izosztázia isostasy 
izoterma isotherm 
izotermikus folyamat isothermal process 
izotíp ásvány isotypic mineral 
izotípia isotypism 
izotóp isotope 
izotóp- isotopic 
izotóp kor isotopic age 
izotóparány isotope ratio 
izotópgyakoriság isotopic abundance 
izotóphígításos elemzés isotope dilution analysis 
izotópmegoszlási tényező isotope fractionation factor 
izotópos isotopic 
izotóppár isotopic couple 
izotróp isotropic 
izotrópia isotropism 
izotrópia isotropy 
izotrópiatengely axis of isotropy 
izovol isovol 
izovoltérkép isovol map 
izovonal contour, contour line 
ízület joint 
ízület (növ) joint, node 
izzadás guttation 
izzítás ignition 
izzítási veszteség loss on ignition, ignition loss 
izzó (fehéren) incandescent 
izzó felhő nuée ardente (pl nuées ardentes) (fr 

vulk)  
jacupirangit jacupirangite 
jade, jáde jade 
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jadeit jadeite 
jadeitit jadeitite 
jagoit jagoite 
jalpait jalpaite 
jamesonit jamesonite, grey antimony, feather 

ore 
japán iker Japanese twin, Japan law twin 
járat burrow, passage 
járatfal lining 
járatot váj burrow 
járdaszegélykő kerbstone, edgestone 
jarlit jarlite 
járóosztály (bány) travelling compartment 
jarosit jarosite 
járulékos accessory, adventitious 
járulékos (ásvány/elegyrész) accessory (fn kőz) 
járulékos ásvány accessory/auxiliary mineral 
járulékos elegyrész (kőz) accessory constituent 
járulékos elem accessory element 
jáspachát jaspachate, jaspagate 
jáspilit jaspilite 
jáspis jasperite, jasper, jasperoid, jaspis 
jáspisos jaspery 
jáspopál opal jasper 
jáspopál jasper opal, opal jasper 
játék (hidr) amplitude 
javított objektív corrected objective 
jég ice 
jég által letarolt síkság ice-scoured lowland/plain 
jég által szállított ice-rafted 
jég aprózó munkája ice plucking 
jég csiszolta oldalgerinc truncated spur 
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jég fölötti supraglacial 
jég kivéső munkája ice scouring 
jég lecsiszoló munkája ice polishing 
jég visszahúzódása glacial recession 
jég-, glaciális (mn) glacial 
jégalatti járat subglacial channel 
jégár ice stream, glacier 
jégártevékenység glacial action 
jégbarkán ice barkhan 
jégbarlang ice cave, ice grotto 
jégbevonat clear ice, glaze 
jégborítás ice cover 
jégborítottság ice cover 
jégcsap icicle 
jégecet glacial acetic acid 
jégecet glacial acetic acid 
jégék frost wedge, ice wedge 
jégerózió glacial erosion 
jeges eső ice storm 
jegesedés clear ice 
jegesedés glaze, icing 
jégfelhő cirrus cloud 
jéggel sodródás ice rafting 
jéghegy iceberg 
jégkarc glacial scratch 
jégkéreg ice cover 
jégkorszak glacial period 
jégkorszak Ice Age 
jégkörnyéki periglacial 
jéglencse ice lens 
jéglökés ice push 
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jégmarás glacial scour 
jégmentes unglaciated 
jégmentes (tenger] ice free 
jégmező ice field 
jégnyelv (geomorf) lobe 
jégnyelv közötti moréna interlobate moraine 
jégpad ice shelf 
jégpad shelf ice 
jégpárkány cornice 
jégperemi tó proglacial lake 
jégperemi vízfolyás marginal stream 
jégpoligon ice-wedge polygon 
jégsapka cap 
jégtábla ice floe/drift/cake 
jég-táblahegy tabular iceberg 
jégtakaró cap 
jégtakaró ice cover/sheet 
jégtakaró pereme/határa ice front 
jégtakaró, jégsapka ice cap 
jégtáplálás glacial alimentation 
jégtaraj ice reefing 
jégtorlasz ice dam/jam 
jégtorlat sérac (fr) 
jégtű ice spicule 
jégvirág frost/oce flower 
jégzajlás kezdete breakup 
jegyzőkönyv note book, notebook 
jel code 
jelenkori Recent 
jelez (kőzet) (bány) crackle 
jelkulcs legend, key, code 
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jelleg (biol) character 
jellemző sugárzás characteristic radiation 
jelmagyarázat legend 
jelmagyarázat (térk)  explanation 
jennit jennite 
jetfúrás jet bit drilling 
jetfúró jet bit 
jetperforálás jet perforating 
jimboit jimboite 
jó megtartású, jómegtartású well-preserved 
joaquinit joaquinite 
jobbkézszabály right-hand rule 
jobbmenet (műsz) clockwise rotation 
jobbos dextral, dextrorotatory 
jobbos dextral 
jobbos (biol) right-handed 
jobbos eltolódás right-lateral fault 
jobbos vető dextral fault 
jobbos vető/eltolódás right-lateral fault 
jobböblítés direct/straight circulation 
jobbpart right bank, right-side bank 
jobbra csavarodás dextral coiling 
jobbra forgás clockwise rotation 
jobbracsavarodó dextrally coiled, dextrorotatory 
jobbracsavarodó (biol) right-handed 
jobbraforgatás dextro-rotation, rotation to the right 
jobbraforgató (krist) right-handed 
jód iodine 
jodát iodate 
jodometria iodometry 
johachidolit johachidolite 
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johannit johannite  
johannsenit johannsenite 
jól koptatott well-rounded 
jól osztályozott well-sorted 
jól rétegzett well-bedded 
jól szellőzött medence well-oxygenated basin 
jóléghető gáz high-grade gas 
jóltermő tó eutroph lake 
jómegtartású well-preserved 
jóminőségű érc (koh) high-grade ore 
jordanit jordanite 
jordizit jordisite 
joséit joseite 
josephinit josephinite 
jöveszt, szenel get, win 
jövesztés getting 
jöveszthetőség (széné) workability 
juanit juanite 
júli alemelet Julian substage 
julienit julienite 
jura (időszak] Jura 
jura időszak Jurassic period 
jusztíroz (opt) adjust 
jusztírozás (műsz) adjustment 
juvenilis juvenile 
juvenilis víz juvenile water 
juxtapozíciós iker contact/juxtaposition twin 
jüttja, gyttja gyttja 
kabazit chabazite 
kábeles formációvizsgáló wireline formation tester 
kábelszerszámok (fúrás) wireline tools 
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kábelszonda cable sonde 
kacsakagyló (Lepas 
anatifera) 

ship's barnacle, barnacle shell, 
anatiferous acorn shell 

kacsakagylók (Lepadidae) goose barnacles 
kacsakagylók (Lepadidae) goose barnacles 
kacslábú (rák) cirriped, cirripede 
kacslábú rákok cirripeds, barnacles, curl-footed 

crustaceans 
kacslábúak (Cirripedia) cirripeds, barnacles, curl-footed 

crustaceans 
kadmium cadmium 
kadmoszelit cadmoselite 
kaersutit kaersutite 
kafehidrocianit kafehydrocyanite 
kafémikus cafemic 
kafetit cafetite 
kagyló bivalve, mussel, clam, pelecypod, 

lamellibranch 
kagyló lamellibranch 
kagyló (Pecten-féle) clam 
kagylók (Bivalvia) plate-gilled bivalves 
kagylók (Lamellibranchiata) bivalved mollusks 
kagylókövezet Schalenpflaster (ném),  
kagylós (törés) conchoidal (fracture) 
kagylós jég cat ice, shell ice 
kagylós levéllábú rák 
(Conchostraca) 

clam shrimp 

kagylós törés conchoidal fracture 
kagylósmészkő Muschelkalk (ném) 
kagylósrákok (Ostracoda) ostracods, shell-covered crustaceans 
kagylótan  conchology 
kahlerit kahlerite 
kainit kainite 
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kainofitikum Cenophytic, Cainophyticum, 
Neophytic 

kainoszit kainosite 
kainozit cenosite 
kainozoikum Cenozoic 
kainozoós Cenozoic 
kakirit kakirite 
kakortokit kakortokite 
kakoxén cacoxene, cacoxenite 
kalábriai emelet Calabrian stage 
kalamin calamine 
kalapács hammer 
kalapálható (nyújtható) malleable 
kalapköves oszlop rain pillar 
kalcedon calcedony 
kalcialeurolit calcisiltite 
kalciandezit calciandesite 
kalciarenit calcarenite 
kalciarenites calcarenaceous 
kalciarenites calcarenitic 
kalciborit calciborite 
kalcibreccsa calcibreccia 
kalcifikáció calcification 
kalcifil calciphile 
kalcifil (növény) calcicole 
kalcifír calciphyre 
kalcifób (növény) calciphobe 
kalcikerzantit calcikersantite 
kalciklasztos calciclastic 
kalcilit calcilith 
kalcilutit calcilutite 
kalcimikrit calcimicrite 
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kalcimixtit calcimixtite 
kalcinálás calcination 
kalciocopiapit calciocopiapite 
kalcioferrit calcioferrite 
kalciovolbortit calciovolborthite 
kalcipélit calcipelite 
kalciriolit calcirhyolite 
kalcirtit calzirtite 
kalcirudit calcigravel 
kalcirudit calcirudite 
kalciszféra calcisphere 
kalciszienit calcisyenite 
kalcit calcite 
kalcithártya  
kalcithártya (barlangban a 
víz felszínén) 

cave raft, calcite film, cave raft, floe 
calcite 

kalcitit calcitite 
kalcitos calcitic 
kalcitosodás calcitisation, calcitization 
kalcium calcium 
kalciumagyag calcium clay 
kalciumbázisú öblítőiszap 
(fúrás) 

lime mud 

kalciumcsillám calcium mica 
kalciumfoszfát calcium phosphate 
kalciumföldpát Ca-spar 
kalciumhidroxid calcium hydroxide 
kalciumkarbonát calcium carbonate 
kalciumoxid (ásv) lime 
kalcurmolit calcurmolite 
kaldera caldera 
kalderit calderite 
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kaledóniai 
hegységképződés 

Caledonian orogeny 

Kaledonidák Caledonides 
kaledonit caledonite 
kalett (gem) culet 
kálialaszkait kalialaskite 
káliborit kaliborite 
kalibrációs görbe calibration curve 
kalibrálás calibration 
kalicinit kalicitekalicine, kalicinite 
kalifornium californium 
káliföldpát K-feldspar 
káliföldpát potash feldspar 
káliföldpát potash spar  
káliföldpát potassium/potash feldspar, potash 

spar 
káligránit kaligranite 
kalinit kalinite, potash alum 
kalinit (ásv) alum 
kaliofílit kaliophilite 
kálisalétrom nitre, niter 
kálisó potash 
kálistroncit kalistrontite 
káliszienit kalisyenite 
kálitimsó (ásv) alum, potassium alum, potash alum 
kalitkaszerkezet cage structure 
kálitrachit kalitrachyte 
kálium potassium 
kálium-argon 
kormeghatározás 

potassium-argon dating 

káliumcsillám potash mica 
kalkaleurolit calcisiltite 
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kalkantit chalcanthite, copper vitriol, blue vitriol, 
blue copperas 

kalkarenit calcarenite 
kalkarenites calcarenitic, calcarenaceous 
kalkoalumit chalcoalumite 
kalkocianit chalcocyanite 
kalkofánit chalcophanite 
kalkofil chalcophile 
kalkofillit chalcophyllite 
kalkofillit copper mica 
kalkomenit chalcomenite 
kalkonátronit chalconatronite 
kalkopirit chalcopyrite, copper pyrites, fool's 

gold, copper pyrite, yellow copper 
(ore), yellow ore 

kalkosziderit chalcosiderite 
kalkosztibit chalcostibite 
kalkotallit chalcothallite 
kalkotrichit (kuprit) chalcotrichite 
kalkozin chalcocite, copper glance, vitreous 

copper 
kalkrét calcrete 
kallóföld bleaching earth, Fuller's earth, 

bentonite 
kallóvi emelet Callovian stage 
kalomel calomel, horn mercury, horn 

quicksilver 
kalória calorie 
kaloriméter calorimeter 
kalszilit kalsilite 
kalumetit calumetite 
kamacit kamacite 
kamara (geod) camera 
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kambium (növ) cambium 
kambrium Cambrian 
kame kame 
kámea cameo 
kamenica kamenitza, solution pan 
kamerális munka laboratory work 
kamerális munka (geológiai 
kutatásban) 

office work 

kame-vidék kame-and-kettle terrain 
kamra chamber 
kamra (cephalopodáknál) camera (pl camerae) 
kamra (műsz) camera 
kamrácska 
(foraminiferáknál) 

chamberlet 

kamrafal (foraminifera, 
korall, cephalopoda) 

septum (pl septa) 

kamrafejtés (bány) chamber/cavity working 
kamrafolyadék cameral liquid 
kamrasoros (két ~) 
(Foraminifera) 

biserial 

kamraválaszfal 
(foraminifera, korall, 
cephalopoda) 

septum (pl septa) 

kanadabalzsam canada balsam/balm, Canada 
balsam/balm, canada turpentine 

kanadai sorozat Canadian series 
kanál (fúrás) bailer 
kanál (rakodógépé) bucket 
kanalas kotró power shovel, loading shovel 
kanalas talajfúró auger 
kanalazás bailing 
kanálfúró mud auger bit 
kannelura rill erosion 
kanyar bend 
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kanyarátmetsződés avulsion 
kanyaráttörés avulsion 
kanyargó meandering 
kanyargósság sinuosity, tortuosity 
kanyarulat (áll)  whorl, coil 
kanyarulat (geomorf) bend 
kanyarulat-keresztmetszet 
(áll)  

whorl section 

kanyarulatosság sinuosity 
kanyon canyon 
kaolin kaolin, china clay, porcelain clay, 

bolus alba 
kaolin-, kaolinos kaolinic 
kaolinit kaolinite 
kaolinosodás kaolinization 
káosz chaos 
kaotikus, rendezetlen chaotic 
kapaszkodó gyökér holdfast 
kapcsoló (munkás) (fúrás) derrickman 
kapcsoló pont (térk) junction point 
kapcsolóállás (fúrás) monkey board 
kapcsolódási energia energy of attachment 
kapcsolóerkély monkey board 
kapcsolófésű 
(fúrótoronyban] 

hayrake 

kapcsolómunkás (fúrás) derrickman 
kapcsolt lebeny (szekv)  attached lobe 
kapcsolt törés conjugate fault 
kapcsos zárójel curly bracket 
kapilláris (víz) capillary 
kapilláris állandó capillary constant 
kapilláris emelés/emelkedés capillary elevation/rise/lift 
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kapilláris hártya capillary film 
kapilláris hatás capillary action 
kapilláris kiszorítás capillary drive 
kapilláris mozgás capillary migration 
kapilláris nyomás capillary head 
kapilláris öv (talajban) capillary fringe 
kapilláris süllyedés capillary depression 
kapilláris víz capillary water, fringe water, water of 

capillarity 
kapillárishozam capillary yield 
kapillaritás capillary action 
kaptál (folyót) capture 
kaptúra (river) capture/piracy 
kapu (vízép) gate 
karácsonyfa (kútfej) christmas tree 
karakter (mat) character 
karakterisztikus sugárzás characteristic radiation 
karapax (ízeltlábúaknál) carapace 
karát carat 
karátsúly carat weight 
karbid carbide 
karboandezit carbonandesite 
karboborit carboborite 
karbon időszak Carboniferous period 
karbonádó carbonado, carbon diamond 
karbonát carbonate 
karbonátapatit carbonate-apatite 
karbonát-cianotrichit carbonate-cyanotrichite 
karbonátépítmény carbonate buildup, buildup 
karbonát-felépítmény carbonate buildup 
karbonát-hidroxilapatit carbonate hydroxylapatite 
karbonatit carbonatite 
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karbonátkeménység carbonate hardness 
karbonátkompenzációs 
mélység 

carbonate compensation depth 

karbonátkőzet carbonate rock 
karbonát-lizoklin carbonate lysocline 
karbonátos kőzet carbonate rock 
karbonátos üledék carbonate deposit 
karbonátosodás carbonatization 
karbonátpad carbonate bank 
karbonátplatform carbonate platform 
karbonátplató carbonate platform 
karborundum carborundum 
karc stria (pl striae), striation, scratch 
karc (ásványé) streak 
karckeménység Mohs hardness, streak hardness 
karclemez streak plate 
karcol scratch 
karcolási szín streak colour 
karcsú slender 
karcszín streak colour 
karcszín streak 
kardfogú tigris sabre-tooth tiger 
kardinális fog cardinal tooth 
kardinális nyúlvány cardinal process 
karéj (szoliflukciós) solifluction lobe 
karéjos homokpart beach cusp 
karelianit karelianite 
karfiolszerkezet cauliflower structure 
karfolit carpholite 
kárfülke cirque, amphitheatre 
kárgerinc serrate ridge, comb ridge, aręte 
kárgleccser cirque glacier 
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kariopilit caryopilite 
kárlépcső threshold 
karlsbadi (iker)törvény Carlsbad law 
karminit carminite 
karnaszurtit karnasurtite 
karni emelet Carnian stage 
karó peg 
karógyökér tap root 
karotázs well logging, borehole logging, logging 
karotázsszelvény well log, borehole log 
karottázs well logging 
karottázsszelvény well log, borehole log 
kárpáti emelet Karpatian stage 
kárpátit carpathite 
karpinszkit karpinskite 
kárpiramis horn 
karr karren 
karrbarázda rinnenkarren 
karrborda karren knife edge 
karrcsipke karren jag, spike 
karrgerinc karren knife edge 
karrhasadék grikes 
karrhát karren ridge 
karrmeander meander groove 
karrmező karrenfeld (ném), karren field 
karrtüske karren spire 
karszt karst 
karsztfelszín karst topography 
karsztfennsík kart plateau 
karsztformák karst features/forms 
karsztforrás karst spring, resurgence, emergence 
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karsztforrás (bővízű) emergence 
karszthidrológia karst hydrology 
karsztjelenség karst phenomenon 
karsztkorrózió karst corrosion 
karsztmélyedés karst depression 
karsztos karstic; cavernous 
karsztos formák karst features/forms 
karsztos üregrendszer karst network 
karsztosodás karstification 
karsztosodó karstifiable 
karsztosodó kőzet soluble rock 
karsztsíkság karst plain 
karszttó karst lake 
karszttorony mogote 
karsztutca corridor 
karsztvidék karst, karst region 
karsztvidék karst region, karst landscape 
karsztvíz karst water 
karsztvíztározó karst aquifer 
karsztvízszint karst water table, piezometric surface 
kártó tarn 
kartográfia cartography 
kártorony horn 
kásajég ice slush, slush ice, frazil ice 
kásajég slush ice 
kasolit kasolite 
kasolong cacholong 
kaszimovi emelet Kasimovian stage 
kaszkadit cascadite 
kassziterit cassiterite, tin spar 
katabatikus szél gravity wind 
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katagenezis katagenesis 
kataklaszt cataclast 
kataklázis cataclasis 
kataklázit cataclasite 
kataklázos cataclastic 
kataklinális cataclinal 
kataklizma cataclysm 
katalitikus catalytic 
katalizál catalyze 
katalizátor catalyst, catalyzer 
katamorfózis katamorphism 
katanorma catanorm 
kataplázis cataplasis 
katarakta cataract 
katarakthatás cataract action 
kataszteri térkép cadastral map, property map 
katasztrófa catastrophe 
katasztrófa-elmélet catastrophism 
katasztrofista catastrophist 
katasztrofizmus catastrophism 
katatermás katathermal 
katazóna katazone 
kategória category 
kation cation 
kationcsere cation exchange 
kationhibahely cation vacancy 
katód cathode 
katódfolyamat cathodic process 
katódlumineszcencia cathodoluminescence, cathode 

luminescence 
katódporlasztás cathode sputtering 
katódsugár cathode ray 
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katódsugárcső X-ray tube, oscilloscope 
katoforit katophorite 
katoptrit katoptrite 
katti emelet Chattian stage 
kausztikus caustic 
kausztobiolit caustobiolith 
kausztofitolit caustophytolith 
kausztolit caustolith 
kausztozoolit caustozoolith 
kauzális causal 
kauzális összefüggés causal relation 
kavazulit kawazulite 
kaverna caverne 
kaverna (fúrás) cave, cavern, rrock cavity, wash-out 

cavity 
kavernahatás (fúrás) cave effect 
kavics (durva) cobble 
kavics (kőz) gravel 
kavics(szemcse) pebble 
kavicságyas szűrőzés, gravel packing 
kavicsbánya gravel pit 
kavicsberakás gravel packing 
kavicsgödör gravel pit 
kavicsháttöltés gravel filling 
kavicsolás gravel packing 
kavicsos homokkő gritstone 
kavicsos pélit pebbly mudstone 
kavicspad gravel bank 
kavicspart shingle beach 
kavicsrakat gravel pack, gravel filter, 

gravel-packed filter 
kavicssivatag serir, reg 
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kavics-szórás gravel packing 
kavicsszűrő gravel pack, gravel filter, 

gravel-packed filter 
kavicsszűrőzés  gravel packing 
kavicszúzalék split gravel 
kavitáció cavitation 
kavitás (krist) cavity 
kazáni emelet Kazanian stage 
keatit keatite 
kehely calyx 
kehelykorallok 
(Caryophyllidae) 

cup corals 

kehoeit kehoeite 
kék agyag (kőszéntelepek 
alatt) 

blue metal 

kék vasásvány blue ironstone 
kékamfibol blue amphibole 
kékazbeszt (krokidolit) blue asbestos 
kékeszöld algák, kékalgák blue-green algae 
kékkő bluestone 
kékpala blueschist 
kékpalafácies blueschist facies 
kékpát blue spar, false lapis 
keldisit keldyshite 
keleti (gem) oriental 
keletkezés formation 
keletkezés (biol) genesis 
kelifites szegély kelyphytic rim 
kellék appliance 
keltett induced 
kémcső test tube, test glass 
kemencemódszer (fluid) furnace technique 
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kemencetechnika (fluid) furnace technique 
kemény víz hard water 
keményfelszín hardground 
keménység hardness, strength 
keménységi fok degree of hardness 
keménységi skála hardness scale, Mohs scale 
keménységmérő készülék hardness tester 
keménységvizsgálat hardness test 
keménységvizsgáló sclerometer 
kémiai chemical 
kémiai analízis/elemzés chemical analysis 
kémlés assay 
kemofácies chemofacies 
kemogén chemogenic 
kemoklin chemocline 
kemolumineszcencia chemiluminescence 
kempit kempite 
kén sulphur, sulfur 
kénbaktérium sulphur bacterium 
kén-dioxid sulfur dioxide 
kénes forrás sulphur spring 
kénessav sulfurous acid 
kénhidrogén hydrogen sulfide 
kennedyit kennedyite 
kénsav sulfuric acid 
kéntartalmú sulphur-bearing 
kentrolit kentrolite 
kenyait kenyaite 
kenyérbomba breadcrust bomb 
kényszerít constrain 
kép pattern 
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kép (opt)  image 
képalkotási hiba defect of the image 
képélesség definition of image 
képfordító prizma erecting prism 
képlékeny ductile 
képlékenységi index coefficient of plasticity 
képlet formula (pl formulae, formulas) 
képmező image field 
képsík image plane 
képződés formation 
képződési hő heat of formation 
képződmény formation 
képződmények beds (pl) 
képzőszövet cambium 
képzőszövet (növ) nascent tissue 
keralit keralite 
keramit paving brick 
kerargirit kerargyrite 
keratofír keratophyre 
kéreg- crustal 
kéreg (földé) shell 
kéreg (geol) crust 
kéreg (növ) bark, cortex, rind 
kéreg (talajban) duricrust 
kéreghajlásos medence flexural basin 
kéregkorall (Gorgonaria) horny coral 
kéregkorallok (Gorgonaria) gorgonians, fan corals 
kéregkorallok (Zoantharia) zoantharians 
kéregmozgás crustal movement 
kéregrövidülés crustal shortening 
kerékérc cogwheel ore, wheel ore, bournonite 
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kerekítettség sphericity 
keresőtávcső sighting telescope 
kereszt (térk) register mark 
kereszt alakú cruciform 
keresztasztal (mikr) mechanical stage 
keresztbeporzás cross-pollination 
keresztdűne transverse dune 
keresztez intersect 
keresztezett diszperzió crossed dispersion 
keresztezett nikolok crossed nicols/polars 
keresztezett 
tengelydiszperzió 

crossed axial dispersion 

keresztirányú esés transversal/transverse gradient 
keresztkő chiastolite, cross-stone 
keresztmetszet cross section 
keresztmetszet transverse section 
keresztrácsos 
ikerlemezesség 
(mikroklinnél) 

cross-hatched twinning 

keresztrétegzés cross bedding/stratification 
keresztrétegzés 
(nagyméretű) 

dune bedding 

keresztrétegzett cross bedded 
keresztrétegzett 
(nagyméretű) 

dune bedded 

keresztrétegződés cross-stratification 
keresztvágat crusscut 
keresztvéső (fúrás) cross bit, star bit 
keret (térk) border, margin 
keretácsolat (bány) frame support, frame 
kérgezett szemcse coated grain 
keringés circulation 
keringés (csill) revolution 



 

 
278 

keringési idő orbital period 
keringési idő orbit period 
keringési idő period of revolution 
keringési idő time of revolution 
keringési rendszer circulatory system 
keringtetőszivattyú circulating pump 
kerítésdiagram fence diagram 
kermezit kermesite, antimony blende, red 

antimony, purple blende 
kernit kernite 
kerogén kerogen 
kérődzők (Ruminantia) ruminants 
kerület (mat) perimeter 
kerület (pl. köré) circumference 
kerülővágat by-pass road 
kerzantit kersantite 
keserűsó (epsomit) Epsom salt, bitter salt, hair salt 
keserűvíz aperient water, bitter water 
késleltetés lag 
késődiagenetikus late diagenetic 
későglaciális finiglacial 
késői diagenetikus epigenetic, epidiagenetic 
készlet reserves (pl) 
készletbecslés calculation of reserves 
készletbecslés reserve estimation 
készletek resources 
készletszámítás estimation/calculation of reserves 
készülék appliance 
készülék (áll) apparatus 
készülék (fiz) apparatus 
két ágra szakadás (geomorf) bifurcation 
két halántékablakú diapsid 
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két kamrasoros 
(Foraminifera) 

biserial 

két vegyértékű divalent 
kétágú dichotomous 
kétalakú (növ) dimorphous, dimorphic 
kétalakúság (növ) dimorphism 
kétatomos diatomic 
kétcsillámú gránit two-mica granite 
kétcsúcsú eloszlás bimodal distribution 
kétdimenziós two-dimensional 
kételemű nevezéktan binominal nomenclature 
kétéltű (fn) amphibian 
kétéltű (mn) amphibian, ampibious 
kétéltűek amphibia (pl) 
kétéltűek (Amphibia) batrachians 
kétéltűek kora 
(karbon-perm) 

age of amphobians 

kétértelmű ambiguous 
kétfázisú rendszer two-phase system 
kétféle (növ) dimorphous, dimorphic 
kétfelé ágazás bifurcate 
kétfelé ágazás (geomorf) bifurcation 
kétfelé ágazik bifurcate 
kétféle-üregűek 
(Heterocoela) 

heterocoelous sponges 

kétfogású tengely two-fold axis 
kétirányú nyomás biaxial compression 
kétivarú (növ) bisexual, hermaphrodite 
kétizompárosak (Dimyaria) dimyarians 
kétkomponensű rendszer binary system 
kétkopoltyúsok (Dibranchia) dibranchiates, two-gilled cephalopods 
kétkörös goniométer two-circle goniometer 
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kétlábonjáró bipedal 
kétlaki dioecious 
kétlapú alak dihedron 
kétlapú forma dieder 
kétnemű (növ) bisexual, hermaphrodite 
kétoldalán polírozott 
csiszolat 

double-polished section 

kétoldali részarányosok 
(Bilateria) 

bilateral animals 

kétoldali 
részarányosság/szimmetria 

bilateral symmetry 

kétoldalú, bilaterális bilateral 
kétrétegű agyagásvány two-layers clay mineral 
kétséges ambiguous 
kétsoros biserial 
kétszázas szita 200-mesh-screen 
kétszer domború biconvex 
kétszer logaritmikus 
diagram 

logarithmic chart 

kétszer primitív rács doubly primitive lattice 
kétszikű (fn) dicotyledon, dicot 
kétszikű (mn) dicotyledonous 
kétszínű pleokroizmus dichroism 
kéttagú (mat) binary 
kettéágazás (növ) bifurcation, dichotomy 
kéttengelyű kristály biaxial crystal 
kéttengelyű, két optikai 
tengelyű 

biaxial 

kettéosztott bipartite  
kettéosztott dudor bipartite swelling 
kettészelt kúp/kráter breached cone/crater 
kettészelt redőboltozat breached anticline 
kettnerit kettnerite 
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kettős (mat) binary 
kettős csillag binary star 
kettős csőrakat (fúrás) double stand 
kettős hiányhely double-void 
kettős kötés double bond 
kettős kristály bicrystal 
kettős kristály köztes 
felülete 

bicrystal interface 

kettős kútkiképzés dual well completion 
kettős magcső double core barrel 
kettős porozitás twofold porosity 
kettős reflexió bireflection, double reflection 
kettős só binary salt 
kettőscsillag double star 
kettőslánc two-fold chain 
kettőspát double-refracting spar 
kettőstörés birefringence, birefraction, double 

refraction 
kettőstörő birefringent, birefracting 
kettőző pát double-refracting spar 
kétutas futási idő (szeiz) two-way travel time 
kétváltozós elemzés bivariate analysis 
kétvegyértékű bivalent 
kétzáróizmúak dimyarians 
keuper Keuper, keuper 
keveredés (kőz) hybridization, mingling 
keveredés (limn) circulation 
keveredéses/keveredési 
korrózió 

mixture corrosion 

keveredési dolomitosodás mixing-zone dolomitization 
keveredési tényező mixing factor 
keveredési zóna mixing zone 
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keverék, elegy mixture 
keverés turbation 
kevert (kőz) hybrid 
kevertbázisú kőolaj mixed base oil 
kevertrétegű agyagásvány mixed-layer clay mineral 
kezdet (mat) origin 
kezdeti hasadékág incipient rift arm 
kezdeti olvadási 
hőmérséklet 

initial melting 

kezdődő kristályosodás incipient crystallization 
kezdődő törés incipient failure 
kezdőkamra protoconch 
kezdőkamra (kis 
kezdőkamrájú) 

microspheric 

kezdőkamra (nagy 
kezdőkamrájú) 

megalospheric 

kezdőmeridián prime meridian, reference meridian 
kezeletlen gáz crude/foul/untreated gas 
kézi szintező hand level 
kézi vágathajtás hand digging 
kézifúrás hand drilling 
kézikamara hand camera 
kézinagyító hand lens 
kézinagyító magnifying glass, pocket lens 
kézipéldány hand specimen 
kéziszér miner's pan 
khibinit chibinite 
khí-négyzet eloszlás chi-squared distribution 
kialudt vulkán extinct/dead volcano 
kianit kyanite, cyanite 
kiasztolit cross-stone, macle 
kiasztolit (andalúzit) chiastoliteH 
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kiasztolitpala chiastolite slate 
kibillenés tilt 
kibocsájt emit 
kibocsájtás emission 
kibocsátás emission, discharge 
kibukkan crop out, outcrop 
kibukkanás outcrop 
kibúvás outcrop 
kibúvik crop out 
kicsapás, kicsapódás (kém) precipitation, condensation 
kicsapódás precipitation 
kicsapódik (kém) precipitate 
kicsavarodott uncoiled 
kicsinyített kép reduced image 
kidőlés (bány) inrush, rock inrush 
kidudorodó protruding, protruded 
kiegészítő auxiliary 
kiegészítő iker supplementary twin 
kiegészítő vetület auxiliary projection  
kiegyenlítés (geod) adjustment 
kiegyenlítés(tekt) balancing 
kiegyenlített 
(kereszt)szelvény 

balanced cross section 

kiegyenlített oldat balanced solution 
kiegyenlített szelvény graded profile 
kiegyenlített szelvény balanced section 
kiegyenlített vízjárású 
vízfolyás 

mild stream 

kiegyenlítő buffer 
kiékelődés wedging, wedging away, thinning out, 

pinching out, truncation 
kiékelődik wedge out/away, thin out, pinch out, 

get truncated 
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kiékelődő érctelér gash vein 
kiékelődő réteg tongue 
kiékül spill out 
kiékül (telep) run out 
kiékülés wedging, wedging away, thinning out, 

pinching out, truncation 
kiélesedés sharpening 
kiemelkedés uplift, upwarp 
kiemelkedik uplift 
kiemelt part emergent coast 
kiemelt partfal abandoned/dead cliff 
kiépítés (fúrás) tripping out, pulling out 
kiépülés (szekv) progradation 
kiépülő komplexum/ék 
(szekv) 

prograding complex, ~ wedge 

kieserit kieserite 
kifagyási mag freezing nucleus 
kifagyásos terasz altiplanation terrace 
kifakult bleached 
kifejlett példány adult 
kifejlődés facies 
kifejlődik evolve 
kifejlődött adult 
kifejt (erőt) exert 
kifeljlett adult 
kifolyás (folyóé tóból) outlet 
kifolyással rendelkező tó open lake 
kifolyik, kitér (kőzet) flow 
kifutó hullám swash 
kigázolgás gas emission 
kigázosodás outgassing, degassing 
kigőzölgés exhalation 
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kígyócsillag (Ophiuroidea) brittle star 
kígyókarú csillag 
(Ophiuroidea) 

brittle star 

kígyókarú csillagok 
(Ophiuroidea) 

ophiuroideans, ophiuroids, serpent 
stars 

kígyókő adder stone 
kihajlás (mech) buckling 
kihajlási szilárdság buckling strength 
kihajt drive 
kihajtás displacement 
kihajtás (oil) displacement 
kihajtás (olaj) drive, sweep out 
kihal extinct 
kihalás extinction 
kihorgonyzás (mérn) anchorage 
kihorgonyzott fúróárboc guyed mast 
kihozatal yield 
kihozatali hatásfok yield 
kihozatali tényező (olaj) recovery factor 
kihűlési oszlopok solidification columns 
kihűlési szegély/kéreg chilled margin 
kiindulási magma parent magma 
kijelöl, meghatároz assign 
kilengés amplitude, excursion 
kilengés (fiz) amplitude 
kilépés (búvópataké) resurgence 
kilépési szög (opt) angle of emergence, emission angle 
kilépő nyílás/pupilla (opt)  exit pupil 
kilindrit cylindrite 
kilökés (krist) dislodgement 
kilökődés (krist) dislodgement 
kilúgozás leaching 
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kilúgozott talaj leached soil 
kilúgzás leaching 
kimarás (tenger által) abrasion 
kimberlit kimberlite 
kimberlit kürtő kimberlite pipe 
kimélyülés scour, scouring, hole, delve 
kimélyülés (geomorf) cavity 
kimerülés (telepé) (olaj) depletion 
kimerüléses telepművelés depletion drive 
kimmériai hegységképződés Kimmerian orogeny 
Kimmeridák Kimmerides 
kimmeridgei emelet Kimmeridgian stage 
kimos  abrade 
kimosás (csapadéké) (kém) elution 
kimosás (geomorf, szed) scour, scouring, washout, stream-bed 

erosion 
kimosás (talaj) leaching 
kimosás (természetes) winnowing 
kimosási szerkezet (szed) washout 
kimosódás scour 
kimosódás (szed) washout 
kimosódási szint eluvial horizon 
kimosott homok winnowed sand 
kimosott zóna flushed zone 
kimosott zóna (fúrás) invaded zone 
kimutatási határ limit of detection 
kimutatási határ detection limit, limit of detection 
kimzeyit kimzeyite 
kinematika kinematics 
kinematikai elemzés kinematic analysis 
kinetikus energia kinetic energy 
kingit kingite 
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kink kink 
kinksáv kink band, knick band 
kinoit kinoite 
kinzigit kinzigite 
kinyerés (anyagkitermelés) winning 
kioldás leaching, dissolution 
kiolit chiolite 
kioltás (opt) extinction, absence 
kioltási extinction angle 
kioltódik (pl. törés a 
csapása mentén) 

die out 

kioltott reflexió absent reflection 
kiömlési kőzet extrusive rock 
kipprégel alidade 
kipreparálódás weathering out 
kipusztul extinct 
kipusztulás extinction 
kirabol (vágatot) draw off 
királyvíz aqua regia, nitrohydrochloric acid 
kirándulás field trip, excursion 
kirostálás (természetes) winnowing 
kirostált homok winnowed sand 
kirovit (melanterit) kirovite 
kis áteresztőképességű 
(kőzet) 

tight 

kis fauna faunula, faunule 
kis kezdőkamrájú microspheric 
kis palloskagyló (Ensis = 
Solen ensis) 

sword razor 

kis sóstó salt pan 
kis szemcse, szemcsécske grainlet 
kis tátongókagyló (Mya 
truncata) 

blunt gaper 
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kisarjad bud 
kisbolygó planetoid, minor planet, asteroid 
kiscelli emelet Kiscellian stage 
kisenergiájú low-energy 
kisepert zóna flushed zone 
kisepert zóna (fúrás) invaded zone 
kiseprés (olaj) drive, displacement, deplacement, 

sweep out 
kísérlet test 
kísérleti kőzettan experimental petrology 
kísérő adjacent strata 
kísérő kőzet wall rock, enclosing rock 
kísérőásvány associated mineral 
kísérőelem accompanying element 
kisfokú metamorfózis low grade metamorphism 
kisforaminifera smaller foraminifera 
kiskör small circle 
kisméretarányú térkép small scale map 
kisminta scale model 
kissebességű réteg/zóna low-velocity zone 
kistengely (ellipszisé) minor axis 
kisugároz emit 
kisülés discharge 
kisvíz low stage, low water, lowstand 
kisvíz (szekv) lowstand 
kisvíz tető (szekv) top lowstand surface 
kisvízi hozam low-water discharge 
kisvízi meder low-water bed/channel 
kiszáradó vízfolyás intermittent stream 
kiszenel extract 
kiszorítás (olaj) drive, sweep out, displacement, 

deplacement 
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kiszorítási hatásfok/tényező displacement efficiency 
kiszorító közeg displacing fluid 
kiszúró henger sampling cylinder 
kiszűrődés filtration 
kitágul expand   
kitakarás (geomorf) exhumation 
kitakaródás  unroofing 
kitáűés (geod) marking/pegging/setting out 
kitérés (mászeren) excursion 
kitérés (mat)  amplitude 
kiterjed expand   
kiterjedéses kiszorítás expansion drive 
kitermel (bány) extract 
kitermelési tényező index of exploitation 
kitermelési veszteség mining losses (pl) 
kitermelhető ásványvagyon extractable reserves 
kitermelhető/ipari 
készlet/ásványvagyon 

recoverable reserves 

kitesz (hatásnak) expose 
kitettségi mutató/index exposure index 
kitin chitin 
kitin- chitinous 
kitines chitinous 
kitinozoa chitinozoan 
kitkait kitkaite 
kitöltés infilling, external cast 
kitöltés (pl. üregben) (kőz) filling 
kitöltés (szemcseközti téré) colmatage 
kitöltési tényező (krist) filling factor 
kitölthető tér (szekv) accommodation space 
kitöltődés infilling 
kitöltött infilled 
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kitör (vulk) erupt 
kitörés (bány) excavation 
kitörés (bány) fall of ground 
kitörés (fúrás) blowout, blow out 
kitörés (vulk) eruption 
kitöréses (vulk) eruptive 
kitörésgátló blowout preventer 
kitörésgátló rendszer hook-up 
kitörési felhő eruption cloud 
kitüntetett irány/orientáció preferred orientation 
kitüntetett szint datum horizon 
kitűzőrúd sight pole, picket 
kitűzőrúds flagpole, ranging pole 
kiugró adatok (stat) outliers 
kiürülés (vulk) depletion 
kivágás (opt) slit 
kivágat (térk) quadrangle 
kivágott erdő (térk) felled forest 
kiválás concretion, precipitate 
kiválás (a folyamat) precipitation 
kiválás (kém) precipitation 
kiválási sor (kőz) reaction series 
kiválási sorrend separation sequence 
kiválasztás (biol) excretion 
kiválasztódás, szelekció selection 
kiválasztószerv excretory/secretory organ 
kiválik precipitate 
kiválik (csapadék) (kém) precipitate 
kivastagodás thickening 
kivékonyodás thinning, wedging 
kivékonyodás (földkéregé) attenuation 
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kivékonyodik thin/pinch/wedge out 
kivékonyodott kéreg attenuated crust 
kivéső munka (jégé) ice scouring 
kivésődés (szed) groove 
kivezető csatorna exhalant/excurrent canal 
kivezető csatorna 
(szivacsnál) 

apochete 

kivirágzás efflorescence 
kivirágzás (ásv) efflorescence, bloom 
kivon (kém) extract 
kivonat abstract 
kladizmus cladistics 
kladnóit kladnoite 
kladogenezis cladogenesis 
kladogram cladogram 
kládusz clade 
klárit clarite 
klark terrestrial abundance 
klark(érték) Clarke number 
klarodurit clarodurite 
klaszt clast 
klaszter elemzés/analízis cluster analysis 
klasztikus clastic 
klatrát clathrate 
klebelsbergit klebelsbergite 
kleinit kleinite 
kliachit kliachite 
klíma climate 
klímaállóság hardiness, climatic endurance 
klímaoptimum climatic optimum 
klímaromlás climatic deterioration 
klimatikus climatic 
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klimatikus geomorfológia climatic geomorphology 
klimatográfia climatography 
klimatológia climatology 
klinoamfibol clinoamphibole 
klinoaugit clinoaugite 
klinobronzit clinobronzite 
klinoedrit clinohedrite 
klinoensztatit clinoenstatite 
klinoferroszilit clinoferrosilite 
klinoform clinoform 
klinografikus vetület clinographic projection 
klinohipersztén clinohypersthene 
klinoklász clinoclase 
klinoklór clinochlore 
klinolimnion clinolimnion 
klinométer clinometer 
klinométer dipping 
klinométer inclinometer 
klinopinakoid clinopinacoid 
klinopiroxén clinopyroxene 
klinoptilolit clinoptilolite 
klinotengely clinoaxis 
klinozoizit clinozoisite 
klivázs cleavage 
klivázslegyező cleavage fan, fan cleavage 
klivázspalásság shear cleavage 
klivázsredő cleavage fold 
kloantit chloanthite, white nickel 
klockmannit klockmannite 
klór chlorine 
klóraluminit chloraluminite 
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klórapatit chlorapatite 
klórargirit chlorargyrite 
klorid chloride 
klorit (ásványcsoport) chlorite 
kloritoid chloritoid 
kloritosodás chloritization 
kloritpala chlorite schist 
kloroandezit chloroandesite 
klorofán (fluorit) chlorophane 
klorofönicit chlorophoenicite 
klorokalcit chlorocalcite 
klóropál chloropal 
klorospinell (spinell) chlorospinel 
klorotil chlorotile 
klorotionit chlorothionite 
knopit (perovszkit) knopite 
koaguláció coagulation, flocculation 
koagulál, flocculate coagulate 
koagulálás coagulation, flocculation 
kobalt cobalt 
kobaltfényle cobalt glance 
kobaltin cobaltite, cobalt glance 
kobaltokker cobalt ochre/ocher 
kobaltomenit cobaltomenite 
kobaltvirág cobalt ochre/ocher/bloom, 

peachblossom ore 
kobaltvitriol cobalt vitriol 
kobellit kobellite 
koccanásnyom chattermark 
kocka- cubic 
kocka (ásv) hexahedron, cube 
kocka szerinti hasadás cubic cleavage 
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kockaérc cube ore 
kockakő paving block 
kockalap cubic plane 
kocsány peduncle 
kód code 
kódol code 
koechlinit koechlinite 
koefficiens coefficient 
koenenit koenenite 
koercitív erő coercive force, coercivity 
koevolúció coevolution 
kofferredő box fold 
koherens coherent 
kohézió cohesion 
kohósítás smelting 
kokárdaérc cockade/cocarde/sphere/ring ore 
kokit cocite 
kokkolit coccolith 
kokkolitiszap coccolith ooze 
kokkolitofóra coccolithophore 
kokkolitoforida cocclithophorid 
kokkoszféra coccosphere 
ko-krigelés co-kriging 
koksz coke 
kokszolás coking 
kokszolható szén coking coal 
kokszolhatóság coking capacity/property/quality 
kokszszén coking coal 
koktait koktaite 
koleoidea coleoid 
kolett (gem) culet 
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kollektív flotálás bulk flotation 
kollimációs rendszer collimation system 
kollimátor collimator 
kollízió collision 
kollofán (apatit) collophane, collophanite 
kolloform colloform 
kollokáció collocation 
kolluviális talaj colluvial soil 
kolluvium colluvium 
kolmatáció colmatage, colmation, clogging 
kolmatáció (US) warping 
kolorádóit coloradoite 
kolovratit kolovratite 
kolumbotantalit columbotantalite 
komagmás comagmatic 
komarovit komarovite 
kombeit combeite 
kombináció (krist, mat) combination 
kombinált csapda combination trap 
komendit comendite 
komisszúra commissure 
komisszúrasík commissural plane 
kommenzalizmus commensalism 
kommunitás community 
kompakció compaction 
kompakciós víz water of compaction 
komparátor comparator 
kompasz compass 
kompenzációs mélység compensation depth/level 
kompenzátor compensator  
kompetens réteg competent bed 
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komplexum complex 
komponens component 
kompozit (gem) composite stone 
kompressziós hajlat 
(oldalelmozdulásnál) 

restraining bend 

kompressziós készülék consolidometer  
kompresszorozás backblowing 
kompresszorozás surging of a well, backblowing 
komprimált kanyarulat compressed whorl 
koncentráció concentration 
koncentrált oldat concentrated solution 
koncentrátum concentrate 
koncentrátum ore concentrate 
koncentrikus concentric 
koncentrikus redő concentric fold 
kondenzáció condensation 
kondenzált rétegsor condensed succession 
kondenzált szelvény condensed section 
kondenzált szelvény (szekv) condensed section 
kondenzátum condensate, gasoline 
kondenzátum (gas) condensate, natural gasoline 
kondenzor condenser 
kondíció 
(készletszámításnál) 

condition 

kondrit chondrite 
kondrodit chondrodite 
konfidencia intervallum confidence intervallum 
konform conformable 
konformitás (településben) conformity 
kongenerikus congeneric 
konglomerátum, kavicskő conglomerate, gravelstone 
konglomerátumtelér clastic dyke 
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kongresszit congressite 
kongruens olvadás congruent melting 
kongruens olvadék congruent melt 
kongsbergit kongsbergite 
konikalkit conichalcite 
koninckit koninckite 
konit konite 
konjugált törés conjugate fault 
konkordancia (rétegt) concordance 
konkordáns concordant 
konkordáns conformable 
konkordáns kor concordant age 
konkordáns part concordant coast 
konkordáns település concordance 
konkréció ballstone 
konkréció concretion, ballstone 
konkréció- concretionary 
konkréció (szed) nodule 
konkréciókban megjelenő concretionary 
konkréciós concretionary 
konodonta conodont 
konoszkóp conoscope 
konoszkópos megvilágítás conoscopic illumination 
konszolidáció consolidation 
konszolidálatlan unconsolidated 
konszolidálatlan réteg soft formation 
konszolidálódik consolidate 
konszolidálódott consolidated 
kontakt ásvány contact mineral 
kontakt breccsa contact breccia 
kontakt öv metamorphic aureole 
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kontakt udvar/öv/zóna contact zone, (metamorphic) aureole 
kontaktgoniométer contact goniometer 
kontaktit contactite 
kontaktmetamorf contact-metamorphic 
kontaktmetamorfózis contact metamorphism 
kontaktmetaszomatikus contact-metasomatic 
kontaktmetaszomatózis contact metasomatism 
kontaktszög angle of contact 
kontaktus contact 
kontamináció contamination 
kontinens continent 
kontinensgyarapodás continental accretion 
kontinensnövekedés continental accretion 
kontinensperem continental margin 
kontinensvándorlás continental drift/drifting 
kontinentális continental 
kontinentális akkréció continental accretion 
kontinentális kéreg continental crust 
kontinentális lábazat continental rise 
kontinentális lejtő continental slope 
kontinentális talapzat continental embankment 
kontinentális üledék terrestrial deposit 
kontrakció contraction 
kontúr(vonal) contour 
konturit contourite 
konvekció convection 
konvekciós áramlás convection current 
konvekciós cella comvection cell 
konvergens fejlődés convergent evolution 
konvergens lemezhatár convergent plate boundary 
konvolúció convolution 



 

 
299 

konvolút rétegzés convolute bedding 
konzekvens völgy consequent valley 
konzisztenciahatár consistency limit 
koordináció (krist) coordination 
koordinációs szám coordination number  
koordináta-transzformáció conversion/transformation of 

coordinates 
kopál, kopálgyanta copal 
kopalit copalite, copaline, fossil copal 
kopár barren 
kopár vidék scabland 
kopáros scabland 
kopásellenállás wear resistance 
kopásvizsgálat wear test 
kopoltyú gill 
koponya cranium (pl crania) 
koponya skull 
koponya- cranial 
koponyakagylók (Craniidae) helmet shells 
koponyás állatok 
(Vertebrata) 

cranial animals 

koponyások (Vertebrata) cranates 
koprocönózis coprocoenosis 
koprolit coprolite 
koptatás abrasion 
koptatott rounded 
koptatott ősmaradvány worn fossil 
koptatottság roundness 
kor age; epoch 
kor epoch 
korall coral 
korallbozót coral thicket 
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korallférgek (Sabellariidae) tube worms 
korallgát barrier reef 
Korallgát (Nagy) Great Barrier Reef 
korallhomok coral sand 
korallit corallite 
korallos mészkő coral limestone 
korallszerű coralloidal 
koralltelep coral colony 
korallum corallum (pl coralla) 
korallváz corallite 
korallzátony coral reef 
kordevoli alemelet Cordevolian substage 
kordierit cordierite 
kordilit cordylite 
korhadéklakó (növény) saprophyte 
korlátoz confine, constrain 
kormeghatározás dating, age determination 
kornerupin kornerupine 
kornubit cornubite 
korológia chorology 
korona (brilliánson) bezel 
korona (gem) crown 
koronacsigasor (fúrás) crown block 
koronafúró core bit, bore crown, crown drill, cutter 

head 
koronaüveg crown glass 
korongalakú disk-shaped, discoidal 
korongos planiméter disk planimeter 
korpafű club-moss 
korrázió corrasion 
korráziós völgy corrasion valley 
korrektúra proof 
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korreláció correlation 
korrelációs táblázat correlation chart  
korrelál correlate 
korrelálható felület correlative surface 
korridor corridor 
korrigálás proof-reading 
korrodál corrode 
korrodált corroded 
korrózió corrosion 
korrózió (karsztos) solution 
korszak era 
korszak (kronosztrat) age 
korund corundum, diamond spar 
korvuszit corvusite 
kosárkagyló (Corbulidae) basket shell/clam 
kosütés (hidr) water hammer 
kosztibit costibite 
kóta (geod) elevation number 
kóta (térk) altitude, height 
kótás projekció (térk) dimensional plan 
kotektikus cotectic 
kotípus cotype 
kotoit kotoite 
kotor dredge 
kotrás dredging 
kotró dredge, dredger, excavator 
kotróhajó dredge 
kotu muck 
kotuljszkit kotulskite 
koutekit koutekite 
kova silica 
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kova- siliceous 
kovaalga siliceous alga 
kovaföld diatomaceous/siliceous earth 
kovagálma calamine 
kovaiszap siliceous ooze 
kovakőzet silica rock 
kovalens kötés covalent/atomic bond 
kovapala siliceous shale 
kovás siliceous, quartzic, quartziferous 
kovás fa(törzs) silified/petrified/opalized wood, 

woodstone 
kovás homokkő sandrock 
kovás kéreg (talaj) silcrete 
kovás mészkő siliceous limestone 
kovás, kovásodott silicified 
kovasav silica, silicic acid 
kovásodás silicification 
kovaszivacs siliceous sponge 
kovátlanodás desilication 
kovatufa silica sinter 
kovaüledék siliceous sediment 
kovazsinór chert stringer 
kovellin indigo copper, copper indigo, copper 

mica 
kozmikus cosmic 
kozmogónia cosmogony 
kozmokémia cosmochemistry  
kozmológia cosmology 
kozmopolita faj cosmopolitan species 
kozmosz cosmos 
kozulit kozulite 
kő stone 
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kő (geomorf) rock 
kőagyag stoneware 
kőasztal zeuge 
köb- cube 
kőbánya quarry 
kőbányászat quarrying 
kőbél internal cast 
kőbél endocast 
kőbél cast, steinkern, internal cast/mould, 

endocast 
köbgyök cube root 
kőbörc monadnock 
köbös cubic 
köbös illeszkedés hexahedral/cubic 

coordination/packing 
köbös rendszer (krist) isometric system 
köbös tengelyrendszer cubic axial system 
köbös, nem ~ anisometric 
kőcsatorna (áll) stone canal 
ködöblítéses fúrás mist drilling 
kőedény earthenware 
köepes vízellátottságú 
élőhely 

mesic site 

kőerdő petrified forest 
kőfejtő quarry 
köflachit köflachite 
kőfolyás rock glacier, boulder stream, boulder 

field 
kőfülke shelter cave 
kőfüzér stone garland 
kőgomba zeuge 
kőgyapot mineral wool 
kőgyapot rock/mineral wool 
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kőgyűrű stone ring 
kőhalom cairn 
kőhantsáv stone stripe 
kőhányás rock fill 
kőkor, kőkorszak Stone Age 
kőkorallok stony corals 
kőköz (geomorf) gap 
kőlavina rock avalanche 
kölcsönhatás interaction 
köldök umbilicus 
köldök (legbelső 
kanyarulatok 
Cephalopodáknál) 

nucleus (pl nuclei) 

köldökcsigák (Naticidae) necklace shells 
köldöki umbilical 
köldökperem umbilical edge 
köldökzsinór umbilical cord 
kőliszt rock flour 
kőmeteorit stony meteorite, aerolite 
könnyáásvány light mineral 
könnyenilló volatile 
könnyűfém light metal 
kőolaj petroleum, oil, crude, crude oil, 

mineral oil 
kőolaj-állandósítás crude stabilization 
kőolaj-anyakőzet oil-source rock 
kőolajfinomító petroleum refinery 
kőolajföldtan petroleum/oil geology 
kőolaj-gyűjtőrendszer oil gathering system 
kőolajkihozatal-növelő 
eljárás 

enhanced oil recovery 

kőolajtelep oil reservoir 
kőomlás rockfall 
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köpeny envelope 
köpeny mantle 
köpeny (puhatestűeké) pallium (pl pallia) 
köpenydiapír mantle plume 
köpenyék mantle wedge 
köpenyfeláramlás plume 
köpenylitoszféra lithospheric mantle 
köpenyüreg pallial cavity 
köpenyvonal pallial line 
kőpor rock flour 
kör circle 
kőrakat rock fill 
kőrakatgát rock-fill dam 
kördiagram circular chart, pie-chart 
körforgalom (geok) cycle 
körforgalom (hidr) water circulation 
körforgalom, légköri ~ atmospheric cycle 
körforgás (vízé) hydrological/water cycle 
körfrekvencia angular frequency 
körkörös dőlés (kifelé) quaquaversal dip 
körmozgás circular/orbital motion 
környezet environment 
környezet- environmental 
környezetföldtan environmental geology 
környezeti environmental 
környezeti állapotvizsgálat environmental assessment 
környezeti erőforrások environmental resources 
környezeti hatástanulmány environmental impact assessment 
környezettan ecology 
környezetvédelem environmental protection 
környező kőzet surrounding rock 
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körosztás circle graduation/division 
körös (növ) cyclic, cyclical 
körpolarizátor circular polarizer 
körszájú (fn) cyclostome 
körtelér ring dyke, cone sheet 
körülfejtett pillér/szénláb abandoned pillar 
körülhatároló kutatófúrás field extension well, contour well 
körülvesz surround 
körülzár surround 
körvonal contour 
kősapkás földpiramis pedestal rock 
kősivatag rocky desert 
kősó salt, rock salt, native salt 
kőszén coal, black diamond 
kőszénbánya coal mine 
kőszénkorszak (karbon) age of coal 
kőszénösszlet coal measures 
kőszéntelep coal seam 
kőszéntelep (bány) bank 
kőszilánk chip 
kőszirt cliff 
köteg bundle 
köteles magfúró wireline core barrel 
kötélfúrás cable drilling 
kötélfúrás cable (tool) drilling 
kötélfúróberendezés cable tool rig 
kötélláva corded lava, pahoehoe 
kőtenger block field, stone field 
kőterítés rock blanket 
kötés (kém) bond 
kötéserősség bond strength 
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kötési anizotrópia bonding anisotropy 
kötési energia binding/bond energy 
kötéstávolság bond distance/length 
kőtöltés rock fill 
kőtömb boulder 
kőtörmelék debris 
kőtörmelék (bány) rock waste 
kőtörmelék (barl) rubble 
kőtörmelékes agyag boulder clay 
kötött bucka anchored/fixed/stabilized dune 
kötött elektron bound electron 
kötött kőzet coherent rock 
kötött kőzet (nem ~) incoherent rock 
kötött talaj cohesive soil 
kötött talajvíz fixed ground water 
kötött víz water of constitution 
kötött víz bound water 
kötött víz constitution/bound water; unavilable 

moisture 
köttigit koettigite 
kő-vas-meteorit aerosiderolite 
kővelő agaric mineral 
kövér agyag fat clay 
köves talaj lithosol 
kövesedés petrifaction 
követ bányászik/fejt quarry 
kővéválás petrifaction 
kővévált erdő petrified forest 
kövülés petrifaction 
kövült petrified 
közbeiktatódó intervening 
közbenső főfeszültség intermediate principal stress 
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közberétegez interstratify 
közberétegzés interbedding, intercalation, 

interlayering 
közberétegzett interbedded, intercalated, interlayered 
közberétegzett interstratified 
közberétegződés interstratification 
közbetelepülés interbedding 
közbülső borda intercalatory rib 
közeg medium 
közeg (fiz) agent 
közegellenállás (hidr) drag 
közeledés approach 
közeledő lemezszegély convergent juncture 
közelítési hiba approximation error 
közép (mat) mean 
középérték average value; mean 
középérték szórása (stat) standard error of the mean 
közepes mean 
közepes szélességek mid-latitude(s), middle latitudes 
közepesen koptatott subrounded 
középhagyó centrifugal 
középhiba (stat) standard error (of the mean) 
középmoréna median moraine 
középpont midpoint 
középpont (vetületé) center point 
középpont, centrum centre 
középponti szimmetria central symmetry 
középponti, centrális central 
középső csíralemez mesoderm 
középszakasz (folyóé) middle course 
középszemcsés medium-grained 
középszemű medium-grained 
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középtengeri kehelykorall 
(Acropora cyathus) 

cup coral 

középvonal center line 
kőzet rock 
kőzetalkotó ásvány rock-forming mineral 
kőzetcsavar bolt 
kőzetcsavarozás bolting 
kőzetfizika petrophysics 
kőzetgát (törmelékből) rampart 
kőzethatár junction 
kőzethatású talaj lithomorphic soil 
kőzethorgony anchor, bolt, rock bolt 
kőzethorgonyzás bolting 
kőzethorgonyzás rock bolting 
kőzetjellemzők (mérn) rock properties 
kőzetjövesztés breaking 
kőzetkeletkezés petrogenesis 
kőzetkeletkezés (ül.kőz) lithogenesis 
kőzetkémia petrochemistry 
kőzetképződés (ül.kőz) lithogenesis 
kőzetköpeny surrounding rock 
kőzetlazítás (bány) loosening 
kőzetleválás (bány) rock outburst, slabbing 
kőzetliszt aleurite 
kőzetliszt (mérn) rock flour 
kőzetliszt (szed) silt 
kőzetmarás abrasion 
kőzetmechanika rock mechanics; geotechnics 
kőzetmikroszkóp petrological microscope 
kőzetnyomás rock pressure 
kőzetprovincia petrographic/magma province, suite 
kőzetrés joint 
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kőzetréshálózat joint system 
kőzetréshálózat, elválási 
rendszer 

joint system 

kőzetrétegtan lithostratigraphy 
kőzetrétegtani lithostratigraphical 
kőzetrétegtani egység lithologic unit 
kőzetsorozat suite 
kőzettan lithology, petrology 
kőzettani petrographical, petrological 
kőzettani, litológiai lithological 
kőzettanos petrologist, petrographer 
kőzetté válik lithify 
kőzettest rock mass 
kőzettéválás lithifaction, induration 
kőzettéválás (ül.kőz) lithogenesis 
kőzettévált lithified 
kőzettípus lithologies, rock type 
kőzettömeg rock mass, pile 
kőzettörmelék (bány) loose ground 
kőzettörmelékes homokkő lithic arenite 
kőzettulajdonságok (mérn) rock properties 
kőzetüreg geode 
kőzetüveg (kőz) glass 
kőzetváltozat lithologies 
kőzetviselkedés, 
kőzetműködés 

rock behaviour 

kőzetvizsgálat (mérn) rock test 
kőzetvizsgálat (mérn)  rock test 
kőzetzárvány xenolith 
közkő (bány) parting 
közkő (szénben) dirt band 
közömbösít neutralize 
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közömbösítés neutralisation 
közönséges amfibol common hornblende 
közös rész (mat) intersection 
közösség community 
közösség (ökol) association 
központi henger (növ) stele 
központi kitörés central eruption 
központi kürtőjű vulkán central-vent volcano 
központi völgy median/central valley 
központosítás, centrírozás centre adjusting, centring 
központtól távolodó centrifugal 
köztes fázis intermediate phase 
köztes tömeg median mass 
köztes-zóna interval-zone 
közvetlen fedü(rétegek) nether roof 
közvetlen megvilágítás direct illumination 
krageröit krageröite 
krantzit krantzite 
kráter crater 
kráterforrás mound/knoll spring 
kráterképződés cratering 
krátertó crater lake 
kratochvilit kratochvilite 
kraton craton 
krausit krausite 
krauskopfit krauskopfite 
kremersit kremersite 
krennerit krennerite 
krenulációs palásság crenulation cleavage 
kréta- chalky 
kréta- cretaceous 
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kréta (tavi) bog lime 
kréta idószak Cretaceous period 
krétaszerű chalky, cretaceous 
krigelés kriging 
krinoidea crinoid 
krinoideás crinoid 
krinoideás encrinital 
krinoideás mészkő crinoidal limestone, encrinite 
kriofil cryophilic 
kriofillit cryophyllite 
kriogén cryogenic 
kriogén magnetométer cryogenic magnetometer 
kriolit cryolite 
kriolítionit cryolithionite 
kriológia cryology 
kriopediment cryopediment 
krioplanáció cryoplanation 
krioszféra cryosphere 
kriotektonikus glaciotectonic 
krioturbáció cryoturbation 
kriptodont cryptodont 
kriptoexplóziós szerkezet cryptoexplosion structure 
kriptogám növény cryptogamous plant 
kriptohalit (hidrohalit) cryptohalite 
kriptokristályos cryptocrystalline, aphaniphyric 
kriptolit (monacit) cryptolite 
kriptomagmás cryptomagmatic 
kriptomelán cryptomelane 
kripton krypton 
kriptopertit (ortoklász) cryptoperthite 
kriptoszimmetria cryptosymmetry 
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kriptovulkáni szerkezet cryptovolcanic structure 
kriptovulkánosság cryptovolcanism 
kriptozoikum Cryptozoic 
kriptozoon cryptozoon (pl cryptozoa) 
kristály crystal 
kristályalak crystal shape 
kristálycsíra crystallite 
kristálycsíra-képződés nucleation 
kristálycsírázás nucleation 
kristályfizika crystal physics 
kristályforma crystal form 
kristálygóc nucleus (pl nuclei) 
kristályhatármenti korrózió intercrystalline corrosion 
kristályhiba imperfection, crystal defect 
kristálykémia crystal chemistry 
kristályközi intercrystalline 
kristálylap face 
kristálymérés crystallometry 
kristályok közötti intercrystalline 
kristályoptika crystal optics 
kristályos crystalline 
kristályos állapot crystalline state 
kristályos kőzet crystalline rock 
kristályos szövet crystalline texture 
kristályosítás crystallization 
kristályosodás crystallization 
kristályosodási front frontline of crystallization 
kristályosodási képesség crystallization power 
kristályosodik crystallize 
kristályosodott crystallized 
kristályosság (foka) crystallinity 
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kristályossági index crystalline index 
kristályosztály crystal class 
kristályrács crystal lattice 
kristályrács lattice 
kristályrendszer crystal system 
kristálytan crystallography 
kristálytani crystallographic 
kristálytani irány crystallographic direction 
kristálytani sík crystallographic plane 
kristálytani tengely crystallographic axis 
kristálytengely crystal axis 
kristálytufa crystal tuff 
kristályüreg druse 
kristályvíz water of crystallization 
kristályvízmentes anhydrous 
krisztallit crystallite 
krisztallitos crystallitic 
krisztallizációs front frontline of crystallization 
krisztalloblaszt crystalloblast 
krisztalloblasztézis crystalloblastesis 
krisztalloblasztikus (krist) crystalloblastic 
krisztalloblasztos (kőz) crystalloblastic 
krisztallográfia crystallography 
krisztallográfiai crystallographic 
krisztalloid crystalloid 
krisztalloklasztos tufa crystalloclastic tuff 
krisztallometria crystallometry 
krisztallometriai crystallometric 
krisztobalit cristobalite 
kritikus felület critical surface 
kritikus hőmérséklet critical temperature 
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kritikus nyomás critical pressure 
kritikus pont critical point 
kritikus rézsűhajlás critical slope 
kritikus sebesség threshold velocity 
kritikus szög critical angle 
kritikus tömörség critical density 
krizoberill chrysoberyl 
krizokolla mountain blue 
krizokolla chrysocolla, mountain blue, mountain 

green 
krizolit (olivin) chrysoliteH 

krizoprász chrysoprase 
krizotil chrysotile, fibrous serpentine 
krokidolit crocidolite, blue asbestos 
krokoit crocoite, red lead ore 
króm chromium 
kromát chromate 
kromatikus aberráció chromatic aberration 
kromatin chromatin 
kromatit chromatite 
kromatográfia chromatography 
krómcsillám chrome mica 
krómdiopszid chrome diopside 
krómit chromite, chrome iron, chrome iron 

ore 
krómit chrome iron 
krómitit chromitite 
krómokker chrome ochre/ocher 
krómrutil chromrutile 
krómspinell chrome spinel 
kron chron 
kronológia chronology 
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kronosztratigráfia chronostratigraphy, time-stratigraphy 
kronosztratigráfiai chronostratigraphical 
kronosztratigráfiai egység chronostratigraphic unit 
kronozóna chronozone, chronostratigraphic zone 
krotovina krotovine 
kröhnkit kroehnkite 
kröhnkit kröhnkite 
ktenaszit ktenasite 
kuboktaéder cuboctahedron 
kueszta cuesta 
kukkerzit kukersite 
kulcsos (fúrás) tongsman, floorman 
kulissza echelon, coulisse 
kulisszás en echelon 
kulisszás redők en echelon folds 
kulisszaszerű en echelon 
kullerudit kullerudite 
kuloár couloir 
kumulált gyakoriság cumulative frequency 
kumulatív cumulative 
kumulatív gyakoriság cumulative frequency 
kumulátum cumulate 
kumulit cumulite 
kunguri emelet Kungurian stage 
kunzit (szpodumen) kunzite 
kúpbehatolási kísérlet cone penetration test 
kúpcsigák cone shells 
kúpfúró cone bit 
kúpkarszt cone karst 
kupletszkit kupletskite 
kúpolás (mintaosztáshoz) coning 
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kúpostörő cone crusher 
kuprit cuprite, red copper, red copper ore. 

Ruby copper, ruby copper ore 
kuprobizmutin cuprobismutite 
kuprocopiapit cuprocopiapite 
kuprosklodowskit cuprosklodowskite 
kuprospinell cuprospinel 
kuprosztibit cuprostibite 
kuprotungsztit cuprotungstite 
kúpszerkezet cone-in-cone structure 
kúptelér cone-sheet 
kúpvetület conic projection 
kurcsatovit kurchatovite 
kurnakovit kurnakovite 
kurszkit (apatit) kurskite 
kurtózis peakedness, kurtosis 
kurumszakit kurumsakite 
kúszás creep 
kúszási határ creep limit 
kúszó hullámfodor climbing ripple (mark) 
kuszoda (barl) crawl, crawlway  
kúszójárat (barl) crawl, crawlway 
kút beömlési felülete intake of well 
kút hatósugara drainage radius 
kút hatósugara well radius 
kút(talp)kezelés well stimulation 
kút, fúrólyuk well 
kutak egymásrahatása well interference 
kútakna wellhead cellar 
kútáram well stream 
kutatás research, investigation, exploration 
kutatás (bány) prospecting 
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kutatási terület leírása site characterization 
kutatóárok trench 
kutatóárok channel 
kutatófúrás exploratory drilling, exploration well, 

prospect(ive) boring 
kutatógödör test pit 
kutatómunka research 
kutatótáró exploring drift 
kútbefejezés well completion 
kútelfojtás well capping 
kútelfojtás well killing 
kútfej well head 
kútfejgáz crude  foul / untreated gas 
kútfejrács template 
kútfejszerelvény wellhead equipment 
kúthálózat well pattern 
kúthatósugár effective well radius 
kutinait kutinaite 
kútindítás putting on production, bringing-in of 

well 
kútkezelés well treatment 
kútkiképzés well completion; downhole equipment, 

well equipment 
kútmegcsapolási körzet 
(hidr) 

drainage area 

kútmegölés well capping/killing 
kútmegölő folyadék kill fluid 
kútmunkálat well servicing, clearing-out 
kútmunkálatok (fúrás) operations 
kutnohorit kutnohorite 
kútszelvény well section 
kútszerkezet downhole equipment, well equipment 
kútszövet filtering well mesh 
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kúttalp well bottom, bottom hole 
kúttalpkezelés well stimulation 
kúttávolság well spacing 
kútveszteség lost head 
kútvizsgálat well test 
kutyaláb (fúrás) sidetracking 
kuzelit cuselite 
külfejtés open cast mine 
külfejtés open pit mine 
különálló szemcsék isolated grains 
különválásos kőolajtermelés segregation drive 
külső erők exogenic processes 
külső mag outer core 
külső partszegély backshore, backbeach 
külső self outer shelf 
külső váz exoskeleton 
külsővázas exoskeletal 
külszín (bány) surface 
külszíni bánya open cast mine 
külszíni bányászat opencast mining, strip mining 
külszíni fejtés open pit; quarry 
külszíni művelés opencast mining 
kürtő shaft, pothole, pitch, domepit (US 

barl) 
kürtő (barl) chimney 
kürtő (vulk) vent, pipe, feeder 
kürtőkitöltés volcanic neck 
kürtőscsigák (Fissurellidae) keyhole/slit limpets 
küszöb swell 
küszöb (glac) riser 
küszöbnyomás threshold displacement pressure 
küvetta cell 
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kváderkő ashlar, broad stone, square(d) stone, 
square-hewn stone 

kváderkő broad stone 
kvadratúrai dagály neap tide, dead tide 
kvantilis quantile 
kvantumevolúció quantum evolution 
kvarc quartz 
kvarcandezit quartz andesite 
kvarcdiorit quartz diorite 
kvarcék quartz wedge 
kvarchomok (önt) silica sand 
kvarchomokkő quartzarenite 
kvarcit quartzite 
kvarclemez quartz plate 
kvarcliszt (önt) powdered quartz 
kvarcporfír quartz porphyry 
kvarctartalmú quartz-bearing, quartziferous, quartzic 
kvarcüveg quartz glass 
kvarter Quaternary 
kvartilis quartile 
kvázikristály quasicrystal 
kvázikristályos quasicrystalline 
láb (áll) leg, limb 
lábasfejű cephalopod  
lábazat (kontinentális) continental rise 
lábazati kő pedestal 
lábbarlang footcave 
lábjegyzet footnote 
lábnyom(sorozat) track 
laboratórium laboratory 
laboratóriumi munka laboratory work 
labradorit labradorite, Labrador rock/spar/stone 
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labradoritit labradoritite. Labradorfels 
labradorizálás labradorescence 
lacroixit lacroixite 
ladini emelet Ladinian stage 
lagúna lagoon 
lagúna- lagoonal 
lagúna- lagunar 
lagunáris lagoonal, lagunar 
lagúnás part bar-and-lagoon coast 
lágy fedő clod 
lágy köpeny soft mantle 
lágy víz soft water 
lahar lahar 
laitakarit laitakarite 
laki alemelet Lacian substage 
lakkfilmlevonat lacquer peel 
lakkolit laccolith 
lakmusz litmus 
lakmuszpapír litmus paper 
lakóhely habitat 
lakójárat delling burrow 
lakókamra body/living chamber 
lakosság population 
lakusztris lacustrine 
lamarckizmus Lamarckism 
lamella (krist) lamella 
lamellibranchiata lamellibranch 
lamina (rétegt) lamina 
lamináció lamination 
laminált laminated, laminate 
lamináris laminar 
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lamináris áramlás laminar flow, streamline flow 
lamináris határréteg laminar layer 
laminit laminite 
lámpás (Arisztotelész ~a) Aristotle's lantern 
lamprofillit lamprophyllite 
lamprofír lamprophyre 
lamprofír- lamprophyric 
lamprofíros lamprophyric 
lamproit lamproite 
lanarkit lanarkite 
láncborát chain borate 
lánchegység, kordillera cordillera 
láncszilikát chain silicate 
láncszilikát inosilicate 
landsbergit landsbergite 
lándzsa alakú lanceolate 
lándzsacsiga (Cerithium) horn shell 
lándzsás levél lanceolate leaf 
láng világító kúpja luminous cone of flame 
langbeinit langbeinite 
lángfotométer flame photometer 
lángfotometria flame photometry 
langhi emelet Langhian stage 
langit langite 
lángköpeny envelope / sheath of a flame 
lángkőszén flame coal, bituminous coal 
lángmag inner cone 
lángperem margin of flame 
lángszerkezet flame structure 
languszták (Palinuridae) lobsters 
lansfordit lansfordite 
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lantán lanthanum 
lantanit lanthanite 
láp swamp, bog, fen, moor 
lap (krist) face 
lap (térk) quadrangle 
lapály plain, lowland, bottomland 
lapcentrált rács face-centred lattice 
lapilli lapilli 
lapillitufa lapilli tuff, lapillite 
lapindex-transzformáció plane index transformation 
lapis lazuli lapis lazuli 
lapított flattened 
lapított flattened 
lapkombináció (krist) combination 
lapnormális (krist) face normal 
lapos flat, flattened 
lapos eloszlás platykurtic distribution 
lapos part nip coast 
lapos vető low-angle fault 
laposféreg flatworm 
lappangó (biol) latent 
lappangó hő latent heat 
lappólus (krist) face pole 
lappólusalakzat (krist) figure of the plane poles 
lapszámosság (krist) face frequency number 
lapszéli csatlakoztatás (térk) edge matching 
lapszimbólum (krist) face symbol 
lapszimmetria symmetry of faces 
lapszög (krist)  interfacial angle, plane angle, dihedral 

angle 
lapszögek állandósága constancy of interfacial angles 
lapult oblate 
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lapultság ellipticity, flattening 
larámi hegységképződés Laramide orogeny 
larderellit larderellite 
larnit larnite 
larsenit larsenite 
lárva larva (pl larvae) 
lárva- larval 
lárvaállapot larval stage 
larvikit larvikite, blue granite 
lassú vízjárású folyó sluggish river 
látástávolság visibility, range of visibility 
látens (biol) latent 
látens hő latent heat 
laterális lateral 
laterális árok (áll) lateral furrow 
laterális fog lateral tooth 
laterálszekréció lateral secretion 
laterálszonda lateral sonde 
laterit laterite, red soil 
laterites talaj laterite soil, latosol 
lateritesedés laterization 
laterolog laterolog 
láthatár horizon 
látható színkép visible spectrum 
láthatóság visibility 
látit latite 
látóhatár horizon 
látómező field of view 
látómezőblende field stop, field of view stop 
latosol latosol 
látótávolság range of visibility 



 

 
325 

látótér field of view 
latrappit latrappite 
látszólagos csonkulás 
(szekv) 

apparent truncation 

látszólagos fényesség apparent brightness 
látszólagos kiékelődés apparent truncation 
látszólagos kioltás apparent extinction 
látszólagos kor apparent age 
látszólagos metszet hidden section, phantom section 
lattorfi emelet Lattorfian/Latdorfian stage 
latyak (talaj) slush 
laubmannit laubmannite 
laueit laueite 
laumontit laumontite 
laumontit lomoniteH 

Laurázsia Laurasia 
laurenciumi Laurentian 
laurionit laurionite 
laurit laurite 
lautarit lautarite 
lautit lautite 
láva lava 
lávaár lava flow 
lávabarlang lava cavern/tube/tunnel 
lávablokk volcanic block 
lávabreccsa lava/flow breccia 
lávadóm lava dome 
lávadugó volcanic plug 
lávadugó (kipreparálódva) volcanic neck 
lávafennsík lava plateau 
lávafolyás lava flow 
lávafüggöny fire curtain 
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lávagörgeteg volcanic block 
lávakúp lava cone 
lávakupola lava dome 
lávamező lava field 
lávarög volcanic block 
lávaszökőkút fire/lava fountain 
lávató lava lake 
lavenit lavenite 
lavina avalanche 
lavinahatás avalanching 
lavrovit (diopszid) lavroffite 
lawrencit lawrencite 
lawsonit lawsonite 
laza unconsolidated, friable, loose 
laza illeszkedés open packing 
laza kőzet unconsolidated/incoherent rock 
laza kőzet (bány) loose ground 
laza kőzet (mérn) loose rock 
laza súly bulk weight 
lazulit lazulite, blue spar 
lazurit lazurite. Lazuli, lapis lazuli, native 

ultramarine 
lazúrkő lapis lazuli 
leadhillit leadhillite 
leányfázis daughter phase 
lebegés buoyancy, floating 
lebegő suspended 
lebegő hordalék suspended/suspension load 
lebegtetett hordalék suspended/suspension load 
lebeny (biol) lobe 
lebomlás breakdown 
lebomlik break down 
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lebont break down 
lebontás (szerves anyagoké) decomposition 
lebontó (szervezet) decomposer 
léc lath 
léces termet/habitus (ásv) lath-shaped habit 
lécleolvasás rod reading 
lecontit lecontite 
lecsapódás condensation 
lecsapoló vágat drain adit 
lecsiszol abrade 
lecsiszolt abraded 
lecsúszó vető detachment fault 
lédi emelet Ledian stage 
ledmorit ledmorite 
ledörzsölés abrasion 
lefedési arány (bány) overburden ratio 
lefejez behead 
lefejez (folyót) capture 
lefejezés (folyóé) capture 
lefejezett folyó beheaded stream 
lefejezett völgy wind gap 
lefejeződés-könyök elbow of capture 
lefejtés working 
lefelé elvégződik (vető) die out downward 
lefoglalt név preoccupied name 
lefolyás runoff 
lefolyás (geomorf) drainage 
lefolyás, levezető vízfolyás, 
kifolyás 

effluent 

lefolyásos tó exorheic lake 
lefolyástalan areic, arheic 
lefolyástalan medence closed basin 
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lefolyástalan terület endorheic/closed drainage 
lefolyástalan tó closed/endorheic lake 
lefolyástalan tó endorheic lake 
lefolyástalanság arheism 
lefúvató fáklya blow-off torch 
lefűződés budding 
lefűződés necking, necking down 
lefűződés (növ) gemmation 
lég- airborne 
légakna air shaft 
légáram air flow/current 
légáramlás air flow/current 
legelésnyom grazing trace 
legelésző (áll) browser 
legelő (áll) browser 
légfúrás air drilling 
légi airborne, aerial 
légi felmérés aerial/airborne survey 
légi felmérés airborne surveying 
légi felvételezés aerial survey 
légi módszer airborne method 
légifénykép air/aerial photograph 
légifényképezés airborne/aerial photography 
légifénykép-kamara aerial camera (US)  
légifényképmozaik aerial mosaic 
légimágneses térkép aeromagnetic map 
legjobb illeszkedés vonala line of best fit 
legkisebb közös többszörös lowest common multiple 
legkisebb négyzetek 
módszere 

least-squares method 

légkör atmosphere 
légkörfizika atmospheric physics 
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légköri atmospheric 
légköri körforgalom atmospheric cycle 
légkörtan meteorology 
légmentes, légzáró air tight 
legnagyobb eljegesedés glacial maximum 
legnagyobb elöntés felszíne 
(szekv) 

maximum flooding surface 

légnyomás air pressure, atmospheric pressure 
légöblítéses fúrás air drilling 
légöblítéses fúrás air-lift drilling, air drilling 
legömbölyített kavics rounded pebble 
légörvény vortex 
légpiknométer air picnometer 
legrandit legrandite 
légredő aerial arch/fold 
légrés air gap 
légszáraz air dry 
legszorosabb illeszkedésű closest-packed 
légvágat airway 
légzés respiration 
légzőszervek respiratory organs 
légzsák (fenyőpollenekben) air sac, vesicle 
légzsilip air lock 
legyező fan 
legyeződelta fan delta 
legyezőférgek (Sabellidae) feather-duster worms 
legyezőkorall fan coral 
legyezőredő fan fold 
leggyakoribb átmérő, 
módusz 

modal diameter 

leggyakoribb érték, módusz mode 
lehajlás (geofiz)  inclination 
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lehajlás (mágneses) magnetic dip 
lehajlás (tekt) downwarp 
lehatároló fúrás contour well, delineation well, field 

extension well 
lehatároló kutatófúrás appraisal well 
lehiit lehiite 
lehordás ablation, removal 
lehull (bányában 
kőzetszilánk) 

flake (off) 

leifit leifite 
leíró kőzettan petrography 
lejt slope 
lejtakna inclined shaft 
lejtés grade 
lejtés (geomorf) inclination 
lejtés (hidr) fall 
lejtmérő clinometer, inclinometer 
lejtő slope 
lejtő(s felszín) hillslope 
lejtőalacsonyodás downwearing (of slope) 
lejtőalapmérték scale of slopes 
lejtőállékonyság slope stability 
lejtőderék mid-slope 
lejtőfejlődés slope development 
lejtőfelszín slope 
lejtőforrás valley spring 
lejtőhátrálás slope retreat 
lejtőirány aspect 
lejtőkitettség exposure 
lejtőkúp (szekv) slope fan 
lejtőláb toe-of-slope 
lejtőlábi zóna toe-of-slope zone 
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lejtőlegyező slope fan 
lejtőleöblítés sheet wash 
lejtőmozgás (mérn) landslide 
lejtős inclined 
lejtősakna inclined shaft 
lejtőszögváltozás change of slope 
lejtőszögváltozás, 
megtöréses ~s 

angular change of slope 

lejtőtörmelék talus 
lejtőtörmelék-csuszamlás debris slide 
lejtőüledék colluvium 
lejtőváll crest-slope 
lejtővályog slope wash 
leképezési hiba imaging defect, defect of the image 
leképezési hiba (opt) aberration 
leképező kristályosodás imaging crystallization 
lekoptat abrade 
lekoptatott abraded 
lekötés (mérn) anchorage 
lektor referee 
lektorált folyóirat refereed journal 
lektosztratotípus lectostratotype 
lektotípus, lectotypus lectotype 
lelapolódás downlap 
lelapolódás (szekv)  offlap 
lelapolódási törés (szekv)  offlap break 
lelet find 
lelet (bány) discovery 
lelőhely locality 
lelőhely site 
lelőhely (szed) deposit 
lemágnesez demagnetize 
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lemágnesezés demagnetization 
lemez plate, slab 
lemez (krist) lamella 
lemezes lamellar, laminar, laminate, laminated 
lemezes elválás slab jointing 
lemezes fog lamellar tooth 
lemezes habitus platy habit 
lemezes kő flagstone 
lemezes termet/habitus bladed habit 
lemezhatár plate boundary/margin/junction 
lemezkivastagodás underplating 
lemezköteg (szed) laminaset 
lemezmozgás plate motion 
lemezmozgás plate movement / motion 
lemeztávolodási sebesség spreading rate 
lemeztektonika plate tectonics 
lemezszegély plate boundary/margin/junction 
lemniszkáta lemniscate 
leművelés working 
lencse (opt) lens, glass 
lencse (rétegt) lens 
lencse alakú lenticular 
lencsealakú lenticular, lens-like, leans-shaped 
lencsefoglalat lens mount 
lencserendszer lens combination 
lencsés lenticular 
lencseszerű telep lenticular body 
lengenbachit lengenbachite 
lentokapilláris pont lento-capillary point 
lényeges elegyrész essential constituent 
lenyesés truncation 
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lenyesett truncated 
lenyesett oldalgerinc truncated spur 
lenyírás, lenyíródás décollement (fr)  
lenyíródott takaró décollement nappe 
lenyírt takaró décollement nappe 
lenyomat impression, imprint, mould 
lenyomat (dolomitkristályé) dolocast 
lenyomat (ősmaradvány 
külső részéé) 

external mould 

lenyomat; öntőforma mould (GB) 
leonit leonite 
leöblítés sheet wash, rill wash 
lepárlás distillation 
lepattan (bány) spall 
lepattan (bányában 
kőzetszilánk) 

flake (off) 

lepattogzás (bány) spalling off 
lépcső escarpment 
lépcsős sík/kristálylap 
(krist) 

stepped face 

lépcsős törés multiple fault 
lépcsővidék scarp-and-vale terrain 
lepelerózió sheet wash 
lepelmozgás (üledéké 
folyóban) 

sheet movement 

lepelszerű elöntés sheet flood 
lépésszámláló pedometer 
lepidoblasztos lepidoblastic 
lepidokrokit lepidocrocite 
lepidolit lepidolite, lithium mica 
lepidomelán (biotit) lepidomelaneH 

lépték scale 
lépték (térk) ruler 
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leptit leptite 
leptogeoszinklinális leptogeosyncline 
leptoklorit leptochlorite 
lepusztít denude, erode 
lepusztítás denudation, erosion 
lepusztítás (szekv) truncation 
lepusztító erosive 
lepusztító folyamat gradational process 
lepusztított denuded, eroded 
lepusztulás denudation, erosion 
lepusztulási terület area of provenance, source area 
lepusztult eroded 
lerak  deposit 
lerakás (hulladéké) waste disposal 
lerakódás deposit, deposition 
lerakódási depositional 
lerakódással egyidejű syndepositional 
lerakódik deposit, settle 
lerakódott deposited 
lermontovit lermontovite 
lesodort anyag 
(szubdukciós zónában) 

entrained material 

lesüllyed settle 
leszármazás descendence 
leszármazott offspring 
leszerelés 
(fúróberendezésé) 

rig-down 

leszerelés 
(fúróberendezésé) 

tear-down, rig-down, rigging-down 

leszívás drawdown 
leszívás (hidr) depression 
leszívás mértéke depression head 
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leszívási felület depression surface 
leszívási tölcsér cone of depression/influence, 

drawdown cone 
letakarás (bány) stripping 
letakarítás (bány) stripping 
letális lethal 
letarol  abrade 
letarolás (tenger által) abrasion 
letarolt abraded 
letarolt síkság erosional plain 
letarolt síkság (jég által) ice-scoured lowland/plain 
létért folyó harc/küzdelem struggle for existence/life 
letovicit letovicite 
letörés escarpment, scarp 
leuchtenbergit (klinoklór) leuchtenbergite 
leucit leucite, white garnet 
leucitijolit leucite ijolite 
leucitit leucitite 
leucitoéder leucitohedron 
leucitofír leucitophyre 
leuko- leuco- 
leukofán leucophane 
leukofán leucophanite 
leukofoszfit leucophosphite 
leukofönicit leucophoenicite 
leukokrata leucocratic 
leukoszfénit leucosphenite 
leukoszom leucosome 
leukoxén leucoxene 
leülepedik settle 
leülepedő anyag sediment 
levágott meander cutoff 



 

 
336 

leválás (bány) bed separation 
leválik (bányában 
kőzetszilánk) 

flake (off) 

leválik (levelesen, 
rétegesen) (bány) 

spall 

levegőmentes anaerobic 
levegőszórás air scattering 
levélérc tellurium glance, black tellurium 
levélerezet nervation 
leveles lamellar 
leveles foliated 
levelesen elválik exfoliate 
levélláb, fillopódium phyllopodium 
levéllábú rákok (Phyllopoda) phyllopods, leaf-footed crustaceans 
levéllemez blade 
levéllemez (növ) lamina 
levélnélküli aphyllous 
levélnyél peduncle 
levélripacs leaf scar, cicatrice 
levélsebhely leaf scar, cicatrice 
levéltelen aphyllous  
levélzet foliage 
levetett (tekt) downfaulted 
levonat (nyomdai) proof 
levyn levyn 
lewisit lewisite 
lherzolit lherzolite 
liász (fn) Lias 
liász (mn)  Liassic 
libella (geod) level, spirit level 
libella (szed) geopetal structure 
liberit liberite 
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libetenit libethenite 
libollit libollite 
lídiai kő lydite, Lydian stone 
lídó barrier island, offshore bar 
liebigit liebigite 
ligamentum ligament 
ligamentumkanál chondrophore 
lignin lignine 
lignit lignite 
ligurit (titanit) ligurite 
lik void, interstice 
likacs pore, interstice, void 
likacsos porous 
likasit likasite 
likváció liquation 
likvidmagmás liquid-magmatic 
likvidusz liquidus 
likviduszgörbe liquid curve, liquidus, melting curve 
lillianit lillianite 
limán liman 
limány eddy 
limburgit limburgite 
limbusz (geod) limbus 
limbuszkör horizontal circle 
limnikus limnic 
limnobiosz limnobios 
limnológia limnology 
limonit limonite, brown iron core, brown ocher 
limonitos limonitic 
linarit linarite 
lindgrenit lindgrenite 
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lindströmit lindstromite 
lineáció lineation 
lineamentum lineament 
lineáris linear 
lineáris rács lattice row 
lineáris záróhiba (geod) linear closure 
linguális ligual 
Linné-féle Linnaean 
linnéi Linnaean 
linnéit linneite, cobalt pyrite 
liparit liparite 
lipscombit lipscombite 
liptobiolit liptobiolite 
liptobiolit liptobiolith 
lirokonit liroconite 
liskeardit liskeardite 
lisztrikus vető listric fault 
lisztvenit listwaenite 
lisztvenitesedés listvenitization 
litifikáció lithifaction 
litifikál lithify 
litifikálódik lithify 
litifikálódott lithified 
litiodonit lithiodonite 
lítiofilit lithiophilite 
lítioforit lithiophorite 
lítiofoszfat lithiophosphate 
lítium lithium 
lítiumcsillám lithia mica, lithionite 
lito- litho- 
litodolaleurolit lithodolosiltite 
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litodolarenit lithodolarenite 
litodololutit lithodololutite 
litodolorudit lithodolorudite 
litofácies lithofacies 
litofil lithophile 
litofíza litophysa, stone bubble 
litofízás vesicular 
litogenezis (ül.kőz) lithogeny 
litogeokémia lithogeochemistry 
litográf mészkő lithographic limestone, lithographic 

stone 
litográf pala lithographic limestone 
litoherma lithoherm 
litoidit lithoidite 
litokalcialeurolit lithocalcisiltite 
litokalciarenit lithocalcarenite 
litokalcilutit lithocalcilutite 
litokalcirudit lithocalcirudite 
litoklaszt lithoclast 
litoklasztos tufa lithoclastic tuff, lithic tuff 
litoklázis joint 
litoklázisraj joint set 
litológia lithology 
litológiai csapda depositional trap 
litomárga lithomarge 
litoszféra lithosphere 
litoszféra- lithospheric 
litoszféralemez lithospheric plate 
litoszférikus lithospheric 
litoszóma lithosome 
litosztatikus nyomás lithostatic pressure 
litosztratigráfia lithostratigraphy, prostratigraphy 
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litosztratigráfia prostratigraphy 
litosztratigráfiai lithostratigraphical 
litosztratigráfiai rock-stratigraphical 
litosztratigráfiai egység lithologic/lithostratic unit 
litotóp lithotope 
liveingit liveingite 
livesit livesite 
livingstonit livingstonite 
lizardit lizardite 
liziméter lysimeter 
lizoklin lysocline 
llandeiloi emelet Llandeilian stage 
llandoveri emelet Llandoverian stage 
llanvirni emelet Llanvirnian stage 
lóbavonal suture, suture line 
lobbanáspont flash point 
lófarok-szerkezet horsetail structure 
lófarok-varrat horsetail seam 
lófej (olaj) horse head 
loferit loferite 
lofofór lophophore 
logaritmikus diagram logarithmic chart 
lognormális eloszlás lognormal distribution 
lombhullató deciduous 
lombik flask 
lombkorona crown, foliage 
lombkoronaszint crown level 
lomblevél foliage-leaf 
lombozat canopy 
lomha árapály slack water/tide 
lomonoszovit lomonosovite 
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londoni emelet Londinian stage 
longikónikus cephalopda longicone 
longitudinális hullám longitudinal wave 
longobárd alemelet Longobardian substage 
longulit longulite 
lopakodó metamorfózis stealth metasomatism 
loparit loparite 
lopezit lopezite 
lopolit lopolith 
lorándit lorandite 
loranszkit loranskite 
lorenzenit lorenzenite 
lorettoit lorettoite 
lotharingiai alemelet Lotharingian substage 
lovozerit lovozerite 
loxodróma loxodrome 
loxodróma rhumb line 
lökés, rengés shock 
lökéshullám shock wave 
lökésszerű esemény pulse event 
löllingit loellingite, löllingite 
lösz loess 
löszbaba loess nodule 
löszkonkréció loess nodule 
löszös loess, loessal 
löszszerá üledék loess-like sediment 
löszvidék loessland 
lövés (bány, szeiz) shot 
löweit loeweite, löweite 
lublinit lublinite, mountain milk, rock milk 
ludlamit ludlamite 
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ludlockit ludlockite 
ludlowi emelet Ludlovian stage 
ludwigit ludwigite 
lúg caustic solution 
lugarit lugarite 
lúgmérés alkalimetry 
lúgos (kém) alkaline 
lúgos talaj alkaline soil 
lúgosság alkalinity 
lujavrit lujavrite 
lumasella coquina, coquinite 
lumasellás coquinoid 
lumasellás mészkő coquinite, coquinoid limestone 
lumineszcencia luminescence 
lumineszcencia (kémiai) chemiluminescence 
lumineszcens luminescent 
lumineszkáló luminescent 
luminofór luminophor 
lunáris lunar 
lunáris nap lunar day 
lupe hand lens, magnifier, magnifying 

glass, loupe 
lutéciai emelet Lutetian stage 
lutécium lutetium 
lutit lutite 
lutitos lutaceous 
lúvoldal windward side 
luxullianit luxullianite 
lüktető fúrás free fall drilling 
lüneburgit lueneburgite 
lyuk (biol) foramen (pl foramina) 
lyuk (krist) vacancy, cavity 
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lyuk (szitán) mesh 
lyukacsos szövet fenestral fabric 
lyukasztás (bány) break-through 
lyukbefejezés well completion 
lyukbőség sieve gauge 
lyukbőségmérő caliper (sonde), open-hole caliper, 

downhole gage 
lyukbőség-szelvény caliper log 
lyukdiffúzió vacancy diffusion 
lyukfal-magmintavétel sidewall coring 
lyukferdeség-mérés directional surveying 
lyukferdítő whipstock 
lyukképződés (krist) vacancy formation 
lyukkönyök (fúrás) sidetracking, dog leg 
lyukmegindulás kick 
lyukszáj well head 
lyukszerkezet well equipment 
ma élő recent 
maar maar 
maastrichti emelet Maestrichtian stage 
macdonaldit macdonaldite 
macedonit macedonite 
macerátum maceral 
macskaköves erózió pavement erosion 
macskaszem cat's eye 
macskaszem- chatoyant 
macskaszem (fn) chatoyant 
macskaszemhatás chatoyance, chatoyancy 
macskaszemhatást mutató chatoyant 
madár- avian 
madáritató (geomorf) pothole 
madárláb-delta bird-foot delta 
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madárszem-szerkezet birdseye structure 
madártávlati kép birds-eye perspective 
madocit madocite 
madreporit madreporite 
mafikus mafic 
mafikus kőzet mafite 
mafit mafite 
mag (fúrás) core 
mag (sejté) nucleus (pl nuclei) 
magános korall solitary coral 
magas fedü (bány) main roof 
magasabbrendű átalakulás 
(krist)  

higher order transformation 

magas-alacsony hőfokú 
átalakulás 

high-low inversion 

magaslat knoll  
magasnyomású öv high-pressure belt 
magaspart flood-free bank, bluff 
magasrög oldal (vetőé) upthrow side 
magasság height 
magasság (geod) elevation 
magasság (topo) altitude 
magassági angle of elevation 
magassági adat height 
magassági adat (térk) altitude 
magassági alappont height 
magassági falicsap level mark 
magassági felmérés altimetric survey, contour survey 
magassági hiba error in heighting 
magassági jegy/jel (geod) bench mark, benchmark 
magassági méretarány vertical scale 
magassági nullapont origin of heights 
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magassági rendszer (geod) height system 
magassági szög angle of elevation 
magassági vonatkozási 
pont (geod) 

height datum 

magasságmérés levelling, leveling; altimetry 
magasságmérő altimeter 
magasvízállású 
rendszertagozat 

highstand system tract 

magcsákó (Dryas 
octopetala) 

dryas (pl dryades) 

magcsiga (Abida) chrysalis snail 
magcső core barrel 
magfogó core catcher 
magfúrás core drilling 
magfúrás; magvétel coring 
magfúró bore crown, core bit, cutter head 
magfúró turbina core turbodrill 
magház ovary 
maghemit maghemite 
magképződés nucleation 
magkihozatal core recovery 
magkomplexum core complex 
magkosár core catcher 
magláda core box 
magma magma 
magma- magmatic 
magmacsatorna (vulk) feeder 
magmafejlődés magmatic evolution 
magmakamra magma chamber/reservoir 
magmaműködés magmatism 
magmás igneous 
magmás magmatic 
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magmás kőzet magmatite 
magmás kőzet pyrogenic rock 
magmás provincia igneous province 
magmás 
szétkülönülés/differenciáció 

magmatic differentiation 

magmás tevékenység magmatism 
magmás, nem ~ amagmatic 
magmatit magmatite 
magmatizmus magmatism 
magmavezeték conduit 
magminta core sample 
magminta szelvény sample log 
magmintavevő corer 
mágneses azimut magnetic bearing 
mágneses egyenlítő dip equator, aclinic line 
mágneses lehajlás magnetic dip 
mágneses 
szétválasztás/szeparálás 

magnetic separation  

mágneses tér magnetic field 
mágnesez magnetize 
mágnesezés magnetization 
mágnesezhető magnetizable 
mágnesség magnetism 
mágnesvasérc magnetic iron ore, magnetic iron, 

loadstone, octahedral iron ore 
mágnesvasérc loadstone 
magnetit magnetite, magnetic iron (ore), 

loadstone, octahedral iron ore 
magnetithomok iron sand 
magnetométer magnetometer 
magnetopirit (pirrhotin) magnetic pyrite 
magnetoplumbit magnetoplumbite 
magnetosztratigráfia magnetostratigraphy 
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magnetotellurika magnetotellurics 
magnetotellurikus 
szondázás 

magnetotelluric sounding 

magnezioferrit magnesioferrite 
magneziokrómit magnesiochromite 
magnezit magnesite 
magnézium magnesium 
magnéziumkalcit magnesium/magnesian calcite 
magnéziummárvány magnesian marble 
magnitúdó (geof) magnitude 
magszakító core catcher 
magszedőcső (lágy 
üledékből) 

piston corer 

magvas növények 
(Spermatophyta) 

seed plants, seed-bearing plants, 
spermatophytes 

magvaspáfrány seed-fern 
magvétel coring 
magvizsgálat core analysis 
magzatburkosok amniotes 
magzatburoknélküliek anamniotic animals, anamniotes 
mai contemporaneous 
majdnem anchi- 
majdnem egyidejű penecontemporaneous 
majdnem eutektikus anchieutectic 
májmoha liverwort 
majorit majorite 
makro- macro- 
makroevolúció macroevolution, megaevolution 
makrofauna macrofauna. megafauna 
makroflóra macroflora, megaflora 
makrofosszília macrofossil, megafossil 
makrokonch macroconch 
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makropinakoid macropinacoid 
makroplankton macroplankton 
makropórus macropore, megapore 
makroszférás macrospheric 
makroszkópos megfigyelés visual inspection 
makrotengely macroaxis 
malachit malachite, green copper, mountain 

green 
malágy point bar 
malakofauna malacofauna 
malakológia malacology 
maldonit maldonite, bismuth gold, black gold 
málladéktakaró regolith 
mallardit mallardite 
mállás weathering, alteration 
málláshatár weathering front 
mállási kéreg weathering crust/rind 
mállik weather, alter 
mállott weathered, altered 
malm Malm 
málnapát raspberry spar 
malom mill 
malomkő millstone 
mammutszivattyúzás mammoth pumping 
mamutszivattyú air lift 
mandulakő amygdale, amygdaloid 
mandulaköves amygdaloidal 
mandulaüreg amygdale, amygdaloid 
mangán manganese 
mangánandalúzit manganandalusite 
mangánapatit manganapatite 
mangánepidot manganese epidote 



 

 
349 

mangánérc manganese ore 
mangángumó manganese nodule 
manganit manganite, brown manganese ore, 

gray manganese ore 
manganolangbeinit manganolangbeinite 
manganozit manganosite 
mangánpát manganese spar 
mangántalanítás manganese removal 
mansfieldit mansfieldite 
maradandó alakváltozás permanent/residual deformation 
maradék pillér (bány) residual pillar 
maradék víztelítettség irreducible water saturation 
maradékanomália residual anomaly 
maradékfeszültség residual stress 
maradékgerinc yardang 
maradékmagma residual liquor, rest magma 
maradékolaj residue 
maradékolvadék mother liquor 
maradéküledék lag deposit 
maradó alakváltozás permanent/residual deformation/strain 
maradvány remain 
maradványfelszín lag surface, paleosurface 
maradványkeménység (vízé) permanent hardness 
maradványóceán remnant ocean 
maradványtalaj inherited soil 
maratás etching 
maratás, étetés etch 
maratási alakzat etched/etch/etching figure 
maratási mélység etch depth 
maratószer etching medium 
marekanit marekanite, apache tear 
márga marl, marlstone 
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márga- marly 
margarit margarite, calcium mica, lime mica, 

pearl mica 
margaroszanit margarosanite 
márgás marly 
marginális (biol) marginal 
marialit marialite 
máriaüveg <jókristályos 
gipsz> 

selenite 

marignacit marignacite 
mariposit (muszkovit) mariposite 
markazit marcasite, iron pyrite, lamellar pyrite, 

spear pyrite, cockscomb pyrite, speal 
pyrite, white iron pyrite, white pyrite 

marker index bed, key bed, key horizon, 
marker bed 

markiz csiszolás (gem) marquise cut 
markoló grab 
markoló (fúrás) junk basket 
markoló kotró grab dredger 
markoló mintavevő grab sampler 
markoló(kanál) basket 
maró caustic 
marokit marokite 
marókorona milling shoe 
marószóda caustic soda 
marrit marrite 
marshit marshite 
mart völgy derasion valley 
martenzit martensite 
márvány marble 
márványosodás marmorization 
mascagnit mascagnite 
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maskelynit maskelynite 
másodfajú type II, type-II 
másodfajú átalakulás second order transition 
másodfajú sík plane of the second order 
másodfajú szekvenciahatár type 2 sequence boundary 
második hasadólap 
(kőbány) 

grain (of rock) 

második típusú szekvencia 
határ 

type-2 sequence boundary 

másodlagos ásvány secondary inclusion 
másodlagos porozitás secondary porosity 
másodlagos vetők secondary faults 
massicot massicot, lead ocher 
masuyit masuyite 
mászaki földtan engineering geology 
masszív szulfid ércesedés massive sulphides 
masszívum massif 
matildit matildite 
mátrait matraite 
mátrix groundmass 
mátrix (szed) matrix 
mátrixporozitás matrixoriginal/primary porosity 
mátrixvázú (szed) matrix supported 
maucherit maucherite 
maufit maufite 
maximális elöntés felszíne 
(szekv) 

maximum flooding surface 

máz varnish, glaze 
mcgovernit mcgovernite 
meander meander 
meanderekkel tagolt meander scarred 
meanderezés meandering 
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meanderezik meander 
meanderező meandering 
meanderfejlettség  sinuosity 
meanderköz meander core/spur 
meandernyom meander scar 
meanderövezet meander belt 
meanderterasz meander terrace 
mechanikai mállás physical/mechanical weathering 
meddő (fn) waste, refuse, dirt, tailings (pl) 
meddő (fn, érc) gangue 
meddő (mn) barren 
meddő (növ, mn) sterile 
meddő fúrólyuk dry hole/well, barren well 
meddő réteg barren ground (GB) 
meddő telérszakasz gangue 
meddőbeágyazás dirt band, parting 
meddőbeágyazás (bány) intermediate rock 
meddőcsík dirt band 
meddőfal pack 
meddőgát pack 
meddőhányó dump, heap, tailings (pl), tip 
meddőkőzet barren rock 
meddőpad (bány) intermediate rock 
meddővágat stone drift 
meddővágat (bány) tunnel 
medence basin 
medence modellezés basin modelling 
medenceelemzés basin analysis 
medenceforrás dimple spring 
meder bed, channel 
mederalak river morphology 
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mederalatti víz infrabed water 
mederanyag riverwash 
mederanyag bed sediment, rierwash 
mederáramlás bed flow 
mederátmetszés cutoff, avulsion 
mederátmetsződés cutoff, avulsion 
mederfelvétel (geod) river survey 
mederfenék channel floor 
mederfenék esése bottom slope 
mederforrás river-bed spring 
mederhordalék bed load, lag 
mederkitöltés channel fill/filling 
mederkitöltő vízhozam bankfull discharge 
mederkottyanó (geomorf) pool 
medermélyülés delve, hole 
mederpáncél channel lag 
mederszélesség channel width 
medertárolás channel storage 
mederüledék channel deposit 
medervízhozam channel flow 
mederzátony bar, channel bar 
medián median 
mediánzóna median zone 
mediterrán provincia (kőz) Mediterranean suite 
medúza jellyfish, medusa 
medveállatkák (Tardigrada) bear animalcules, tardigrades 
mega- mega- 
megabreccsa megabreccia 
megafauna macrofauna, megafauna 
megaflóra macroflora, megaflora 
megafosszília macrofossil, megafossil 
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megaklaszt megaclast 
megakristály megacryst 
megállási pont (krist)  arrest point 
megaloszférás megalospheric 
megapórus macropore, megapore 
megaspóra macrospore, megaspore 
megbízhatósági határok fiducial limits 
megbízhatósági intervallum confidence intervallum 
megbontatlan (bány) in situ 
megbontatlan (szén v. 
kőzet) (bány) 

solid 

megbontott kúp/kráter breached cone/crater 
megcsapolási terület (hidr) drainage area 
megcsapoló kút drainage well 
megcsapolt depleted 
megcsúszási szög angle of slide 
megdermedés congelation 
megegyezés (biol) homology 
megegyező (biol) homologous 
megelőző anterior 
megengedett koncentráció threshold concentration 
megengedhető vízhozam safe yield of water well 
megfagyás freezing, congelation 
megfagyott vízesés icefall 
megfelelő (biol) homologous 
megfiatalodás rejuvenation 
megfigyelés observation 
megfigyelőkút observation well 
megfolyósodás liquefaction 
megfordulás inversion 
megfulladás (szed, rét) drowning 
meghagy (bány) hold 
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megindulás (fúrólyuké, 
rétegé) 

kick 

megkeményedés induration 
megkeményedett indurated 
megkötődött valamin (szed) trapped on 
megkötött bucka stabilized dune 
megkövesedett petrified 
megközelítés approach 
megmaradási törvény law of conservation, conservation law 
megmaradó lemezszegély conservative margin 
megművelt talajréteg ploughing horizon, arable layer 
megnyúlás elongation 
megoszlás distribution 
megoszlási egyensúly distribution equilibrium 
megoszlási együttható partition coefficient 
megoszlási tényező fractionation factor 
megporzás pollination 
megrekedt ponded 
megszakított vízfolyás interrupted stream 
megszakított vízhálózat dismembered drainage 
megszilárdul consolidate 
megszilárdulás consolidation 
megszilárdult consolidated 
megszorulás (fúrás) pipe sticking 
megszorult fúrószár stuck drillpipe 
megtartás preservation 
megtartás (jó ~ú) well-preserved 
megtartási állapot preservation, state of preservation 
megtört sugár refracted ray 
megvilágít (fényk) expose 
megvilágítás illumination 
megvilágítási erősség illumination 
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megvizsgál investigate 
méhlepényes placental 
méhlepényes emlősök eutherians 
méhlepényesek (Eutheria = 
Placentalia) 

eutherians 

méhsejtszerkezetet 
létrehozó mállás 

alveolar weathering, honeycomb 
weathering 

meiózis meiosis 
mejónit meionite 
melafír melaphyre 
melanit (andradit) black garnet 
melanocerit melanocerite 
melanokrata melanocratic, chromocratic 
melanoszom melanosome 
melanterit melanterite, green vitriol, iron vitriol, 

copperas, green copperas 
melanterit native copperas 
melanzs melange, broken formation 
melegforrás hot/warm spring 
melegházi éghajlat greenhouse climate 
melegvérű warm-blooded 
melegvízi (növ) thermal 
melilit melilite 
melilitbazalt melilite basalt 
melilitit melititite 
melioráció land improvement 
mell (biol) breast 
mellcsont breastbone 
mellék- adventitious, auxiliary 
mellék-, járulékos accessory 
mellékág by-channel 
mellékág distributary 
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mellékág (folyóé) anastomosing branch, feeder 
mellékborda secondary rib 
mellékes accessory 
mellékes ásvány/elegyrész accessory 
mellékes elegyrész accessory/auxiliary component 
mellékfolyó tributary, feeder, influent, affluent 
mellékgerinc spur 
mellékgyökér (növ) radicel 
mellékkőzet wall rock, host rock, country rock, 

surrounding rock 
mellékkőzet-elváltozás wallrock-alteration 
mellékszeptum minor septum 
mellékszimmetriasík secondary symmetry plane 
melléktermék byproduct 
melléktüske by-spine 
mellékvegyérték auxiliary valency 
mellékvízfolyás affluent 
mellékvölgy tributary valley 
mellénőtt iker contact twin, juxtaposition twin 
mellérendelés juxtaposition 
mellit mellite 
mellkas thoracic 
mellkas thorax 
mellső (áll) anterior 
mellső lemez foreset 
mellső végtag anterior limb 
melnyikovit melnikovite 
melonit melonite 
mélybeszivárgási sebesség percolation velocity 
mélybetemetődés deep burial 
mélyfekü (bány) basement rock 
mélyföld bottomland 
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mélyföldtan subsurface geology 
mélyföldtani térkép  subcrop map 
mélyfúrás deep drilling, deep hole, deep well 
mélyfúrási geofizika well logging 
mélyfúrási szelvényezés logging 
mélyítő torony headframe 
mélymállás deep weathering 
mélyművelés underground mine 
mélyművelésű bánya underground mine 
mélyrög oldal downthrow side 
mélység (átv) abyss 
mélység (vetőé) vertical extent 
mélységélesség clearness in depth 
mélységi abyssal 
mélységi izovonal, izobát bathymetric contour 
mélységi magmás kőzet plutonic rock 
mélységi mintavevő (fúrás) bottom-hole sampler 
mélységi térkép bathymetric chart 
mélységi vízválasztó groundwater divide 
mélységlépték depth scale 
mélységmérés (hidr) sounding 
mélyszerkezet deep structure 
mélyszivattyú bottom hole pump 
mélytenger deep sea 
mélytengeri árok oceanic trench 
mélytengeri árok deep-sea trench 
mélytengeri síkság abyssal plain, seafloor plain 
mélytengeri üledékek pelagic deposits 
mélyvonal thalweg 
mendelévium mendelevium 
mendipit mendipite 
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mendozit mendozite 
menedék (ökol) refuge 
menedékfauna refugium fauna 
meneghinit meneghinite 
menekülésnyom escape structure 
mengyelejevit mendeleevite 
menilit menilite 
meniszkusz meniscus 
mentés (fúrás) fishing, fishing job 
mentesítő fúrás kill well 
mentesítő fúrás relief well 
mentőszerszám fishing tool 
mentőtőr (fúrás) fishing tap 
mentőtüske (fúrás) fishing tap 
mennyezet (mélyművelésű 
kőbányában) 

cap 

mennyiség (mat) magnitude 
mercallit mercallite 
mérce gauge 
meredek fal scarp 
meredek part bank 
meredek partfal cliff coast 
meredek vető high-angle fault 
merenskyit merenskyite 
mérési hiba analytical error, measurement error 
méréstartomány (kém) range 
méret (mat) magnitude 
méretarány scale 
méretarányos to scale 
méretarányos (nem ~) not to scale 
méretarányos modell scale model 
méretek dimensions 
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mérethelyes (térk) drawn to scale 
merev brittle 
merev biztosítás (bány) rigid support 
merevcsillám brittle mica 
meridián meridian 
meridiánív arc of meridian 
meridiánkonvergencia convergence of meridians 
mérnökgeológia engineering geology 
mérnökszeizmológia engineering seismology 
meroéder merohedron 
meroéderes merohedral 
meroédria merohedry, merohedrism 
merokristályos merocrystalline 
meroszimmetria merosymmetry 
meroszimmetrikus merosymmetric  
meroxén meroxene 
mérőeszköz gauge 
mérőhenger measuring cylinder, calibrated 

cylinder 
mérőkamara aerial camera (US)  
mérőléc levelling pole 
merőleges normal, orthogonal 
merőleges metszet right section 
merőleges vetület orthogonal projection 
merőlegesség (mat) orthogonality 
mérőokulár micrometer eyepiece 
mérőpapucs sidewall pad, sonde skid 
mérőszalag (measuring) tape 
merrillit merrillite 
mérsékelt éghajlat temperate climate 
mérsékelt öv temperate zone, mid-latitude(s) 
mérsékelt övi erdők temperate woodlands 
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mérték gauge 
mértékadó szemcsenagyság 
(mérn) 

effective grain size 

mértékadó szivárgási hossz critical creep length 
mértékegység unit 
merumit merumite 
merülő redő plunging fold 
merwinit merwinite 
messinai emelet Messinian stage 
mesterséges synthetic 
mesterséges drágakő synthetic stone 
mesterséges feltárás  excavation, artificial exposure 
mesterséges radioaktivitás artificial radioactivity 
mész lime 
mész- calcareous 
mészalgák calcareous algae 
mészalkáli calcalkaline 
mészalkáli provincia Pacific suite 
mészcsillám calcium mica, lime mica 
mészcsillám lime mica 
mészégető kiln, lime kiln 
mészégető kemence lime-burning kiln 
meszes calcareous 
meszes agyag calcareous clay 
meszes agyag 
(talajjavításra) 

marl 

meszes dolomit calcareous dolomite 
meszes öblítőiszap (fúrás) lime mud 
meszes talaj calcareous soil, calcic soil 
meszes üledék calcareous deposit 
meszesedés calcification 
meszezés liming 
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meszező anyag agricultural lime 
mészhomok calcareous sand 
mészhomokkő calcareous sandstone 
mészhomokos calcarenitic 
mésziszap calcareous mud/ooze 
mésziszap (szed) lime mud 
mészkedvelő calciphile 
mészkéreg calcareous crust, calc-crust 
mészkéreg (talajban) calcrete, caliche 
mészkéreg-keletkezés calichification 
mészkérgesedés calichification 
mészkő limestone 
mészkőfok lime pan 
mészköves calciferous 
mészkőzet calcareous rock 
mészmentes non-calcareous 
mészpad lime pan 
mészpala calc-schist 
mészpát (kalcit) calc-spar, calcspar, calcareous spar 
mészpátosodás calcspathization 
mészsalétrom nitrocalcite 
mészsalétrom wall saltpetre 
mészszilikát kőzet lime-silicate rock 
mészszilikát márvány calc-silicate marble 
mészszivacs calcareous sponge, calcisponge 
mésztárő (növény) calcifuge 
mésztelenedés decalcification 
mésztelenítés decalcification 
mésztufa travertine, tufa, calcareous tufa, 

calcareous sinter, sinter, calc-sinter, 
petrified moss 

mésztufa- tufaceous 
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mésztufagát rimstone bar 
mésztufakúp travertine mound 
mésztufa-medence rimstone pool 
mésztufás tufaceous 
mészvázú nannoplankton calcareous nannoplankton 
meta- meta- 
metaautunit meta-autunite 
metablasztézis metablastesis 
metacinnabarit metacinnabar 
metahalloysit metahalloysite 
metakaolinit metakaolin 
metakaolinit metakaolinite 
metakvarcit metaquartzite 
metallogenetikai metallogenetic 
metallogenetikai provincia metallogenetic/metallogenic province 
metallogenetikai térkép metallogenetic map 
metallogénia metallogeny 
metallogéniai metallogenetic 
metalloid szerkezet metalloid structure 
metalumíniumos metaluminous 
metamikt metamict 
metamorf fácies metamorphic facies 
metamorf fok metamorphic grade 
metamorf kőzet metamorphic rock 
metamorf kőzet metamorphite 
metamorf, nem ~ unmetamorphosed 
metamorfit metamorphite 
metamorfizál metamorphose 
metamorfózis metamorphism 
metarossit metarossite 
metastabil metastable 
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metastabilis metastable 
metastabilitás metastability 
metaszomatikus metasomatic 
metaszomatit metasomatite 
metaszomatózis metasomatism 
metasztibnit metastibnite 
metatorbernit metatorbernite 
metatyujamunit metatyuyamunite 
metauranocircit meta-uranocircite 
metauranopílit meta-uranopilite 
metauranoszpínit meta-uranospinite 
metavoltin metavoltine 
metazoák metazoa 
meteor meteor, falling star 
meteorikus víz meteoric water 
meteorit meteorite, skystone, cosmli 
meteoritkráter meteor crater 
meteoritkráter meteorite crater 
meteorológia meteorology 
meteorraj meteor swarm 
meteorvas meteoric iron 
meteorzápor meteor shower 
metsz intersect 
metsz vmit traverse sg 
metszéspont cross point 
metszet profile, section, cutaway 
metszet (halmazoké) intersection of sets 
metszet (mat) intersection 
meza mesa 
mezentérium mesentery 
mezitinpát, mezitit mesitine spar 
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mezitit mesitine spar 
mezitit (magnezit) mesitine 
mézkő, mellit honey stone 
mezo- meso- 
mezoderma mesoderm 
mezodezmikus mesodesmic 
mezofita vegetáció mesophytic vegetation 
mezofitikum Mesophyticum 
mezoglöa mesogloea 
mezohalin mesohaline 
mezolit mesolite 
mezolitikum Mesolithic 
mezoméria mesomerism 
mezomerizmus mesomerism 
mezomorf mesomorphic 
mezomorf mesomorphous 
mezomorfia mesomorphism 
mezonorma mesonorm 
mezopelágikus mesopelagic 
mezoszféra mesosphere 
mezosziderit mesosiderite 
mezotermás mesothermal 
mezotróf víz mesotrophic water 
mezozoikum Mesozoic 
mezozóna mesozone 
mezozoós Mesozoic 
mező (bány) track 
mező, tér, tartomány, test; 
terep 

field 

mezőségi talaj chernozem, prairie soil 
meztelen csiga slug 
mezsgye (geod) border, ridge 
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miargirit miargyrite 
miarolitos üreg miarolitic cavity 
miaszcit miascite, miaskite 
miersit miersite 
migma migma 
migmatit composite gneiss 
migmatit migmatite 
migmatitos migmatitic 
migmatitosodás migmatization, migmatitization 
migráció (olaj) migration 
migrációs tényező migration ratio 
migrál (olaj) migrate 
migráló migrating 
mikrinit (kőszénelegyrész) micrinite 
mikrit micrite 
mikritbevonat micrite envelope 
mikritburok micrite envelope 
mikritesedés micritization 
mikritkéreg micrite envelope 
mikro- micro- 
mikroanalízis microanalysis 
mikrobiofácies microbiofacies 
mikrobiosztratigráfia microbiostratigraphy 
mikrobreccsa microbreccia 
mikrodomborzat microrelief 
mikroelem microelement, minor element 
mikroelemzés microanalysis 
mikroevolúció microevolution 
mikrofácies microfacies 
mikrofauna microfauna 
mikrofelvétel micrograph 
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mikrofilm microfilm 
mikrofilmlap microfiche 
mikroflóra microflora 
mikrofosszília microfossil 
mikrofotó photomicrograph 
mikrogránit microgranite 
mikrogranuláris microgranular 
mikroholokristályos microholocrystalline 
mikrokeménység microhardness 
mikrokeménységmérés microhardness test 
mikrokémiai vizsgálat microchemical test 
mikroklíma microclimate 
mikroklin microcline 
mikroklinit microclinite 
mikroklinpertit microcline-perthite 
mikrokonch microconch 
mikrokonglomerátum microconglomerate 
mikrokontinens microcontinent 
mikrokráter microcrater 
mikrokristály microcrystal 
mikrokristályos microcrystalline, aphanophyric 
mikrolaterolog microlaterolog 
mikrolemez microplate 
mikrolépcső terracette 
mikrolit microlite 
mikrolog microlog 
mikrolumasella microcoquina 
mikrometeorit micrometeorite 
mikrométer micrometer (screw) 
mikrométercsavar micrometer (screw) 
mikrométerdob micrometer drum 
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mikromineralógia micromineralogy 
mikropaleontológia micropalaeontology 
mikropátit microspar 
mikropátit microsparite 
mikropertit microperthite 
mikroplankton microplankton 
mikrorengés microearthquake 
mikrorengés microseism 
mikrorepedés microcrack 
mikrospóra microspore 
mikroszelvényezés micrologging 
mikroszemcsés microgranular 
mikroszerkezet microstructure 
mikroszférás microspheric 
mikroszkóp microscope 
mikroszkópasztal stage, microscope stage 
mikroszkópdob microscope barrel 
mikroszkópi fénykép photomicrograph 
mikroszkópia microscopy 
mikroszkópos microscopic 
mikroszkópos 
felvétel/fénykép 

micrograph 

mikroszkópos fényképezés photomicrography 
mikroszommit microsommite 
mikroszonda microanalyzer 
mikroszonda microprobe, microanalyzer 
mikrotektit microtectite 
mikrotektonika microtectonics 
mikroterasz terracette 
mikrotermometria microthermometry 
mikrotinit microtinite 
Milankoviƒc-elmélet Milankovitch theory 
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milarit milarite 
Miller-indexek millerian indices 
millerit millerite, fibrous pyrite, capillary pyrite, 

hair pyrite, nickel pyrite 
milligal milligal 
milligramm-egyenértéksúly milliequivalent 
millió év million years, Ma 
millisit millisite 
milonit mylonite 
milonitos mylonitic 
milonitosodás mylonitization 
mimetezit mimetene 
mimetezit mimetesite 
mimetezit mimetite 
mimetikus, 
pszeudometrikus 

mimetic 

mimikri mimicry 
minasragrit minasragrite 
mindel Mindel 
mindeli Mindelian 
mindkét végén kifejlődött double-terminated 
mineralógia mineralogy 
mineralógiai mineralogic 
mineralógiai mineralogical 
mineralógus mineralogist 
minett minette 
minguzzit minguzzit 
mínium minium, red lead, red black 
minnesotait minnesotaite 
minőségi kategória grade 
minta sample, speciment 
mintaosztás sample reduction 
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mintaosztó sample splitter 
mintatartó specimen holder 
mintavétel(ezés) helye sampling site 
mintavevő sampler 
mintazacskó sample bag 
mintázás, mintavétel, 
(minta)gyűjtés 

sampling 

mintázat pattern 
miocén Miocene 
miogeoszinklinális (fn) miogeosyncline 
miogeoszinklinális (mn) miogeosynclinal 
miospóra miospore 
mirabilit mirabilite 
mirmekit myrmekite 
mirmekites összenövés myrmekitic intergrowth 
misenit misenite 
miserit miserite 
mississippi emelet Mississippian stage 
mitotikus mitotic 
mitózis mitosis 
mitózisos mitotic 
mitridatit mitridatite 
mixit mixite 
mixotróf mixotrophic 
mobilis öv mobile belt 
mobilista mobilist 
mobilizmus mobilism 
mocsár marsh, swamp, bog, marshland 
mocsárérc bog iron (ore), bog mine (ore), lake 

ore, marsh ore, meadow ore 
mocsárgáz marsh-gas 
mocsári paludou 
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mocsári palustrine 
mocsári mészkő marl 
mocsári talaj bog soil, paludal soil 
mocsári, lápi paludal 
modális összetétel modal composition 
modell; (hidr) kisminta model 
módosulat (krist) modification 
mofetta mofette 
mogote mogote 
moha moss 
mohaachát moss agate 
mohaállat moss animal 
mohaszerű (ásv) moss 
moho moho, Moho 
mohrit mohrite 
Mohs-keménység Mohs hardness 
Mohs-skála Mohs scale 
moissanit moissanite 
molassz molasse 
moldavit moldavite 
molekula molecule 
molekula- molecular 
molekulán belüli, 
intramolekuláris 

intramolecular 

molekularács molecular lattice 
molekuláris molecular 
molekulasáv molecular band 
molekulasúly molecular weight 
molekulavegyület molecular compund 
molibdát molybdate 
molibdén molybdenum 
molibdenit molybdenite 
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molibdénokker molybdite, molybdic ochre 
molibdit molybdite, molybdic ochre 
molibdofillit molybdophyllite 
molibdomenit molybdomenite 
molizit molysite 
molluszka mollusc, mollusc 
mólszám mole number 
móltérfogat molar volume 
móltört mole fraction 
momentum moment 
monacit monazite 
monacithomok monazite sand 
monaxon monaxon 
monchiquit monchiquite 
monetit monetite 
monimolit monimolite 
monoéder monoeder 
monofiletikus monophyletic 
monogenezis monogenesis 
monogír monogyre, one-fold axis 
monoklin (krist) monocline, monosymmetric 
monoklin rendszer monoclinic system 
monoklin szfenoidos osztály sphenoidal class 
monoklinális (mn) monoclinal 
monokristály monocrystal 
monokristályos monocrystalline 
monokrómás monochromatic 
monokrómás fény monochromatic light 
monokromatikus monochromatic 
monokromátor monochromatic illuminator 
monokromátor monochromator 
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monomikt breccsa monomict breccia 
monomineralikus monomineralic 
monoszimmetrikus monosymmetric 
monotróp monotropic 
monotrópia monotropy 
monovariáns univariant 
monsi emelet Montian stage 
monszun monsoon 
monszun betörése burst of the monsoon 
montanit montanite 
montbrayit montbrayite 
montebrasit montebrasite 
monteponit monteponite 
montesit (herzebergit) montesite 
montgomeryit montgomeryite 
monticellit monticellite 
montmorillonit montmorillonite 
montroseit montroseite 
montroydit montroydite 
monzodiorit monzodiorite 
monzogabbró monzogabbro 
monzonit monzonite 
monzonitos monzonitic 
monzonórit monzonorite 
mordenit mordenite 
moréna moraine 
moréna- moraine 
morénamárga boulder clay 
morénamárga till 
morénasánc terminal moraine 
morénasíkság drift plain, till plain 
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morénavályog loam till 
morfogenezis morphogenesis 
morfológia morphology 
morfológiai morphological 
morfometria morphometry 
morfotektonika morphotectonics 
morfotróp sor/sorozat morphotropic series 
morfotrópia morphotropy, morphotropism 
morinit morinite 
morion (kvarc) morion 
morotva abandoned channel/loop, dead 

channel, cutoff meander, mortlake, 
oxbow lake 

mortalitás mortality 
morzsalékony crumbly 
morzsalékony (talaj) friable 
morzsalékos (talaj) friable 
morzsalékos kőzet friable rock 
morzsálódik crumble 
morzsálódó (kőz) friable 
morzsás szerkezet crumb structure 
moschellandsbergit moschellandsbergite 
mosesit mosesite 
mosóasztal (bány) table 
mosott szén washed coal 
moszat, alga alga (pl algae) 
moszatszerű algal 
moszattan algology 
moszkvai emelet Moscovian stage 
mottramit mottramite 
mountainit mountainite 
mourit mourite 



 

 
375 

mozaikevolúció mosaic evolution 
mozaikos breccsásodás jigsaw puzzle brecciation 
mozgásszerv organ of locomotion 
mozgó átlag moving average 
mozgó csigasor (bány) travelling block 
mozgó közepek overlapping means 
mozgógát (vízép) gate 
mudstone (szövettípus) mudstone 
mullit mullite 
mullitosodás mullitization 
multielem multielement 
munkafüggvény free energy 
munkahipotézis working hypothesis 
munkavégző képesség 
(folyóé) 

efficiency of stream 

murmanit murmanite 
murva rubble, rubblestone 
muszkaüveg Muscovy glass 
muszkovit common mica 
muszkovit muscovite, Muscovy glass 
mutáció mutation 
mutató index (pl indices) 
mutató pointer 
muthmannit muthmannite 
műhold satellite 
műholdpálya flight trajectory 
működő vájvég (bány) active face 
működő vulkán active volcano 
műrevaló payable, workable, mineable 
műrevaló érc pay ore 
műszer (fiz) apparatus 
műszerállandó apparatus constant 
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műtermék artifact 
művel (bány) work 
művelés working 
művelési rendszer mining system 
művelési tömb mining block 
művelési tömb mining block 
művelet operation 
művetület cabinet projection 
művetület (térk)  cabinet projection 
nadír nadir 
nadírpont (geod) plumb point 
nadorit nadorite 
naftén naphthene 
nafténbázisú naphthene-base 
nagatelit nagatelite 
nagy dagály spring tide 
nagy kezdőkamrájú macrospheric 
Nagy Korallgát Great Barrier Reef 
nagy óceáni szálltószalag great oceanic conveyor belt 
nagyágit nagyagite, tellurium glance, black 

tellurium 
nagyátmérőjű fúrás big hole drilling 
nagyenergiájú high-energy 
nagyfelbontású high-resolution 
nagyfokú metamorfózis high-grade metamorphism 
nagyforaminifera larger foraminifer 
nagyítás magnification 
nagyító magnifier, magnifying glass 
nagyító (opt) lens 
nagykör (geom) great circle, orthodrome 
nagyméretarányú térkép large-scale map 
nagynyomású edény bomb 
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nagyság (mat) amplitude, magnitude 
nagyságrend order of magnitude 
nagyvíz maximum flood, highstand, high water 
nakrit nacrite 
nammali emelet Nammalian stage 
namuri emelet Namurian stage 
nannofosszília nannofossil 
nannoplankton nannoplankton 
nantokit nantokite 
nap, Nap sun, Sun 
napbesugárzás insolation 
napéjegyenlőség equinox 
napéjegyenlőségi equinoctal 
napfénynek kitesz insolate 
napfogyatkozás solar eclipse 
napi árapály magassága diurnal range 
napi jelentés drilling journal 
napkitörés flare, solar flare 
napkorong sun dial, sun disc 
napkő sunstone 
napközel perihelion 
napközéppontú heliocentric 
nappali; napi diurnal 
naprendszer solar system 
napsugárzás sunshine 
napsütés sunshine 
naptávol aphelion 
narsarsukit narsarsukit 
nasinit nasinite 
nasonit nasonite 
naszledovit nasledovite 
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nátrium sodium 
nátriumagyag sodium clay 
nátriumcsillám soda mica 
nátriumhidroxid sodium hydroxide 
nátrium-tetraborát sodium tetraborate 
nátroalunit natroalunite 
nátrofilit natrophilite 
nátrojarosit natrojarosite 
nátrokalkit natrochalcite 
nátrolit natrolite, neeedle zeolite 
nátronföldpát soda feldspar 
nátronlúg caustic soda 
nátronmész soda lime 
nátronsalétrom nitratine, soda nitre, Peru saltpeter 
naujakasit naujakasite 
naumannit naumannite 
navajoit navajoite 
navett csiszolás (gem) marquise cut 
nebulit nebulite 
nedves éghajlat/klíma humid climate 
nedves gáz wet gas 
nedves gáz (olaj) rich gas 
nedvesítő folyadék wetting fluid 
nedvesítő: nem nedvesítő 
folyadék 

non-wetting fluid 

nedvesítőképesség wettability 
nedveskémiai elemzés wet chemical analysis 
nedveskémiai próba wet test 
nedvesség humidity 
nedvességi hő (talaj) heat of wetting 
nedvességtartalom humidity 
nedvességtartalom moisture content 
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(levegőé) 
nefelin nepheline 
nefelinbazalt nepheline basalt 
nefelinfergusonit nepheline fergusonite 
nefelinit nephelinite 
nefelinszienit nepheline syenite 
nefelométer nephelometer 
nefelometria nephelometry 
nefrit kidney stone 
nefrit (aktinolit) nephrite 
negatív csúcsosságú 
eloszlás 

platykurtic distribution 

negatív főzónajellegű 
kristály 

length fast crystal 

negatív polaritás reversed polarity 
negyedelés quartering 
negyedes osztály tetartohedral class 
negyedfokú egyenlet biquadratic equation 
negyedidőszak Quaternary 
negyedidőszaki Quaternary 
negyedik fajta prizma 
(monoklin) 

fourth-order prism 

negyedik fajta véglap 
(triklin) 

fourth-order pinacoid 

negyedlambdás lemez mica plate 
negyedrendű quaternary 
negyedrendű ciklus fourth order cycle 
négyes koordináció (krist) four-fold coordination 
négyespont quadruple point 
négyfogású forgási 
inverziós tengely 

four-fold gyroide, four.fold rotatory 
inverter 

négyfogású tengely four-fold axis 
négylábú (fn) tetrapod 
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négylábú gerincesek tetrapodous vertebrates 
négylábúak tetrapods 
négylábúak (Tetrapoda) quadrupeds 
négyosztatú tetramerous 
négysugaras szivacsok 
(Tetractinellidea) 

tetractinellid sponges 

négyszeresen primitív elemi 
cella/test 

quadruply primitive cell 

négytagú tetramerous 
négytagú index four-member index 
négytengelyes 
(kova)szivacsok 
(Tetraxonia) 

tetraxonic sponges 

négytengelyű four-axis 
négyvegyértékű quadrivalent 
négyzetes forgatórúd square kelly 
négyzetes rendszer quadratic system 
négyzetes síkrács/hálózat tetragonal net 
négyzetes, tetragonális tetragonal 
négyzethálózat (térk) grid 
nehézásvány heavy mineral 
nehézásvány-torlat black sand 
nehézfém heavy metal 
nehézfolyadék heavy liquid, dense medium 
nehézfolyadékos 
szétválasztás 

heavy-media separation 

nehézolaj heavy oil 
nehézvíz heavy water 
nehézségi anomália gravity anomaly 
nehézségi erőtér gravity field 
nehézségi gyorsulás acceleration of gravity 
nehézségi gyorsulás gravitational acceleration 
neighborit neighborite 
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nekoit nekoite 
nekrofág necrophagous 
nektobentosz nektobenthos 
nekton nekton 
nekton- nektonic 
nektonikus nektonic 
nem genus (pl genera) 
nem elegyedés immiscibility 
nem elegyedés immiscibility 
nem elegyedő immiscible 
nem folytonos összlet discontinuous sequence 
nem hivatalos egység 
(rétegt) 

informal unit 

nem izometrikus inequant 
nem kitermelhető készlet remaining reserves 
nem kötött kőzet incoherent rock 
nem magmás amagmatic 
nem méretarányos not to scale 
nem meszes talaj non-calcareous soil 
nem metamorf unmetamorphosed 
nem műrevaló unworkable 
nem porfíros aphyric 
nem reakcióképes unreactive 
nem stabil unstable 
nem valódi 
szimmetriaművelet 

improper symmetry operation 

nematoblasztos nematoblastic 
nemegyensúlyi (rendszer) in disequilibrium 
nemérc non-metal 
nemérces non-metallic 
nemesfém noble metal, precious metal 
nemesgáz inert gas 
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nemesgáz noble gas 
nemesopál precious opal 
nemezszerű felted 
nemfém non-metal 
nemfémes non-metallic 
nemi (biol) genital 
nemi szerv genital (pl genitals, genitalia) 
nemkarbonátos keménység non-carbonate hardness  
nemvasfém, színesfém non-ferrous metal 
nemzedék generation 
nemzedékváltakozás heterogony, metagenesis 
nemzedékváltás alternation of generations 
nemzetség genus (pl genera) 
nemzetségi generic 
nemző (biol) genital 
nenadkevicsit nenadkevichite 
neodarwinizmus neo-Darwinism 
neodímium neodymium 
neofitikum Neophytic 
neogén Neogene 
neoichnológia neoichnology 
neokom emelet Neocomian stage 
neolitikum Neolithic 
neomorf neoformated 
neomorfózis neomorphism 
neon neon 
neontológia neontology 
neoszom neosome 
neosztratotípus neostratotype 
neotektonika neotectonics 
neotektonikai térkép neotectonic map 
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neoténia neoteny, paedogenesis 
neotípus neotype 
neotokit neotocite 
neovulkáni neovolcanic 
népesség population 
nepouit nepouite 
neptuni neptunian 
neptuni kőzet neptunic rock 
neptuni telér neptunian dyke 
neptunista neptunian 
neptunista neptunist; neptunian 
neptunium neptunium 
neptunizmus neptunism 
neritikus környezet neritic environment 
nesquehonit nesquehonite 
neudorfit neudorfite 
neutrális neutral 
neutronaktivációs elemzés neutron activation analysis 
nevadai hegységképződés Nevadan orogeny 
nevadit nevadite 
névadó terület eponymous region 
nevezéktan nomenclature 
nevezetes évek signature years 
névrajz (térk) lettering 
nezoszilikát nesosilicate, island silicate 
nézőpont aspect 
nigerit nigerite 
niggliit niggliite 
nikkel nickel 
nikkel-antimon-kovand nickel-antimony glance 
nikkelin niccolite, copper nickel 
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nikkelkovand (fehér) white nickel 
nikkelkovand (millerit) nickel pyrite 
nikkelpirit nickel pyrite 
nikkelvas nickel-iron 
nikkelvirág nickel ochre/ocher, nickel bloom 
nikol nicol, Nicol prism, polarizing prism 
nikolprizma nicol, Nicol prism, polarizing prism 
niningerit niningerite 
niobit niobite 
nióbium columbium 
nióbium niobium 
niobofillit niobophyllite 
niokalit niocalite 
niszbit nisbite 
nisszonit nissonite 
nitrát nitrate 
nitratin nitratine, soda nitre, Peru saltpeter 
nitrid nitride 
nitrifikáció nitrification 
nitrobarit nitrobarite 
nitrogén nitrogen 
nitrogénmegkötés nitrogen fixation 
nitrokalcit nitrocalcite, wall saltpetre 
nitromagnezit nitromagnesite 
niváció nivation 
nivációs árok nivation scar 
nivációs fülke nivation cirque/niche 
nivációs mélyedés nivation hollow 
nivációs párkány nivation bench 
nivációs sánc nivation ridge 
nivális nival 
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nívófelület equipotential surface, level surface 
nobélium nobelium 
nobleit nobleite 
nódusz (növ) node 
nolanit nolanite 
nómenklatúra nomenclature 
nomografikus nomographic 
nomogram nomograph, nomogram, alignment 

chart 
nonkonformitás nonconformity 
nontronit nontronite 
norbergit norbergite 
nordenskiöldin nordenskiöldine 
nordit nordite 
nordmarkit nordmarkite 
nordstrandit nordstrandite 
nóri emelet Norian stage 
nórit norite 
norma norm 
normál eloszlás normal / Gaussian / bell-shaped 

distribution 
normál kompakciós menet normal compaction trend 
normál nyomás normal pressure 
normál oldat standard solution 
normál sós normal saline 
normál sós, euhalin euhaline 
normál tengeri normal marine 
normál vető normal fault 
normális (geom) normal 
normalitás normality 
normalizált normalized 
normálmetszet normal section 
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normálvető normal fault 
normatív normative 
norsethit norsethite 
northupit northupite 
novákit novákite 
novakulit novaculite  
nozeán nosean 
női ivarsejt macrogamete 
növedékvonal growth line, growth ring 
növekedési vegetative 
növekedési anizotrópia growth anisotropy 
növekedési iker growth twin 
növekedési sík growth face 
növekedési vető growth fault 
növekvő dagály rising tide 
növekvő vető growth fult 
növelés enhancement 
növény plant 
növényevő phytophagous 
növényevő (fn) herbivore 
növényevő (mn) herbivorous 
növényfedezet (térk) vegetation 
növényföldrajz plant geography 
növénytársulás phytocoenosis 
növényvilág flora 
növényzet flora, vegetation 
növényzet vegetation 
nukleációs hőmérséklet nucleation temperature 
numerikus apertúra numerical aperture 
Nummulites-domb Nummulites bank 
nummuliteszes mészkő nummulitic limestone 
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nummulitikum Nummulitic 
nunatak nunatak 
nyakszirtcsont occipital bone 
nyaláb cluster, tuft, bundle 
nyaláb (opt) beam 
nyaláb, köteg bundle 
nyalábközi intrafascicular 
nyalábszerű fascicular 
nyalábszerű (korall) fasciculate 
nyári aestival 
nyél (brachiopodáknál] pedicle 
nyél (Crinoideáknál) column, stem 
nyélíz ízesülési felülete articulum (pl articula) 
nyélíz ízesülési felülete 
(tengeri liliomoknál) 

articular facet 

nyélkilépési hely pedicle opening 
nyelő engulfment 
nyelőkút absorbing / dead / disposal / drain / 

inverted /negative well 
nyéltag (Crinoideáknál) columnal, ossicle 
nyelv lobe 
nyelvmedence-tó finger lake 
nyelvoldali lingual 
nyereg saddle 
nyers gáz crude / foul / untreated gas 
nyersanyagkutatás exploration 
nyersérc crude ore 
nyersgyémánt rough diamond 
nyersolaj crude 
nyersolaj crude oil 
nyifontovit nifontovite 
nyílás (biol) foramen (pl foramina) 
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nyílás (fiz) aperture 
nyíláshiba apertural error 
nyílásviszony aperture ratio 
nyílásviszony (opt) relative aperture 
nyílásszög angular aperture 
nyílférgek chaetognaths, arrow worms 
nyílt (kristály)forma open form 
nyílt (víz)felszín/(víz)tükör free surface 
nyílt karszt bare karst 
nyílt meder open conduit 
nyílt növényzet open vegetation 
nyílt platform open platform 
nyílt rendszer open system 
nyílt self open shelf 
nyílt szénláncú vegyület open-chain compound 
nyílttengeri off-shore (GB), offshore (US) 
nyílttengeri open marine 
nyírás shear 
nyírási palásság shear cleavage 
nyírási redő shear fold 
nyírási zóna shear zone 
nyírófeszültség shear stress 
nyíróhullám shear wave 
nyitott rendszer open system 
nyitvatermők 
(Gymnospermae) 

gymnosperms 

nyitvatermők kora 
(mezozoikum) 

age of gymnosperms 

nyolcas koordináció (krist) eight-fold coordination 
nyolckarú polipok 
(Octobrachia) 

octopus (pl octopi) 

nyolckarúak (Octobrachia) octopus (pl octopi) 
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nyolcosztatú virágállatok 
(Octocorallia) 

octocorallians 

nyom trace, track 
nyom (mászásé, kúszásé) trail 
nyom (szed) mark 
nyomanyagok (légkörben) trace constituents 
nyomás pressure 
nyomás (vízé) head 
nyomás alatti esemény press event 
nyomás alatti fúrás pressure drilling 
nyomás alatti víz pressure water 
nyomás alatti vízvezető 
réteg 

confined aquifer 

nyomás okozta palásodás induced cleavage 
nyomásárnyék pressure / stress / strain shadow 
nyomáscsökkenés decompression 
nyomásesés hydraulic gradient 
nyomásesés hydraulic gradient 
nyomáshullám compressional wave, pressure wave 
nyomási hasadás compression cleavage 
nyomási iker deformation / mechanical twin 
nyomási 
ikresedés/ikerképződés 

compressive twin formation 

nyomási öv/övezet compression zone 
nyomásoldódás pressure solution 
nyomásszelvény hydraulic profile 
nyomelem trace element 
nyomelem-összetétel trace element composition 
nyomfosszília ichnofossil 
nyomfosszília trace fossil  
nyomgázok trace gases 
nyomközösség ichnocoenosis 
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nyomnyi mennyiség trace amount 
nyomó igénybevétel (mérn) compressive stress 
nyomófeszültség compressive stress 
nyomógép compression testing machine 
nyomólap bearing plate 
nyomómagasság (hidr) hydraulic head 
nyomószilárdság compressive strength 
nyomrövidülés track annealing 
nyomsűrűség-index inchnofabric index 
nyugalmi földnyomás static earth pressure 
nyugalmi nyomás pressure at rest, static earth pressure 
nyugalmi súrlódás szöge angle of repose/rest 
nyugalmi vízszint initial piezometric level, initial 

watertable 
nyugalmi vízszint (kútban) standing level 
nyugati szelek westerlies 
nyugodt vízjárású vízfolyás mild stream 
nyugvóvíz (szekv) stillstand 
nyújtási deformáció stretching deformation 
nyújtható ductile 
nyújtható, kalapálható malleable 
nyúlás elongation 
nyúlási vonalasság stretching lineation 
nyúlósság viscosity 
nyúlvány appendage 
nyúlvány (áll) process, project 
obdukált obducted 
obdukció obduction 
objektív objective, object glass 
objektív szinoníma objective synonym 
obszekvens völgy obsequent valley 
obszidián obsidian 
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óceán ocean 
óceáni oceanic 
óceáni árok ocean trench 
óceáni félgömb water hemisphere 
óceáni hátság mid-ocean ridge 
óceáni hátságok bazaltja mid-ocean ridge basalt (MORB) 
óceáni kéreg oceanic crust 
óceáni levegő maritime air 
oceánit oceanite 
oceanitás oceanicity, oceanity 
óceánközépi hátság mid-ocean ridge 
óceanográfia oceanography 
óceanográfiai oceanographic, oceanographical 
óceanológia oceanology 
óceánosodás oceanization 
ocellum ocellum (pl ocelli) 
offretit offretite 
ofikalcit ophicalcite 
ofikarbonát ophicarbonate 
ofiolit ophiolite 
ofiolitos sorozat ophiolite assemblage 
ofiolitos sorozat ophiolitic suite 
ofit ophite 
ofitos ophitic 
ogdoéder ogdohedron 
ogdoedria ogdohedry 
ogiva ogive 
okenit okenite 
okker (fn) ochre (GB), ocher (US) 
okker (mn) ochreous (GB) 
okkeres ocherous 
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okkeresedés (fúrás) ochre coking 
okkersárga (színá) ochreous (GB) 
okozati causal 
oksági összefüggés causal relation 
oktaéder octahedron 
oktaéder- octahedral 
oktaéderes octahedral 
oktaédersík octahedral plane 
oktán octane 
oktett octet 
oktokorall octocoral 
okulár eyepiece, eyelens, ocular 
okulármikrométer ocular/eyepiece micrometer 
okulárprizma prismatic eyepiece 
okulártubus eyepiece socket 
olajbányász oil man, oilman 
olajbázisú iszap oil base mud 
olajfront oil front/bank 
olajgeológus petroleum geologist 
olajhomok oil sand 
olajhozam flow rate 
olajipar oil industry 
olajkísérő gáz associated gas 
olajközegű iszap oil base mud 
olajkút oil well 
olajkutatás petroleum exploration 
olajmező oil field 
olajnedves oilwet 
olajpala oil shale 
olajszegély oil band 
olajszivárgás oil seep(age), oil spring 
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olajszökőkút gusher 
olajszökőkút gushing well 
olajtelep oil accumulation / pool / reservoir 
olajtest oil-bearing zone 
olajtest oil zone 
olaj-víz-határ oil-water contact/interface 
old dissolve 
oldal, hegyoldal hillside 
oldalazó elegyengetés lateral planation 
oldalazó erózió lateral erosion 
oldalazó gyarapodás lateral accretion 
oldaleltolódás strike-slip fault, wrench fault, 

transcurrent fault 
oldalfalmag sidewall core 
oldalfal-magvétel sidewall sampling 
oldalfalminta sidewall sample 
oldalfalmintavétel sidewall coring 
oldalfal-mintavétel sidewall sampling 
oldalirányú gyarapodás lateral accretion 
oldalkitérés (mérn) lateral displacement 
oldalmetszés resection 
oldalmetszés (geod) cutting in 
oldalmoréna lateral moraine 
oldalnyomás lateral pressure 
oldalszög azimuth 
oldalt lépő/léptetett törés side-stepping fault 
oldaltám (bány) leg 
oldaltlépés (törések között) 
(tekt) 

side-stepping 

oldás solution, dissolution 
oldási maradék insoluble residue 
oldásos breccsa solution breccia 
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oldat solution 
oldékonyság solubility 
oldhamit oldhamite 
oldhatóság solubility 
oldhatósági hiány miscibility gap 
oldódás dissolution 
oldódás solution, dissolution 
oldódik dissolve 
oldószer solvent 
oldott anyag solute 
oldott gáz dissolved gas, solution gas 
oldott hordalék dissolved load / solids 
oldott hordalék solid: dissolved solids 
oldott porozitás solution porosity 
oldottgázkihajtás dissolved-gas drive, solution gas drive 
olenyoki emelet Olenekian stage 
oligocén Oligocene 
oligohalin oligohaline 
oligoklász oligoclase 
oligoklászit oligoclasite 
oligomikt oligomict 
oligonit oligon spar 
oligonit (sziderit) oligonite 
oligotróf oligotrophic 
oligotrófia oligotrophy 
olisztoglifa olistoglyph 
olisztolit olistolith 
olisztosztróma olistostrome 
olivenit olivenite 
olivin olivine 
olivinbazalt olivine basalt 
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olivinit olivinite 
olló (Arthropodáknál) chela (pl chelae) 
ollós törés scissor / hinge fault 
ólom, termésólom lead, plumbum 
ólomfényle  lead glance 
ólomokker lead ocher, plumbic ochre 
ólom-ólom kor lead-lead age 
ólom-ólom 
kormeghatározás 

lead-lead dating 

ólompát lead spar 
ólomszaruérc horn black 
ólomszaruérc, foszgenit horn lead 
oltott mész lime hydrate, lime 
olvad melt 
olvadákzárvány melt inclusion 
olvadás melting 
olvadás (jégé, hóé) thawing 
olvadáshő melting heat, fusion heat 
olvadási hőmérséklet melting temperature 
olvadáspont fusion point / temperature, melting 

point / temperature 
olvadék melt 
olvadékfázis liquid phase 
olvadéktó kettle 
olvadékvíz meltwater 
olvadékvíz-síkság outwash plain, sandur 
olvadékvíz-törmelékkúp outwash fan 
olvadt molten 
olvaszt melt 
omfacit omphacite 
omladék caved material 
omladék (bány) cave debris 
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omladék (bány) debris 
omlás breakage 
omlás (bány) caving, collapsing, fall 
omlasztás collapse 
omlasztás (bány) caving, caving in 
omlasztásos fejtés (bány) caving 
omlasztásos pillérfejtés block caving 
omlékonyság (bány) collapsibility 
ón tin, stannum 
ónix onyx 
onkoid oncoid 
onkolit oncolite 
ónkovand bell-metal ore 
ónkovand (ónkő, sztannin) tin pyrite 
onofrit onofrite 
ónos eső glazed frost 
ónpestis tin pest 
ontogenezis ontogeny, ontogenesis 
oogónium oogonium (pl oogonia) 
ooid ooid 
ooid ovulite 
ooid <szemcse> oolite, oolith 
ooidos mészkő oolitic limestone 
ooidos, ooid- oolitic 
oolit <kőzet> oolite 
oomikrit oomicrite 
oomikrudit oomicrudite 
oopátit oosparite 
oopátrudit oosparrudite 
oosterboschit oosterboschite 
opacit opacite 
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opacitás opacity 
opak opaque 
opakilluminátor opaque illuminator 
opál opal 
opaleszcencia (kém) opalescence 
opálfitolit plant opal 
opalizálás (krist) opalescence 
operculum operculum 
optika optics 
optikai optical 
optikai aktivitás optical activity 
optikai állandó optical constant 
optikai ék optical wedge 
optikai forgatóképesség optical activity 
optikai ikresedés chiral twinning 
optikai jelleg optic sign / character 
optikai rács grate, grating 
optikai regisztrálás photorecording 
optikai tengely optical axis 
optikai tengelymetszet optic axial section 
optikai tengelysík optic axial plane 
optikai tengelyszög optic angle 
optikai úthossz optical path 
optikailag izotróp optically isotrope 
óra járásával ellentétes 
irányban 

counterclockwise 

óra járásával megegyező 
irányban 

clockwise 

orális oral 
orca (Trilobitáknál) cheek 
orcelit orcelite 
ordinárius sugár ordinary ray 
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ordináta ordinate 
ordońezit ordońezite 
ordovicium Ordovician 
ordoviciumi Ordovician 
oregonit oregonite 
organikus talaj organic soil 
óriásnövés gigantism 
orientált kristályosodás oriented crystallization 
orientált összenövés epitaxy, epitaxial growth 
orientált ránövés epitaxy, epitaxial growth 
orientáltan összenőtt, 
epitaxiális 

epitaxial 

orientit orientite 
origó (mat) origin 
oriktocönózis oryctocoenose, oryctocoenosis 
orizit orizite 
ornöit ornoite 
orogén (mn) orogenetic, orogenic 
orogén öv fold belt 
orogén öv orogen, orogene, orogenic belt 
orogenezis mountain building 
orogenezis mountain building, orogenesis, 

orogeny, tectogenesis 
orogeoszinklinális orogeosyncline 
orográfia orography 
orográfiai orographic 
orohidrográfia orohydrography 
oroklinális (fn) orocline 
oroklinális (mn) oroclinal 
orom cliff 
orsóasztal spindle stage 
orsócsigák (Clausilidae) door shells 



 

 
399 

orsós tárgyasztal spindle stage 
országos felmérés (térk, 
geod) 

land surveying 

ortit (allanit) orthite 
orto- ortho- 
ortoamfibol orthoamphibole 
ortoandezit orthoandesite 
ortochamosit orthochamosite 
ortocsoport orthogroup 
ortodolomit orthodolomite 
ortodróma (geom) great circle, orthodrome 
ortodrómás vetület orthodromic projection 
ortofír orthophyre 
ortofíros orthophyric 
ortogenezis orthogenesis 
ortogeoszinklinális orthogeosyncline 
ortogneisz orthogneiss 
ortogonális orthogonal 
ortogonális 
vetület/projekció 

orthographic projection 

ortogonalitás (mat) orthogonality 
ortohexagonális orthohexagonal 
ortokémikus ortochemical 
ortokémikus elegyrész orthochem 
ortoklász orthoclase 
ortoklászit orthoclasite 
ortoklorit orthochlorite 
ortokónikus (Nautiloidea) orthocone 
ortokrizotil (krizotil) orthochrysotile 
ortokronológia orthochronology 
ortokvarcit orthoquartzite 
ortomagmás szakasz orthomagmatic stage 
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ortomikrit orthomicrite 
ortomikropátit orthomicrosparite 
ortopátit orthosparite 
ortopinakoid ortho-pinacoid 
ortopiroxén orthopyroxene 
ortopiroxenit orthopyroxenite 
ortoszilikát orthosilicate 
ortoszkópos megvilágítás orthoscopic illumination 
ortosztratigráfia orthostratigraphy 
ortotengely ortho axis, orthoaxis 
osbornit osbornite 
ostor (áll) flagellum (pl flagella) 
ostoros flagellate 
ostoros kamra 
(szivacsoknál) 

flagellated chamber 

ostracoda ostracode 
oszcillációs homokfodor oscillation ripple 
oszcillál oscillate 
oszcilloszkóp oscilloscope 
oszlop column 
oszlopdiagram bar chart 
oszlopdiagram, hisztogram histogram 
oszlopos columnar, prismatic 
oszlopos (elválású) bazalt columnar basalt 
oszlopos elválás columnar/prismatic jointing 
oszlopos elválás (kőz) prismatic structure 
oszlopos réteg prismatic layer 
oszlopos termet/habitus columnar/prismatic habit 
oszlopszelvény columnar section 
ósszefogazódó rétegek interfingering strata 
oszt divide 
oszt vmivel divide by sg 
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osztag (áll, tax) section 
osztály class, category 
osztályköz class interval 
osztályköz-gyakoriság class frequency 
osztályközös gyakoriság cell frequency 
osztályoz classify 
osztályozás classification, sorting 
osztályozástan taxonomy 
osztályozástani taxonomic 
osztályozatlan unsorted 
osztályozatlanság assortment 
osztályozódás sorting 
osztályozott sorted 
osztályozott rétegzés gradation, grading 
osztályozott rétegződés grading 
osztályozott szén grated coal 
osztályozottság sorting 
osztályszimbólum (krist) class symbol 
osztandó dividend 
osztás (mat) division 
osztás, mintaosztás splitting 
osztatlan undivided 
oszteológia osteology 
osztható divisible 
osztó divisor 
osztódás (biol) division 
osztódik divide 
osztódószövet (növ) nascent tissue 
osztott kör graduated circle 
osztrakoda ostracode 
osztriga (Ostrea) oyster 
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otolit otolith 
ottemannit ottemannite 
ottnangi emelet Ottnangian stage 
ottrelit ottrelite 
overit overite 
ovrág owrag 
oxammit oxammite 
oxfordi emelet Oxfordian stage 
oxid oxide 
oxidáció oxidation 
oxidációs szám oxidation number 
oxidáló láng oxidizing flame 
oxigén oxygen 
oxigénfogyasztás oxygen demand 
oxigénhiány oxygen deficit 
oxigénhiányos dysoxic, anoxic 
oxigénmentes anaerobic 
oxigénmentes környezet anaerobic environment 
oxigénminimum zóna oxygen-minimum zone 
oxigénszegény dysaerobic, anaerobic 
oxigénszegény dysoxic, anoxic 
oxigénszint oxygen level 
óz esker 
óz- eskerine 
ozmirídium osmiridium 
ozmium osmium 
ozmózis osmosis 
ozokerit ozokerite, native paraffin, mineral 

wax, fossil wax, earth wax 
ózon ozone 
ózonernyő ozone shield 
ozonoszféra ozone layer 
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ozonoszféra ozonosphere 
ózonpajzs ozone shield 
ózonréteg ozone layer 
ózonréteg ozonosphere 
öblítés (fúrás) circulation, flushing, washing 
öblítési nyomás (fúrás) circulation / mud / pump pressure 
öblítőfej swivel, flush joint, washover swivel 
öblítőfolyadék drilling mud, mud, flush 
öblítőiszap drilling mud, mud, flush 
öblítőiszap (fúrás) flush: mud flush 
öblítőkör (fúrás) circulation 
öblítőnyomás (fúrás) mud / pump / circulation pressure 
öblítőszivattyú (fúrás) mud / slush pump 
öblítővéső jetting bit 
öblítőzagy (fúrás) mud flush 
öblösköpenyáek 
(Sinupalliata) 

sinupalliate bivalves 

öblözet embayment 
öblözet (földr) bay 
öböl (földr) bay, embayment, bight 
öbölvonal (szekv) bayline 
öbölzáró turzás bay/bayhead bar/barrier 
ödométer consolidometer  
ökológia ecology 
ökológiai igény/jelleg ecological trait 
ökológiai zátony ecologic reef 
ökoszféra ecosphere 
ökoszisztéma ecosystem 
ökosztratigráfia ecostratigraphy 
ökotípus ecotype 
ökozóna ecozone 
ömlesztett súly bulk weight 
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önbeporzó self-pollinator 
öngyulladás autoignition 
öntés casting 
öntésföld (vízgazd) alluvial plain 
öntésterületi flooded 
öntödei homok moulding / foundry sand 
öntőforma mold (US) 
öregbarázda master rill 
öregcsalád superfamily 
öregedés (pl. kolloidé) aging 
öregfaj superspecies 
öregnem (áll, tax) supergenus 
öregrend (áll, tax) superorder 
őrlés grinding 
örmény bolus/bólusz bole Armoniac 
örök hó határa permanent snowline 
örökfagy permafrost 
örökléstan genetics 
örökléstani genetic 
örökletes hereditary 
öröklődés inheritance 
öröklött inherited 
örököl inherit 
örökölhető hereditary 
örökölt hereditary 
örökölt jellegzetességek hereditary traits 
őrölhetőség grindability 
örv (növ)  whorl 
örvény eddy, vortex, whirls, whirlpool 
örvényesség vorticity 
örvénynyom flute cast 
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örvényüst pothole, eddy mill 
örvényzseb flute cast/mark 
őrvonal (térk) grid tick, marginal tick 
őrvonal (térk) grid line 
örvös (növ) cyclic, cyclical, whorled 
örvösen álló (növ) whorled, verticillate 
ősállatföldrajz palaeozoogeography 
ősállattan palaeozoology 
ősatmoszféra primeval / original atmosphere 
ősdomborzat palaeorelief 
őséghajlat palaeoclimate 
őséghajlattan palaeoclimatology 
őséletföldrajz palaeobiogeography 
ősfelszín palaeosurface 
ősfolyamvölgy proglacial channel 
ősföldrajz palaeogeography 
őshonos (növ) endemic, indigenous 
őshőmérséklet palaeotemperature 
őshőmérséklet-mérés palaeothermometry 
ősi ancestral 
ősi állapot pristine state 
őskarszt paleokarst 
őskori palaeolithic 
őskőkor Palaeolith 
őskőkori Palaeolithic 
ősköpeny primitive mantle 
őskörnyezet palaeoenvironment 
őskörnyezettan palaeoecology 
őslakó (mn növ) aboriginal 
őslakó (növ) endemic, indigenous 
őslégkör primordial atmosphere 
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őslénykutató palaeontologist 
őslénytan palaeontology 
őslénytani palaeontological 
őslénytani anyag fossil record 
őslénytani dokumentáció 
(átv) 

fossil record  

ősmaradvány fossil 
ősmaradványanyag fossil record 
ősmaradványlelőhely fossil site 
ősmaradványmentes barren for fossils 
ősmaradványmentes unfossiliferous 
ősmaradványtartalmú fossiliferous 
ősmasszívum craton 
ősnövényföldrajz palaeophytogeography 
ősnövénytan palaeobotany 
ősóceán primordial ocean 
ősrobbanás big bang 
őstípus archetype 
ősúszósok (Palaeopterygii) ancient fishes 
őszpont autumnal point 
összeadás (mat) addition 
összeálló kőzet solid rock 
összeegyeztet accommodate 
összefogazódás interfingering, intertonguing, 

interdigitation 
összefogazódó (krist) interlocking 
összefoglalás abstract 
összefolyás confluence, junction 
összeforrás agglutination 
összegzett cumulative 
összegyűjt aggregate 
összegyülekezett lefolyás channel flow 
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összehasonlító görbe calibration curve 
összehúzó astringent 
összehúzódás contraction 
összehúzódási hipotézis contraction hypothesis 
összehúzódik contract 
összehúzott constricted 
összeköt aggregate 
összekötő vágat break-through, junction 
összelátás (geod) visibility 
összenőtt intergrown 
összenövés (krist) intergrowth 
összenövési lap (ásv) composition face 
összenyomhatóság compressibility 
összenyomhatósági 
modulus 

bulk modulus 

összenyomódási modulus deformation modulus 
összenyomott crushed 
összes keménység total hardness 
összes párolgás evapotranspiration 
összes porozitás bulk/total porosity 
összesség (épít) aggregate 
összesült tufa welded tuff 
összeszűkített constricted 
összetétel contents (pl), composition 
összetétel (mat) combination 
összetételbeli különbség compositional difference 
összetételi zónásság compositional zoning 
összetett (mn) compound 
összetett iker complex/compound twin 
összetett ikresedés combined twinning 
összetett partvonal compound shoreline 
összetett szekvencia composite sequence  
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összetett szelvény compound cross section 
összetett tengerpart composite coast 
összetevő component, costituent 
összetevő (mat) component 
összetört crushed 
összevegyül intermix 
összevonó taxonómiai 
filozófiát valló 
paleontológus 

lumper 

összevonó taxonómus lumper taxonomist 
összlet beds (pl) 
ötosztatú pentamerous 
ötödrendű ciklus fifth order cycle 
ötöspont quintuple point 
ötsugaras szimmetria fivefold radial symmetry, pentamerism 
ötszögtizenkettős pentagonal dodecahedron 
öttagú pentamerous 
öttengelyű five-axis 
ötujjú pentadactyle 
ötvegyértékű pentavalent 
ötvözet alloy 
ötvözőelem alloying element 
öv (krist)  zone 
öv (növ) verticil 
övcsatorna catch / curtain / intecepting drain 
övesség zonality 
övezetesség zonality 
övszimbólum, 
zónaszimbólum 

zone symbol 

övzátony (geomorf) levée, point bar 
övzátonyos ártér bar-and-swale 
pabstit pabstite 
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pachnolit pachnolite 
pacifikus provincia Circumpacific province, Pacific suite 
packer (fúrás) packer 
packstone packstone 
pad bed, bank, bench, shoal 
padka backshore terrace 
padka berm, beach berm 
padlásolaj attic oil 
páfrány fern 
páfrányok kora 
(pennszilvániai, 
későkarbon) 

age of ferns 

pahoehoe pahoehoe 
painit painite 
pajzs, tábla shield 
pajzsvulkán basaltic dome 
pajzsvulkán shield volcano 
pakker (fúrás) packer 
pala shale, slate, schist 
pala- shaley 
pala (csillámpala) schist 
palagonit palagonite 
palagonitosodás palagonitization 
palagonittufa palagonite tuff 
palaolaj shale oil 
palás schistose, foliate, foliated 
palásodott foliate, foliated 
palásság foliation 
palásság (ásványok 
párhuzamos 
elrendeződéséből) 

schistosity 

palássági klivázs slaty cleavage 
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palássági sík (tekt) cleavage plane 
paleoalgológia palaeoalgology 
paleoantropológia palaeoanthropology 
paleoáramlat palaeocurrent 
paleobiocönózis palaeobiocoenosis, palaeocoenosis 
paleobiogeográfia palaeobiogeography 
paleobiogeokémia palaeobiogeochemistry 
paleobiokémia palaeobiochemistry 
paleobiológia palaeobiology 
paleobotanika palaeobotany 
paleocén Palaeocene 
paleoegyenlítő palaeoequator 
paleoetnobotanika palaeoethnobotany 
paleofitikum Palaeophyticum 
paleofitogeográfia palaeophytogeography 
paleoflorisztika palaeofloristics 
paleogén Palaeogene 
paleogeográfia palaeogeography 
paleogeomorfológia palaeogeomorphology 
paleohidrológia palaeohydrology 
paleoichnológia palichnology 
paleokarszt palaeokarst, fossil karst, buried karst 
paleoklíma palaeoclimate 
paleoklimatológia palaeoclimatology 
paleokommunitás fossil community 
paleokommunitás palaeocommunity 
paleolejtő palaeoslope 
paleolimnológia palaeolimnology 
paleolit (mn) palaeolithic 
paleolitikum Palaeolithic 
paleolitikum Palaeolith 
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paleomágneses pólus palaeomagnetic pole 
paleomágnesség archaeomagnetism 
paleomágnesség palaeomagnetism 
paleontográfia palaeontography 
paleontológia palaeontology 
paleontológiai palaeontological 
paleontológus palaeontologist 
paleoökológia palaeoecology 
paleopalinológia palaeopalynology 
paleopatológia palaeopathology 
paleopólus palaeopole 
paleoszalinitás palaeosalinity 
paleoszél palaeowind 
paleoszélesség palaeolatitude 
paleoszol palaeosol, buried soil 
paleoszom palaeosome 
paleotektonikai térkép palaeotectonic map 
paleovulkáni palaeovolcanic 
paleovulkanológia palaeovolcanology 
paleozoikum Palaeozoic 
paleozoogeográfia palaeozoogeography 
paleozoológia palaeozoology 
palermoit palermoite 
palichnológia palichnology 
paligorszkit palygorskite 
palingén palingenetic, palingenic 
palingenezis palingenesis 
palinofácies palynofacies 
palinoflóra palynoflora 
palinológia palynology 
palinomorfa palynomorph 
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palinosztratigráfia palynostratigraphy 
palinspasztikus térkép palinspastic map 
palládium palladium 
pálmaszerkezet palm-tree structure 
palmierit palmierite 
palsa palsa 
paludális paludal 
palusztris palustrine 
pálya <Föld körül> orbit 
pályaelemek orbital elements 
pályasík orbital plane 
pánallotriomorf szemcsés panallotriomorphic 
páncél carapace 
páncél (diatomáknál) frustule 
páncél (ízeltlábúaknál) carapace 
páncél (ráké) shell 
pandémikus pandemic 
Pangea Pangaea 
pangó víz dead water 
pánidiomorf szemcsés panidiomorphic 
pánidiomorf szemcsés panidiomorphic-granular 
pannóniai emelet Pannonian stage 
pantellerit pantellerite 
Panthalassza Panthalassa 
pantográf pantograph 
papagoit papagoite 
papírpala paper shale 
para- para- 
paraautunit para-autunite 
parabolabucka blow-out dune 
parabolikus parabolic(al) 
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parabutlerit parabutlerite 
paracelzián paracelsian 
paraciklus paracycle 
paracoquimbit paracoquimbite 
paradamin paradamite 
paraffin paraffin 
paraffin- paraffinic 
paraffinbázisú kőolaj paraffin-base crude 
paraffinos paraffinic 
paragenetikus paragenetic 
paragenezis paragenesis 
parageoszinklinális parageosyncline 
paragneisz paragneis 
paragonit paragonite 
paragonit soda mica 
paraguanajuatit paraguanajuatite 
parahilgardit parahilgardite 
parahopeit parahopeite 
parajamesonit parajamesonite 
parakarszt parakarst 
parakeldisit parakeldyshite 
paraklázis paraclase 
parakonformitás paraconformity, non-sequence, 

non-depositional unconformity 
parakosztibit paracostibite 
parakristály paracrystal 
parakristályos paracrystalline 
parakrizotil (krizotil) parachrysotile 
parakronológia parachronology 
paralaurionit paralaurionite 
paralektotípus lectoparatype 
paralektotípus paralectotype 
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paralelopipedon parallelepiped 
paralikus paralic 
paralimnion paralimnion 
parallaxis parallax 
parallel polarizált fény plane polarized light 
parallochton parallochthon 
paramágneses paramagnetic 
paramágnesség paramagnetism 
paraméter parameter 
paramétersík (krist) parametral face/plane 
paramorf paramorphic, paramorphous 
paramorfia paramorphy 
paramorfózis paramorphism, paramorphosis, 

allomorphism 
pararammelsbergit pararammelsbergite 
páraréteg haze layer 
paraszekvencia parasequence 
paraszimplezit parasymplesite 
parasztratigráfia parastratigraphy 
parasztratotípus parastratotype 
páratartalom absolute humidity 
Paratethys Paratethys 
paratípus paratype 
páratlan terasz unpaired terrace 
páratlanujjú patások 
(Perissodactyla) 

perissodactyles, odd-toed ungulates, 
imparidigitate ungulates 

parautochton (fn) parautochthon 
parautochton (mn) parautochthonous 
paravauxit paravauxite 
parazitakráter parasitic / adventive crater 
parazitakúp parasitic / adventive cone 
parazitaredő parasitic fold 
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parazitizmus parasitism 
parciális partial 
parciális nyomás partial pressure 
parenchima parenchyma 
parenchimszövet parenchyma 
pargasit pargasite 
párhuzamos evolúció parallel descent 
párhuzamos lejtőhátrálás backwearing 
párhuzamos redő concentric / harmonic fold 
párhuzamos vízhálózat parallel drainage 
párhuzamosan erezett parallel-nerved 
párhuzamosít (rét) correlate 
párhuzamosítás (rét) correlation 
parisit parisite 
párkány ledge 
párkány (abráziós) wave-cut platform 
párkány (geomorf) bench 
parkerit parkerite 
párlat distillate 
párnaláva pillow lava 
párnaréteg (talaj) bolster layer 
párolgás evaporation 
párolgáshő heat of evaporation, evaporation heat 
párolgásmérő evaporation gauge, evaporimeter 
páros metamorf öv paired metamorphic belts 
páros terasz paired terrace 
párosujjú patások 
(Artiodactyla) 

artiodactyles, even-toed ungulates 

paroxizmus paroxysm 
parsettensit parsettensite 
part bank, coast 
part- coastal 
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part (apály és dagály szintje 
között) 

shore 

partalámosás undercutting 
partállékonyság (folyóé) bank stability 
partcsuszamlás slough 
partelőrenyomulás progradation 
parterózió bank erosion, beach erosion 
partformák coastal landforms 
partfúrók (Petricolidae) rock-dwellers 
parthátrálás retrogradation, coastal recession 
parthomlok shoreface 
parthoz kapcsolódó turzás attached bar 
parti coastal, longshore 
parti alongshore 
parti áramlás longshore / littoral current 
parti dűne shore dune 
parti gát beach ridge 
parti homokhát beach ridge 
parti hordalék littoral drift 
parti jég landfast ice, ice shelf, shelf ice, 

shorefast ice, shore ice 
parti rálapolódás (szekv) coastal onlap 
parti síkság coastal / beach plain 
parti szél offshore wind 
parti szűrésű kút bank-filtered well 
parti torlat beach placer, beach ore, mineral 

sands, beach concentrate 
parti turzás barrier, barrier beach, longshore bar, 

offshore bar 
particsiga (közönséges 
~)(Littorina littorina) 

common periwinkle 

partközeli inshore 
partközeli (tengerben, nearshore, inshore, longshore, 
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tóban) offshore 
partmenti áramlás longshore current 
partmenti hordalékszállítás longshore drift 
partmenti jégszegély sheet ice 
partmenti turzás longshore bar 
partmögötti inshore 
partoldal bank slope 
partomlás caving, bank caving 
partontúli (szekv) overbank deposit 
partsáv coastal zone 
partszakadás caving 
partszegély shore 
partszegély (külső) backshore 
partszegély (lapos) beach 
partszegélyi littoral 
parttal színelő vízállás bankfull stage 
parttávoli off-shore (GB), offshore (US) 
parttól távoli off-shore (GB), offshore (US) 
partvándorlás beach drifting 
partvidék coast, coastland, shoreline, coastline 
partvonal előretolódás forced regression 
partzit partzite 
parvafácies parvafacies 
pasadenai 
hegységképződés 

Pasadenan orogeny 

pascoit pascoite 
passzátövezet trade belt 
passzátszél trade wind, trades (pl) 
passzer (térk) register mark 
passzív lemezszegély passive margin 
pászta (bány) track 
pát spar 
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pát-, pátos sparry 
patak, folyócska creek 
patán-járók (Unguligrada) unguligrades 
patások (Ungulata) ungulates, hoofed mammals 
pátit sparite 
patkánylyuk (fúrás) rat hole 
patkódűne parabolic dune 
patkókanyar oxbow 
pátos sparry, spathic, spathose 
pátos kalcit calcsparite 
pátos kalcit sparry calcite 
patronit patronite 
pattog (kőzet) (bány) crackle 
pattog (szén) (bány) creak 
pattogzik decrepitate 
paulingit paulingite 
pavonit pavonite 
paxit paxite 
pearceit pearceite 
pecsétes sigillate 
pediális osztály pedial class 
pediment pediment 
pedimentáció pedimentation 
pedion pedion (pl pedia) 
pedionos osztály pedial class 
pedogenezis pedogenesis, paedogenesis 
pedológia soil science, pedology 
pedoszféra pedosphere 
pegmatit pegmatite 
pegmatitos pegmatitic 
pegmatitos szakasz pegmatitic stage 
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pegmatitosodás pegmatitization 
pegmatofil pegmatophile 
pegmatolit pegmatolite 
pehelyfelhő cirrus cloud 
pehelyképződés coagulation 
pehelyszerkezet (agyagé) flocculent structure 
pehelyszétesés deflocculation 
pektolit pectolite 
pelágikus pelagic 
pelágikus üledék abyssal deposit 
példány specimen 
pelecypoda pelecypod 
pelikánlábcsigák 
(Aporrhaidae) 

pelican's foot shells 

pélit pelite 
pélites pelitic 
pelitomorf pelitomorphic 
pellet pellet 
pelletes mészkő pelletal limestone 
pelletoid pelletoid 
pelmikrit pelmicrite 
peloid peloid 
peloidos peloidal 
pelpátit pelsparite 
pelsói alemelet Pelsonian substage 
pelyhecske (talaj) floccule 
pelyhesedés coagulation, flocculation 
pelyhesedési határ flocculation limit 
pelyhesedik coagulate, flocculate 
peneplén peneplane 
peneplénesedés peneplanation 
penetrációs iker interpenetration twin 
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penetrációs iker penetration / penetrating twin 
penetrométer penetrometer 
penfieldit penfieldite 
pengeszerű bladed, blady 
pennantit pennantite 
pennszilvániai Pennsylvanian 
penroseit penroseite 
pentagondodekaéder pentagonal dodecahedron 
pentagonikozitetraéder pentagonal icositetrahedron 
pentagonikozitetraéderes 
osztály 

pentagonal icositetrahedral class 

pentagontrioktaéder pentagontrioctahedron 
pentahidrit pentahydrite 
pentahidroborit pentahydroborite 
pentlandit pentlandite 
pénzkagyló (Mercenaria = 
Venus mercenaria) 

hard shell clam 

peperit peperite 
peracidit peracidite 
peralumíniumos peraluminous 
percylit percylite 
pereg (bányában 
kőzetszilánk) 

flake (off) 

perem margin 
perem (geomorf) edge 
peremfeltétel boundary condition 
peremi kiszorítás edge drive 
peremkisülés edge discharge  
peremszög contact angle 
perforálás perforating, perforation 
perforálatlan imperforate 
perforált perforate 
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perforátor air drill 
pergés (mérn, bány) falling stones 
peridot peridot 
peridotit peridotite 
perifiton periphyton 
perigeum perigee 
perigeumdagály perigean tide 
periglaciális periglacial 
periglaciális üledék head 
perihélium perihelion 
periklász periclase 
periklin (iker) pericline 
periklinális (mn) periclinal, quaquaversal 
periklinális (tekt) pericline 
periklintörvény pericline law 
perimorfózis perimorphism 
periodicitási hiba (krist) fault of periodicity 
periodika periodical 
periodikum periodical 
periodikus periodical 
periodit periodite 
periódus cycle 
periódus (fiz, stat) period 
periódusos rendszer periodic system 
periplatform periplatform 
periszterit peristerite 
perisztóma peristome 
perit perite 
peritektikum peritectic 
peritektikus pont peritectic point 
peritektoid peritectoid 
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perlit perlite, pearl stone 
perlites perlitic 
perm Permian 
permafroszt permafrost 
permeábilis permeable 
permeabilitás permeability 
permokarbon Permo-Carboniferous 
pernye fly ash 
perovszkit perovskite 
perrierit perrierite 
perryit perryite 
perthit perthite 
perthites perthitic 
perthites szételegyedés perthitic exsolution 
petalit petalite 
pete egg 
petefészek ovary 
petesejt egg 
petesejt macrogamete 
petricsésze petri dish 
petrogenezis petrogenesis 
petrográfia petrography 
petrográfiai petrographic 
petrográfus petrographer 
petróleumkutató (amatőr) rock hound 
petrológia petrology 
petrológiai petrological 
petrológus petrologist 
petrurgia petrurgy 
petzit petzite 
pfalzi hegységképződés Pfalzian orogeny 
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phi skála phi scale 
phillipsit phillipsite 
piacenzai emelet Piacenzian stage 
pickeringit pickeringite 
picotit chrome spinel 
picotit (spinell) picotite 
piemontit piemontite 
piezometrikus esés hydraulic gradient 
piezometrikus magasság piezometric head  
pigeonit pigeonite 
pihenési nyom resting trace 
pikkely (ásv) flake 
pikkely (tekt) sliver 
pikkelyes scaly 
pikkelyes feltolódások piggy-back thrusts 
pikkelyes hüllők (Squamata) squamates 
pikkelyes szerkezet (tekt) imbrication, imbricate(d) structure 
pikkelyesedés (bány) spalling off 
pikkelyeződés (tekt) imbrication 
piknoklin pycnocline 
piknométer pycnometer, volumetric bottle, density 

bottle 
pikotit picotite, chrome spinel 
pikrit picrite 
pikrites picritic 
pikrofarmakolit picropharmacolite 
pikrolit picrolite 
pikromerit picromerite 
pillangós (növény) legume 
pillér column, buttress 
pillér (bány) pillar, stoop 
pillérfejtés pillar extraction 
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pillérfúrás (olaj) pilot hole 
pillow-breccsa pillow breccia 
pillow-láva pillow lava 
pilotaxitos szövet pilotaxitic texture 
pinakiolit pinakiolite 
pinakoid pinacoid 
pinceolaj cellar oil 
pingo pingo, bulgunniakh 
pinnoit pinnoite 
pinnula pinnule 
pintadoit pintadoite 
pinty finch 
piotin piotine 
pipaagyag pipe clay 
piralszpit pyralspite 
piramis (krist) pyramid 
piramisos (krist) pyramidal 
pirargirit pyrargyrite, dark red silver ore, dark 

ruby silver 
pireneusi hegységképződés Pyrenean orogeny 
piribol pyribole 
piridin pyridine 
pirimidin pyrimidine 
pirit pyrite, iron pyrite, copperas stoe, 

fool's gold 
pirit (kőszéntelepben) brassil, coal brass, coal blende 
pirites brazilly 
pirites pyritous 
piritesedés pyritization 
piritoéder pyritohedron 
piritoéder pyritoid 
piritoéderes osztály pyritohedral class 
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piritpörk calcined pyrite, pyrite cinder 
piroaurit pyroaurite 
pirobelonit pyrobelonite 
piroelektromos pyroelectric 
piroelektromosság pyroelectricity 
pirofánit pyrophanite 
pirofillit pyrophyllite 
pirogén pyrogenic 
piroklaszt pyroclast 
piroklasztikum pyroclastic rock, pyroclastics, tephra, 

ejecta (pl) 
piroklasztikus pyroclastic 
piroklasztikus kőzet pyroclastic rock 
piroklasztit pyroclastic rock, pyroclastics, tephra, 

ejecta (pl) 
piroklasztit pyroclastics 
piroklasztos kőzet pyroclastics 
piroklasztos kőzet pyroclastic rock 
piroklór pyrochlore 
pirokroit pyrochroite 
pirolízis pyrolysis 
pirolúzit pyrolusite 
pirometamorfózis pyrometamorphism 
pirometaszomatikus pyrometasomatic 
pirometaszomatózis pyrometasomatism 
piromorfit pyromorphite 
pirop pyrope, Bohemian garnet, Bohemian 

ruby 
piropisszit pyropissite 
pirostibit purple blende 
piroszmalit pyrosmalite 
pirosztibit (kermezit) pyrostibite 
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pirosztilpnit pyrostilpnite 
piroxén pyroxene 
piroxenit pyroxenite 
piroxferroit pyroxferroite 
piroxmangit pyroxmangite 
pirrhit (piroklór) pyrrhite 
pirrhotin pyrrhotite 
pirssonit pirssonite 
pisztácit pistacite 
pizoid pisoid, pizoid 
pizoidos pisolitic 
pizolit peastone 
pizolit pisolite, pisolith 
plagiaplit plagiaplite 
plagiogránit plagiogranite 
plagioklász (földpát) plagioclase feldspar 
plagionit plagionite 
planerit planerite 
planetáris planetary 
planetáris határréteg planetary boundary layer, friction layer 
planetológia planetology 
planiméter planimeter 
planimetrálás (térk) planimetry 
planina planina 
planispirális planispiral 
plánkonvex plano-convex 
plankton plankton 
plankton- planktonic, planktic 
planktoneső (tengerben) plankton snow, marine snow, sea 

snow 
plasztiklaszt plasticlast 
plasztikus index coefficient of plasticity 
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plasztikus index plasticity index 
platform-elfulladás platform drowning 
platformközi medence intraplatform basin 
platformperem platform margin 
platina (ásvány) platina 
platina (elem) platinum 
platinatégely platinum crucible 
platinirídium platiniridium 
platinit platynite 
plató plateau (pl plateaux) 
platóbazalt plateau basalt 
plattnerit plattnerite 
playa playa 
pleisztocén Pleistocene 
plenargirit (shepbachit) plenargyrite 
pleokroizmus pleochroism, polychroism 
pleokroizmus (kétszíná) 
4936 

dichroism 

pleokroós pleochroic 
pleonaszt (spinell) pleonaste 
plesszit plessite 
pliensbachi emelet Pliensbachian stage 
pliniusi kitörés Plinian eruption 
pliocén Pliocene 
plombierit plombierite 
plumboferrit plumboferrite 
plumbogummit plumbogummite 
plumbojarosit plumbojarosite 
plumbopalladinit plumbopalladinite 
plumbopiroklor plumbopyrochlore 
plumozit feather ore 
plumozit plumosite 
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plutói plutonic 
pluton pluton 
plutonista plutonist 
plutónium plutonium 
plutonizmus plutonism 
pluviális pluvial 
pluviofluviális pluviofluvial 
pneumatolitos pneumatolytic 
pneumatolitos szakasz pneumatolytic stage 
pneumatolízis pneumatolysis 
podzol podzol 
podzolosodás podzolisation 
pofástörő jaw crusher 
poikilites poikilitic, poecilitic 
poikiloblaszt poikiloblast, poeciloblast 
poikiloblasztos poikiloblastic, poeciloblastic 
poikilotópos poikilotopic 
poláris polar 
poláris diagram polar chart/diagram 
poláris jégsapka polar cap 
poláris kristály polar crystal 
poláris pálya polar orbit 
poláris szimmetria polar symmetry 
poláris tengely polar axis 
poláris vetület polar projection 
polariszkóp polariscope 
polaritás polarity 
polarizáció polarization 
polarizáció szöge polarization angle 
polarizációs anizotrópia polarization anisotropy 
polarizációs mikroszkóp polarizing microscope 



 

 
429 

polarizációs prizma polarizing prism 
polarizációs szárő polarizing filter, polarization filter 
polarizációs szög polarizing angle 
polarizálás polarization 
polarizálhatóság polarizability 
polarizátor polarizer, nicol 
polárkoordináta polar coordinate 
poláros fény polarized light 
poláros kötés polar bond 
polárszög (ponté) (mat) amplitude of a point 
polárszűrő polarization filter 
polder polder 
polder polderland 
poliargirit polyargyrite 
polibázit polybasite 
polidimit polydymite 
poliéder polihedron (pl polyhedra) 
polifiletikus polyphyletic 
poligenetikus polygenetic 
poligeoszinklinális polygeosyncline 
poligon polygon 
poligonális polygonal 
poligontundra polygonal tundra 
polihalit polyhalite 
polikrász polycrase 
polikristály polycrystal 
polikristályos polycrystalline 
polilitarenit polylitharenite 
polimetallikus polymetallic 
polimetamorfózis polymetamorphism 
polimignit polymignite 
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polimikt polymict 
polimineralikus polymineralic 
polimorf allomorphous 
polimorf polymorph 
polimorfia polymorphy 
polimorfizmus polymorphism 
polip polyp 
polipárium polypary 
polipok (Cephalopoda) cuttle-fishes 
políroz polish 
polírozás polishing 
polírozott polished 
polírozott csiszolat polished section 
poliszintetikus iker polysynthetic / repeated twin 
politípia polytypism 
polje polje 
pollen pollen 
pollenit pollenite 
pollucit pollucite 
pólus pole 
pólusátfordulás polarity reversal 
pólustávolság polar distance 
pólusvándorlás polar wandering 
pólusvándorlási görbe polar wander path 
pólusvándorlási görbe polar wandering curve 
ponor ponor 
pont spot 
pontelrendeződés array of points 
ponthálózat point net 
ponthelyzet (krist) positon of points 
ponthiba (krist) point defect 
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pontmintavétel spot sampling 
pontosság, helyesség accuracy 
pontossággal (öt tizedes 
jegy ~) 

accurate to five decimal places 

pontozás speckle 
pontozatlan impunctate 
pontozott punctate 
pontozott vonal dotted line 
pontozottság punctation 
pontsor lattice row 
pontsor(térk) dotted line 
pontszámlálás point-counter analysis 
pontszámláló point counter 
pontusi emelet Pontian stage 
populáció population 
porc cartilage 
porceláncsiga (Cypraea) cowrie 
porceláncsiga (Cypraea) cowry (US) 
porceláncsigák 
(Cypraeidae) 

venus shells 

porcelánföld china clay, porcelain clay 
porcelánit porcelanite, baked clay 
porcelánjáspis porcelain jasper 
porcelánlap (ásv) streak plate 
porcelánváz porcelaneous test 
porcelánvázú porcelaneous 
porcos halak chondropterygians 
porcos halak 
(Chondrichthyes) 

cartilaginous fishes 

porcos vérteshalak chondrostean fishes 
porcos vérteshalak ganoids 
pordiffrakció powder diffraction 
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porfír porphyry 
porfirin porphyrin 
porfirit porphyrite 
porfiroblaszt porphyroblast 
porfiroblasztos porphyroblastic 
porfiroid porphyroid 
porfiroklaszt porphyroclast 
porfíros porphyritic 
porfíros rézérctelep porphyry copper deposit 
porfiros, nem ~ aphyric 
porfüggöny dust wall 
porhó powder snow 
porítás pulverisation 
poríthatóság grindability 
porlasztás sputtering 
porló (kőz) friable 
porozitás porosity 
porózus porous 
porózus közeg porous medium 
porpezit porpezite, palladium gold 
porszénhamu fly ash 
porszín streak, streak colour 
portlandi emelet Portlandian stage 
portlandit portlandite 
portufa dust tuff 
pórus pore, void, interstice 
pórus, hézag, lik, likacs pore 
póruscsatorna pore canal 
pórusfluidum pore fluid 
pórusfolyadék interstitial fluid 
pórusjég interstitial ice 
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póruskitöltő pore-filling 
pórusmérés porometry 
pórusnagyság pore size 
pórusnyak pore throat 
pórusnyomás pore-fluid pressure, pore pressure 
pórusrendszer pore system 
pórustér pore space 
pórustérfogat pore volume, pore space 
pórusvíz interstitial water 
pórusvíznyomás pore pressure 
posványosodás waterlogging 
posványosodott terület waterlogged land 
posztglaciális postglacial 
posztkinematikus postkinematic 
posztorogén post-orogenic 
poszttektonikus post-tectonic 
potamológia potamology 
potarit potarite 
potroh abdomen (pl abdomina) 
potyadékkő dropstone 
powellit powellite 
pozíciós rendezetlenség positional disorder 
pozitív főzónajellegű kristály length slow crystal 
pozitív virágszerkezet palm-tree structure 
pörgekarú brachiopod 
pörgekarú (Terebratulida) lamp shell 
pörgettyákorallok 
(Caryophyllidae) 

cup corals 

pörk (ércé) calx 
pörkölés calcining 
pörkölés roasting 
pörkölőkemence roasting kiln 
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pötty mottle 
prazeodímium praseodymium 
prazopál prase opal 
predazzit predazzite 
prediagenezis prediagenesis 
preformált vízhálózat accordant drainage 
prehnit prehnite 
prekambrium Precambrian 
prekinematikus prekinematic 
priabonai emelet Priabonian stage 
priceit priceite 
priderit priderite 
primer dolomit orthodolomite 
primer sugár primary ray 
primitív cella primitive cell 
primitív köbös rács simple cubic lattice 
prioritás priority 
prioritás törvénye law of priority 
prizma prism 
prizma- prismatic 
prizmás prismatic 
prizmás osztály (monoklin) prismatic class 
prizmás tájoló prismatic compass 
prizmás termet/habitus prismatic habit 
próba assay, test 
próbafúrás test drilling 
próbahasáb prismatic sample 
próbakocka test cube, cubic sample 
próbaleszívás pumping test 
próbaszivattyúzás pumping test 
próbaterhelés loading test 
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próbatest sample 
próbatest (mérn) test specimen 
probertit probertite 
problematikum problematicum (pl problematica) 
prodelta prodelta 
profil profile, section 
prognózis forecast 
progradáció progradation 
progresszív metamorfózis prograde metamorphism 
prokarióta procaryote 
prokarióta prokaryote 
proklorit prochlorite 
propilit propylite 
propilitesedés propylitisation 
proszopit prosopite 
prosztratigráfia prostratigraphy 
protaktínium protactinium 
protaktínium protoactinium 
proterofitikum Proterophytic 
proterozoikum Proterozoic 
proterozoós Proterozoic 
protodolomit protodolomite 
protoensztatit protoenstatite 
protokvarcit protoquartzite 
protomilonit protomylonite 
protosztromatolit protostromatolite 
prototípus archetype 
proustit proustite, red silver ore, light ruby 

silver 
provincia (kőz) suite 
proxi proxy 
proximális proximal 



 

 
436 

przsevalszkit przhevalskite 
pszammit psammite 
pszammitos psammitic 
pszefit psephite 
pszefites psephitic 
pszeudoamorf pseudoamorphous 
pszeudobrookit pseudobrookite 
pszeudoiker pseudo-twin 
pszeudokarszt pseudokarst 
pszeudomalachit pseudomalachite 
pszeudoméria pseudomerism 
pszeudomeroéderes iker pseudomerohedric twin 
pszeudomikrit pseudomicrite 
pszeudomorf pseudomorphous 
pszeudomorfóza pseudomorph 
pszeudomorfózis pseudomorphism 
pszeudooid pseudooid 
pszeudo-ooid pseudo-ooid 
pszeudopátit pseudosparite 
pszeudotachilit pseudotachylite 
pszilomelán psilomelane 
pszittacinit (mottramit) psittacinite 
pteridofita pteridophyte 
pteropoda pteropod 
pteropodás iszap pteropod ooze 
ptigmatitos ptygmatic, ptygmatitic 
puccolán pozzolan 
puffer buffer 
pufferhatás buffering, buffering effect/action 
pufferkapacitás buffering capacity 
puha kőzet soft rock 
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puhatestű mollusc. Mollusk 
pulpaüreg pulp cavity 
pumpellyit pumpellyite 
purbecki emelet Purbeckian stage 
purpurit purpurite 
puszta (mn) barren 
pusztuló lemezszegély destructive margin 
pusztuló part retrograding coast/shoreline 
quenselit quenselite 
quenstedtit quenstedtite 
rabbittit rabbittite 
rabdofán rhabdophane 
rabol (biztosítást) withdraw (supports), draw off 
racionalitás törvénye 
(indexeké) 

rationality rule of indices 

rács (kristályé) lattice 
rács (optikai) grate, grating 
rácsállandó lattice parameter / constant 
rácselrendeződés lattice array / configuration 
rácshálózat grid 
rácshiba (krist) imperfection, lattice defect 
rácshibahely lattice imperfection 
rácshibahely-abszorpció absorption by lattice imperfections 
rácsközi atom (krist) interstitial atom 
rácslemez grid plate 
rácsos mintavétel grid sampling 
rácsos vízhálózat trellis drainage 
rácsoszlop (krist) lattice stack 
rácsparaméter lattice parameter 
rácspont (krist) lattice node 
rácssík lattice plane 
rácssíktávolság spacing 
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rácsspektrogáf grating spectrograph 
rácsszínkép diffraction spectrum 
rácsszínkép grating spectrum 
radiáció (evol) radiation 
radioaktív radioactive 
radioaktivitás radioactivity 
radiogén argon radiogenic argon 
radiolária radiolarian 
radioláriás iszap radiolarian ooze 
radiolarit radiolarian chert 
radiolarit radiolarite 
radiometrikus időskála atomic time scale 
radiometrikus kor isotopic age 
radiometrikus 
kormeghatározás 

radiometric dating 

rádium radium 
rádiusz radius 
radon radon 
radula radula 
ragadozó predator 
ragadozó (fn) carnivore 
ragadozó (mn) carnivorous 
ragasztás agglutination 
ragasztó (fn) adhesive 
ragasztott kő (gem) assembled stone 
rágcsálók (Rodentia) rodents, gnawing mammals 
rágó radula 
ragyogó splendent 
ráhordás (víz által) (szed) aggradation 
raj (áll, tax) cohort 
rajzgép plotter 
rajzolatos talaj patterned ground 
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rakat (fúrócsöveké) stand of drill pipes 
rákok (Crustacea) crustaceans 
rákövetkező (rétegt)  superimposed 
rákövetkezve superimposed on 
Ráktérítő Tropic of Cancer 
rálapolódás (szeiz) onlap 
rálapolódás (szekv) onlap 
ralstonit ralstonite 
ramdohrit ramdohrite 
rameauit rameauite 
rammelsbergit rammelsbergite, white nickel 
rámpa (szed) ramp 
ramsayit ramsayite 
ránc wrinkle, crinkle 
ranciéit rancieite 
ráncolt corrugate(d) 
rankamait rankamaite 
rankinit rankinite 
ránövés (biol) overgrowth 
ransomit ransomite 
rapakivi rapakivi 
raspit raspite 
ráspolykagyló (Lima lima) file shell 
rassz race 
raszvumit rasvumite 
rátelepülő superimposed 
rátelepült rétegek overlying strata, superincumbent 

strata 
rátelepülve superimposed on 
rauvit rauvite 
rázószita mudscreen 
rázószita (fúrás) shale shaker 
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rázószita (fúrás) vibrating screen 
reakcióképes reactive 
reakcióképes, nem ~ non-reactive, unreactive 
reakciószegély reaction rim / corona 
reakciószegély (kőz) reaction corona 
reakciószegély keletkezése 
(kőz) 

armoring 

realgár realgar, red arsenic, red orpiment 
reális oldat real solution 
reális szerkezet (ásv)  real structure 
recens recent 
recés reticulated 
recézett reticulated 
recézett barázda crenulate groove 
recézett henger crenulate bar 
recézett henger crenulate bar 
reciprok cella reciprocal cell 
reciprokrács reciprocal lattice 
redbed red beds 
reddingit reddingite 
reddingtonit redingtonite 
redledgeit redledgeite, chromrutile 
redoxfolyamat oxidation-reduction reaction 
redoxpotenciál redox potential 
redő fold 
redőboltozat anticline 
redőcsukló flexure 
redőcsukló (tekt) hinge 
redőhurka mullion 
redőkéve mullion 
redőscsigák (Volutidae) volutes 
redőszárny limb of fold 



 

 
441 

redőteknő syncline 
redőtengely anticlinal axis 
redőtengely fold axis 
redőzött corrugate(d) 
redőzöttség folding 
redruthit (kalkozin) redruthite 
redukáló láng reducing flame 
redukált cella (krist) reduced cell 
redukció (kém) reduction 
redukciós sejtmagosztódás meiosis 
referátum abstract 
referenciaellipszoid reference ellipsoid 
refikit refikite 
reflektor reflector 
reflexió reflection 
reflexió (kettős) bireflection 
reflexióképesség reflecting power 
reflexiórend order of reflection 
reflexiós goniométer optical / reflection goniometer 
reflexiós szeizmológia reflection seismology 
refrakciós szeizmológia refraction seismology 
refraktométer refractometer 
refúgium (ökol)  asylum 
régészet archaeology, archeology 
regionális metamorfózis regional metamorphism 
regolit mantle rock 
regradáció regrading 
regresszió regression 
regresszív regressive 
regulus regulus 
regur black cotton soil 
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reinerit reinerite 
rejtett (biol) latent 
rejtett (életmód) cryptic 
rejtett forrás drowned spring 
rejtett szimmetria cryptosymmetry 
rejtőzés camouflage 
rejtőzködés camouflage 
rejuvenáció rejuvenation 
rekesz (fiz) aperture 
rekesztő sziget barrier island 
rekesztő turzás bayhead bar/barrier 
rekesztőturzásos part bar-and-lagoon coast 
rekrisztallizáció recrystallisation 
rekrisztallizációs iker recrystallisation twin 
rekultiváció (bány) reclamation 
relatív gyakoriság proportional frequency 
relaxáció relaxation 
relaxációs idő relaxation time 
reliktum szövet relict structure 
reliktumtalaj inherited soil 
remanens mágnesség remanent magnetization 
reménybeli ásványvagyon potential reserves 
remeterák (Eupagurus) hermit crab 
remeterák (Eupagurus) soldier crab 
rend, ordo (tax)  order 
rendellenes 
interferenciaszín 

anomalous interference colour 

rendellenesség anomaly 
rendezetlenségi fok degree of disorder 
rendezett minta ordered sample 
rendezett statisztika order statistics 
rendeződési energia energy of order 
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rendeződési jelenség order-disorder phenomenon 
rendeződési tartomány ordering domain 
rendhagyó anomalous 
rendkívüli sugár extraordinary ray 
rendszám atomic number 
rendszám (folyóé) stream order 
rendszeregység systems unit 
rendszer-egység (szekv) systems tract 
rendszertagozat System tract 
rendszertan systematics, taxonomy 
rendszertan taxonomy 
rendszertani taxonomic 
rendszertani leírás systematic description 
rendzina rendzina, black turf soil 
rengés quake, tremor, seism 
renierit renierite 
rénium rhenium 
rensselaerit (talk) rensselaerite 
reológia rheology 
reomorfózis rheomorphism 
repedés crack 
repedésdetektálás fissure detection 
repedéshálózat fracture network 
repedéskitöltés fissure / fracture filling 
repedésvölgy rift valley 
repedezett tárolókőzet fissured formation 
repedezettség (bány) jointing 
reprodukció reproduction 
rés crevice, interstice 
rés (bány) cut 
rés (fiz) aperture 
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rés (opt) collimator, slit 
réselés (bány) cut 
residiophor chondrophore 
résminta channel sample 
résmintavétel channel sampling 
résmintavételezés channel sampling 
respiráció respiration 
résrendszer collimation system 
rész, hányad part 
részarányosság, szimmetria symmetry 
részecske particle 
reszedimentálódott resedimented 
reszekvens vízhálózat resequent drainage 
reszekvens völgy resequent valley 
részleges partial 
részleges bezökkenés (vulk) sector collapse 
részleges metszet partial section 
résszalag slit band 
resztit restite 
réteg bed, layer, stratum (pl strata), band 
réteg (bány) bench 
rétegborda hogback 
rétegdőlés stratal dip 
rétegdőlésmérés dip logging 
rétegdőlés-szelvényezés dip logging 
rétegen belüli intrastratal 
rétegenként bed-by-bed, lit-par-lit (fr) 
rétegenkénti gyűjtés layer-by-layer collecting 
réteges layered 
réteges áramlás stratified flow 
réteges leválás (bány) spalling off 
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rétegez stratify 
rétegfelszín bedding plane/surface 
rétegfelszín (szekv) stratal surface 
rétegforma bed form, bedform 
rétegforrás contact spring 
rétegfüstölő bocanne 
réteghatár stratal surface 
réteghez kötött (érctelep) strata-bound 
réteghiány hiatus 
rétegismétlődés repetition of beds 
rétegkezelés formation treating/treatment 
rétegkimaradás gap, omission of beds 
rétegköteg bedset 
réteglap bedding plane 
réteglapmenti bedding-plane 
réteglemez (rétegt) lamina 
réteglemezesség lamination 
rétegleválás (bány) bed separation 
rétegmegcsapolás layer tapping 
rétegnyomás formation pressure 
rétegoszlop geological column 
rétegoszlop geological column, stratigraphical 

column 
rétegrács layer lattice/structure 
rétegrepesztés (fúrás) hydraulic fracturing 
rétegről rétegre való gyájtés layer-by-layer collecting 
rétegsavazás (fúrás) acidizing 
rétegsor succession, sequence, column 
rétegszelvény (mérn) soil profile 
rétegszilikát phyllosilicate, layer lattice silicate, 

layer silicate 
rétegtag bed 
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rétegtan stratigraphy 
rétegtani stratigraphic (US) 
rétegtani stratigraphical (GB), stratigraphic (US) 
rétegtani helyzet stratigraphic position 
rétegtani jelleg (szekv) stratigraphic signature 
rétegtani nevezéktan stratigraphic nomenclature 
rétegtani osztályozás stratigraphic classification 
rétegtani őslénytan stratigraphic palaeontology 
rétegtanos stratigrapher 
rétegtartalom formation fluid, reservoir fluid 
rétegterheléses nyomás lithostatic/confining pressure 
rétegtisztítás aquifer cleaning 
rétegvíz confined ground water, artesian water 
rétegvíz-áramlás artesian flow 
rétegvizsgálat formation test 
rétegvizsgálat (olaj) production test 
rétegvonal contour, contour line 
rétegvulkán stratovolcano, composite volcano 
rétegzés stratification, bedding, layering 
rétegzetlen unstratified 
rétegzett stratified, bedded, layered 
rétegződés bedding, layering, stratification, 

banding 
rétegződés layering 
retgersit retgersite 
réti láp low moor 
réti öntéstalaj alluvial meadow soil 
réti talaj meadow soil 
réti tőzeg older peat 
retinit retinite 
retrográd metamorfózis retrograde metamorphism 
retrogradáció retrogradation 
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reverzibilis folyamat reversible/equilibrium process 
réz cuprum 
réz, vörösréz copper 
rézbányit rezbanyite 
rezeg oscillate 
rezervoármechanika reservoir engineering/hydraulics 
rezervoármérnök reservoir engineer 
rézfényle  copper glance 
rézgálic copper vitriol, blue vitriol 
rezgés vibration, oscillation 
rezgési irány vibration direction 
rezgésmentes elhelyezés anti-vibration mounting 
rezgésmentes felállítás anti-vibration mounting 
rezgésszám oscillation frequency 
rezgőkristály oscillating crystal 
reziduális talaj residual soil 
reziduális üledék residual deposit 
reziduum (szed) residual 
rézkor Chalcolithic 
rézkor Copper Age 
rezorbeált resorbed 
rézpala Kupferschiefer 
rezümé abstract 
rézsápadka berm 
rezsim (hidr) regime 
rézsútos távlati rajz oblique perspective 
rézsű slope 
rézsűállékonyság slope stability 
rézsűcsúszás slope failure 
rézsűhajlás inclination of a slope 
rézsűhajlás (természetes) angle of rest/repose/slope 
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rézsűhajlás, természetes ~ angle of repose/rest 
rézsűpadka (mérn) bench 
rézsűszakadás slope failure 
rézsűszög angle of slope 
rézsűszög (természetes) angle of rest/repose/slope 
rézsűszög, természetes ~ angle of repose/rest 
rézsűtörés slope failure 
rhaeti emelet Rhaetian stage 
rhodesit rhodesite 
rhodusit (riebeckit) rhodusite 
rhönit rhönite 
rhyncholit rhyncholite 
ria ria 
richellit richellite 
richetit richetite 
richterit richterite 
rickardit rickardite 
rideg brittle 
rideg törés brittle fracture 
ridegezüstérc brittle silver ore 
ridegség brittleness 
riebeckit riebeckite 
Riedel-nyírás Riedel shear 
riedenit riedenite 
rift rift 
riftesedés rifting 
ringwoodit ringwoodite 
rinkit rinkite 
rinneit rinneite 
rioandezit rhyoandesite 
riodácit rhyodacite 
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riolit rhyolite 
riolit- rhyolitic 
riolitos rhyolitic 
ripacs (növ) scar, cicatrice 
ripidolit ripidolite 
riss Riss 
rissi Rissian 
ritkaföld rare earth element 
ritkaföldek rare earths 
ritkaföldfém rare earth element 
ritkaföldfémek rare earths 
ritmikus üledékképződés cyclic sedimentation 
ritmit rhythmite 
ritmusos üledékképződés rhythmic sedimentation 
rivadavit rivadavite 
riversideit riversideite 
rizofor rhizophore 
rizoid rhizoid 
rizóma (növ) rhizome 
rizoszféra rhizosphere 
rjazanyi emelet Ryazanian stage 
robbanásos kaldera explosion caldera 
robbanásszerű fejlődés evolutionary burst 
robbanásszerű 
fejlődés/evolúció 

explosive evolution 

robbantás (bány) shot 
robbantólyuk shot hole  
robbantópont (szeiz) shotpoint 
robertsit robertsite 
robinsonit robinsonite 
rockallit rockallite 
rockbridgeit rockbridgeite 
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rodáni orogenezis Rhodanian orogeny 
rodingit rodingite 
rodit rhodite, rodite 
ródium rhodium 
rodokrozit rhodochrosite, manganese spar, 

raspberry spar 
rodonit rhodonite, red manganese 
rogyás slump 
rogyásos töbör/dolina collapse doline 
rogyott dolina solution doline 
rohanó vízmozgás torrential /supercritical flow 
román cement Roman / natural cement 
romanechit black hematite 
romániai emelet Romanian stage 
rombdodekaéder rhombic dodecahedron 
rombikozidodekaéder rhombicosidodecahedron 
rombkuboktaéder rhombicuboctahedron 
romboéder rhomb, rhombohedron, hexahedron 
romboéder- rhombohedral 
romboéderes rhombohedral 
romboéderes elválás rhomboidal jointing 
romboéderes osztály hexagonal alternating class 
romboéderes osztály hexagonal tetartohedry of the second 

kind 
romboéderes osztály trirhombohedral class 
romboéderszög rhombohedral angle 
romboklász rhomboclase 
rombos rhombic 
rombos piroxén orthopyroxene 
rombos rendszer rhombic / orthorhombic system 
rombporfír rhomb-porphyry 
rombtizenkettős granatohedron 
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rombusz rhomb, rhombus (pl rhombi, 
rhombuses) 

romlás deterioration 
rommárvány landscape / ruin marble 
roncsolásmentes vizsgálat non-destructive test 
roncsolásos vizsgálat destructive test 
rooseveltit rooseveltite 
ropog (szén) (bány) creak 
roscherit roscherite 
roscoelit roscoelite 
rosenbuschit rosenbuschite 
rosickyit rosickyite 
roskadás (mérn) subsidence 
roskadási tényező coefficient of subsidence 
roskadásos breccsa collapse breccia 
rossit rossite 
rost fibre, filament 
rost- fibrous 
rost (növ) tissue 
rosta sieve, screen 
rostálás screening 
rosterit rosterite 
rostos fibrous 
rostos gipsz fibrous gypsum 
rostos termet fibrous habit 
rostos töret/törés fibrous fracture 
rostos tőzeg fibrous peat 
rostrum rostrum (pl rostra) 
rostrum (Belemniteseknél) guard 
rostszerkezet (krist) fibrous structure 
rosttengely (krist) fibre axis 
rossz lefolyás impeded drainage 
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rossz megtartású poorly preserved 
rosszul osztályozott poorly sorted 
rotációs inverziós tengely rotoinversion axis 
rotációs szimmetria rotational symmetry 
rotarifúrás rotary drilling 
roubaultit roubaultite 
routhierit routhierite 
rovar insect 
rovarevők (Insectivora) insectivores 
rovarok, hatlábúak (Insecta) hexapods 
rovátka flute 
rovátkolás fluting 
rovátkolt striated, corrugate(d), channelled, 

fluted 
roweit roweite 
rowlandit rowlandite 
rózsacsiszolás rosette, rose cut 
rózsadiagram rose diagram 
rózsadiagram rosette diagram 
rózsakvarc rose quartz 
rög (arany~) nugget 
rög (talaj) block 
röghegység faulted mountains 
rögös szerkezet (talaj) blocky structure 
rögös vetődés block faulting 
rögzít record 
rögzítés (műszeré) arrestment 
rögzülés attachment 
römerit roemerite, römerite 
röntgen porfelvétel X-ray powder pattern 
röntgencső Xray tube 
röntgendiffrakció X-ray diffraction 
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röntgenfelvétel X-ray pattern 
röntgenfluoreszcencia X-ray fluorescence 
röntgenit roentgenite, röntgenite 
röntgenkép X-ray pattern 
röntgenkrisztallográfia X-ray crystallography 
röntgenográfia roentgenography 
röntgensugár X-ray 
röntgenszínkép X-ray spectrum 
röpképtelen flightless 
röpperit roepperite 
rövidfarkú rákok crabs 
rövidfarkúak crabs 
rubicell rubicelle 
rubídium rubidium 
rubin ruby 
rudas gneisz pencil gneiss 
rudas malom rod mill 
rudazatbiztosítás bolt support 
rudista rudist 
rudistás mészkő rudistid limestone 
rudit rudite 
ruditos rudaceous 
ruditos ruditic 
rudstone rudstone 
rugalmas elastic 
rugalmas alakváltozás elastic deformation 
rugalmassági határ limit of elasticity 
rundiszt (gem) girdle 
rundisztfazetta girdle facet 
runit runite 
rupéli emelet Rupelian stage 
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russellit russellite 
rusztumit rustumite 
ruténium ruthenium 
rutherfordin rutherfordine 
rutil rutile 
rutil (szagenitrácsban) love arrow 
rügy (növ) bud 
rügyezés budding, gemmation 
rügyezés gemmation 
s well logging 
s curium 
s diffusion of vacancies 
saali hegységképződés Saalic orogeny 
sahamalit  sahamalite 
sainfeldit sainfeldite 
saját feszültség internal stress 
sajátalakú, idiomorf euhedral, idioblastic 
sajátfrekvencia natural frequency 
sajátszínű idiochromatic 
sajkacsiga (Scaphandridae) canoe shell 
sajtolt borostyán ambroid, pressed amber 
salak cinder, clinker 
salak (vulkáni) scoria 
salakkúp (vulk) cinder cone, spatter cone 
salakos scoriaceous, scorious 
salakos tufa scoria tuff 
salaktufa scoria tuff 
saléeit saléeite 
salesit salesite 
salétrom nitre (GB), niter (US) 
salétrom saltpeter (US) 
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salétrom saltpetre (GB), saltpeter (US) 
salétromossav nitrous acid 
salétromsav nitric acid 
sallangoskagylók 
(Chamidae) 

chamas 

sallangoskagylók 
(Chamidae) 

rock oysters, chamas 

salmoit salmoite 
salmonsit salmonsite 
samott chamotte 
samott fire clay, fireclay 
samott grog 
samott-tégla fireclay brick 
samsonit samsonite 
sanbornit sanbornite 
sánczátony barrier reef 
sanderit sanderite 
sanjuanit sanjuanite 
sankolás colmatage, colmation 
sanmartinit sanmartinite 
sannoisi emelet Sannoisian stage 
santafeit santafeite 
santoni emelet Santonian stage 
sapka (olaj) cap 
sapkacsiga (Capulidae) cap shell 
sapkacsigák (Capulidae); 
süvegcsigák (Calyptraeidae 
= Crepidulidae) 

bonnet limpets 

sapkagáz cap gas 
sapkagázkihajtás gas-cap drive 
sapkanövekedés cap growth 
sár mud 
sárfolyás mudflow, lahar 
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sárfolyás  lahar 
sárgaólomérc (wulfenit) yellow lead ore 
sárgaréz brass 
sárgászöld alga yellow-green alga 
sárgavasérc (limonit) yellow iron ore, xanthosiderite 
sarjad bud 
sarjadzás budding, gemmation 
sark polar 
sark pole 
sarkantyú spur 
Sarkcsillag Polaris, Pole Star 
sarki boreal, Boreal 
sarki polar 
sarki éj(szaka) polar night 
sarki fény aurora, aurora borealis, aurora 

australis 
sarkítás polarization 
sarkított (gem) beveled, bevelled 
sarkított fény polarized light 
sarkkör polar circle 
sarkközeli circumpolar 
sarkvidéki arctic 
sarlós bordázottság falcate ribbing 
sarok pole 
sartorit sartorite 
saruállás casing landing depth 
sarumélység casing landing depth 
sárvulkán mud volcano 
sasbérc horst 
sassolin sassoline, sassolite 
saussurit saussurite 
saussuritesedés saussuritisation 
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sautochtónia autochthony 
sav; savanyú kőzet acid 
saválló acid resistant 
savanhidrid acid anhydride 
savanyít acidify 
savanyú acidic 
savanyú gáz acid / sour gas 
savanyú kőzet acidic rock 
savanyú oldat acid solution 
savanyú plagioklász acid plagioclase 
savanyú talaj acid soil 
savanyú, savas acid 
savanyúság acidity 
savanyúvíz acidulous mineral water 
savas acidic 
savas eső acid rain 
savas oldat acid solution 
savasít acidify 
savasodás acidification 
savasság acidity 
savazás acidization 
savazás (fúrás) acid treatment 
sav-bázis rendszer acid-base system  
sávdiagram band chart 
savképződés acidification 
savmérő acid hydrometer 
sávos banded 
sávos szerkezet banded structure 
sávos vaskő (vasérc) banded ironstone 
sávosság banding 
sávozottság colour bands 
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sávszélesség bandwidth 
saxonit saxonite 
sborgit sborgite 
schairerit schairerite 
schallerit schallerite 
scheelit scheelite 
Schmidt-diagram Schmidt diagram 
Schmidt-hálózat Schmidt net 
schmitterit schmitterite 
schneiderhöhnit schneiderhöhnite 
schoenfliesit schoenfliesite 
schoepit schoepite 
scholzit scholzite 
schorlomit schorlomite 
schreibersit schreibersite 
schröckingerit schröckingerite 
schröckingerit schroeckingerite 
schwartzembergit schwartzembergite 
schwazit schwazite 
sclera sclere 
sclerit sclerite 
scserbakovit shcherbakovite 
scserbinait shcherbinaite 
seamanit seamanite 
seamount seamount 
searlesit searlesite 
segéd- auxiliary 
segédalapvonal (geod) auxiliary base 
segédbázis (geod) auxiliary base 
segédgáz lift gas 
segédgázas 
folyadékkiemelés 

gas lifting 
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segédlencse accessory lens 
segédszintvonal auxiliary / supplementary contour 
sejt cell 
sejt- cellular 
sejtes cellular 
sejtes dolomit cellular dolomite 
sejtfal cell wall 
sejtmag nucleus (pl nuclei) 
sejtmagnélküli akaryote 
sejtosztódás cell division 
sejtszerkezet honeycomb structure 
sejttest cell body 
sekély földrengés shallow-focus earthquake 
sekély lecsatolású takaró thin-skin nappe 
sekélyedő ciklus shoaling-upwards cycle 
sekélyfészkű földrengés shallow-focus earthquake 
sekélyfúrás shallow drilling/well 
sekélytengeri övezet neritic zone 
self, párkány shelf 
self/lejtő váltás shelf break 
selfjég ice shelf, shelf ice 
selfletörés shelf break 
selfperem shelf break 
selfperem shelf margin 
selfszegély shelf margin 
seligmannit seligmannite 
sellait sellaite 
sellő rapid(s), cataract 
selyemfény silky lustre 
selymes silky 
séma (evol) pattern 
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semleges neuter 
semleges neutral 
semlegesít neutralize 
semlegesítés neutralisation 
semseyit semseyite 
senait senaite 
senarmontit senarmontite 
sengierit sengierite 
seprűs varrat wispy seam 
sér skär 
sérandit serandite 
serravallei emelet Serravallian stage 
sérsziget skerry 
serteállkapcsúak chaetognaths, arrow worms 
sevati emelet Sevatian stage 
sevron-keresztrétegzés chevron cross-bedding 
sevronnyom chevron mark 
shandit shandite 
shattuckit shattuckite 
sherwoodit sherwoodite 
shonkinit (sonkinit] shonkinite 
shortit shortite 
shoshonit shoshonite 
sial sial 
sicklerit sicklerite 
siegeni emelet Siegenian stage 
siegenit siegenite 
síkbeli tartomány plain domain 
síkdomború plano-convex 
síkkeresztrétegzés planar cross-bedding 
síkláp low moor 
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siklatás (krist) translation gliding, gliding, slip 
sikló (bány) incline drift 
síkpalásság platy foliation 
síkpólus plane pole 
síkrács two-dimensional lattice 
síkrács (krist) net 
síkrajz (térk) planimetric details 
síkrajzi térkép planimetric map 
síkság plain, lowland, flat, bottomland 
síktükör plane mirror 
sillénit sillénite 
sillimanit sillimanite 
sima sima 
símított átlag moving average, consecutive mean 
simonellit simonellite 
simplotit simplotite 
simpsonit simpsonite 
sincosit sincosite 
sinnerit sinnerite 
sinus (mollusca) pallial sinus 
sírközösség taphocoenosis 
sisakcsigák (Cassididae) cameo/helmet shells 
sivár barren 
sivatag desert 
sivatagi kéreg desert pavement 
sivatagi kövezet desert pavement 
sivatagi máz desert 

varnish/patina/rind/lacquer/crust 
sjögrenit sjögrenite 
sklodowskit sklodowskite 
skutterudit white nickel 
skutterudit skutterudite 
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slavíkit slavikite 
slír loam 
slír (ném, pl, kőz) Schlieren, schlieren 
smaltin (skutterudit) smaltine, smaltite gray cobalt, white 

cobalt, tin-white cobalt 
smaragd smaragd 
smaragd (berill) emerald 
smaragdit (aktinolit) smaragdite 
smithi emelet Smithian stage 
smithit smithite 
smithsonit smithsonite, zinc spar 
só salt 
só- saliferous 
soddyit soddyite 
sóder sandy gravel, gravelly sand 
sóder (kőz) gravel 
sódiapír salt dome 
sódóm salt dome 
sodornyom scour mark 
sodorvonal main current, current line, channel 

line, drift, drift line 
sodrási határ plastic limit 
sodródó jég pack ice 
sófelhalmozódás mértéke 
(talaj) 

degree of salinity 

sógleccser salt glacier 
sóhegy salt hill 
sokalakúság polymorphism 
sokaság (fiz) abundance 
sokaság (stat) population 
sokcsatornás multichannel 
sokcsúcsos eloszlás polymodal distribution 
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sókéreg (talaj) salt crust 
sokféleség diversity 
sókimosódás salt ventilation 
sokirányú alkalmazkodás adaptive radiation 
sókivirágzás salt efflorescence 
sokkamrás (foraminifera) multilocular 
sokkolt shocked 
sókoncentráció salinity, salt concentration 
sókrízis salinity crisis 
soksejtáek cellular animals 
soksejtűek (Metazoa) multicellular 
soksejtűek (Metazoa) metazoans 
soksertéjű gyárásférgek 
(Polychaeta) 

bristle worms 

soksertéjűek polychaetes, bristle worms 
sokszög polygon 
sokszögá polygonal 
sómállás salt weathering 
sonkakagylók (Pinnidae) sea pens, fan mussels 
sópárna pillow 
sorbaállítás alignment 
sorbyit sorbyite 
soros linear 
sorosfogúak (Taxodonta) taxodonts 
sorozat series (pl series) 
sorozat (kőz) suite 
sorozat (rét) sequence 
sorozatcsiszolás serial grinding 
sorozatcsiszolat serial section 
sorrenden kívüli feltolódás out-of-sequence thrust 
sós salty, saliferous 
sós iszap (fúrás) salt-water mud 
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sós mocsár salt marsh 
sós síkság salt flat/plain, alkali flat 
sós sivatag salt desert 
sós talaj saline soil 
sósav hydrochloric acid, hydrogen chloride 
sósavas hydrochloric 
sósforrás salt spring, brine spring 
sósiszap (fúrás) salt mud 
sóslapály salt marsh 
sósodás salinization 
sósság salinity 
sóstó salt lake, brine lake 
sósvíz brine, salt water, saline water, 
sósvíz-behatolás salt-water intrusion 
sósvizű briny 
sótalanítás (vízé) freshening 
sótartalmú saliferous 
sótartalom salinity 
sótartalommérő salinometer 
sótektonika salt tectonics, halokinesis 
sótöménységmérő salinometer 
sótömzs salt dome/plug/stock 
sott shott, chott 
sótűrő növény halophyte 
sovány agyag lean clay 
sovány gáz dry gas 
sovány kőszén lean coal 
sovány talaj exhausted/poor soil 
soványgáz lean gas 
söprögetőrákok 
(Galatheidae) 

squat lobsters 

sörétes koronafúró shot bit 
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sörétfúrás shot drilling 
sörétkorona shot bit 
sörl schorlite, schorl 
sötét látótér dark field 
sötét látóteres dark field 
sötét látóterű dark field 
sötét-vörösezüstérc dark red silver ore, dark ruby silver 
spangolit spangolite 
sparnacumi emelet Sparnacian stage 
spathi emelet Spathian stage 
speciáció speciation 
spektrális spectral 
spektrográf spectrograph 
spektrográfia spectrography 
spektrogram spectrogram 
spektrométer spectrometer 
spektroszkóp spectroscope 
spektroszkópia spectroscopy 
spektrum- spectral 
spencerit spencerite 
spermatofita spermatophyte 
sperrylit sperrylite 
spessartin (ásv) spessartite 
spessartit (kőz) spessartite 
spilit spilite 
spilitesedés spilitization 
spinell spinel 
spinellit spinellite 
spinelltörvény spinel law 
spíra spire 
spirálfúró spiral bit, screw auget 
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spóra spore 
sporangium sporangium 
spórás növények spore-bearing plants 
spóratok antheridium (pl antheridia) 
spóratok sporangium 
sporinit sporinite 
sporofillum sporophyll 
sporomorfa sporomorph 
spreading spreading, sea-floor spreading 
spurrit spurrite 
sraffozás hachures 
stabil stable 
stabil izotóp stable isotope 
stacionárius állapot stationary state 
stadiális (fn) stade 
stadiális (mn) stadial 
stájer hegységképződés Styrian orogeny 
stampi emelet Stampian stage 
standard (geok) standard 
stantienit black amber 
stassfurtit (boracit) stassfurtite 
staurolit staurolite, cross-stone 
staurolit (keresztiker) fairy stone 
steenstrupin steenstrupine 
stefanit stephanite, black silver, brittle silver 

ore 
steigerit steigerite 
stellerit stellerite 
sternbergit sternbergite, flexible silver ore 
stevensit stevensite 
stewartit stewartite 
stichtit stichtite 
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stilleit stilleite 
stillwaterit stillwaterite  
stockwerk stockwork 
stokesit stokesite 
stolzit stolzite 
stottit stottite 
strigovit strigovite 
stromeyerit stromeyerite 
stroncianit strontianite 
stroncium strontium 
stronciumapatit strontium-apatite 
strunzit strunzite 
struvit struvite 
stützit stützite 
subgenus subgenus 
sudburyt sudburyte 
sugár radius 
sugár (műsz)  jet 
sugárállatkák (Radiolaria) radiolarians 
sugaras radial, actinomorphic 
sugaras szimmetria radial symmetry 
sugaras vízhálózat radial drainage 
sugarasan részarányos actinomorphic 
sugaras-úszójú halak 
(Actinopterygia) 

actinopterygian fishes 

sugárcsatornás 
mészszivacsok (Syconidae) 

syconoid sponges 

sugárcsöves fúró jet bit 
sugárirányú metszet radial section 
sugármalom jet mill 
sugármenet path of rays 
sugárnyaláb beam of rays, pencil of rays 
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sugároptika ray optics 
sugáröblítésű fúrás jet bit drilling 
sugárszerű actinomorphic 
sugárütés jet pressure 
sugárzás radiation 
sugárzásegyenleg radiation balance 
sugárzó radioactive 
sújtólég firedamp, fiery atmosphere 
sulcált sulcate 
súlyosbító drill collar 
súlyosbítóoszlop drill collar string 
súlyozott átlag weighted average 
súlypát heavy spar 
súlypont centre of gravity 
súlyszázalék weight percent 
súlyszerinti elemzés gravimetric analysis 
súlyszerinti elemzés (kém) gravimetry 
sungit shungite, schungite 
súrlódás friction 
súrlódás szöge angle of repose/rest 
súrlódási együttható friction coefficient 
súrlódási erő frictional force 
súrlódási réteg planetary boundary layer, friction layer 
súrlódási szög angle of friction 
súrlódási szög angle of internal friction 
surrantó chute 
sursassit sursassite 
sussexit sussexite 
suvadás landslide, slump 
sülés (széné) caking 
sülő szén coking coal, baking coal 
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sülőképesség caking capacity/power 
sülőképesség (mutatója) agglutinating index/value 
sülőszén caking coal 
süllyed subside 
süllyedék (geomorf) depression, low 
süllyedés subsidence, settlement 
süllyedési görbe subsidence curve 
sűrűség density 
sűrűségfüggvény density function 
sűrűségi áramlás; zagyár density current 
sűrűségszelvény densilog 
süveg bar (bány) 
süvegcsigák cup-and-saucer limpets 

(Calyptraeidae = Crepidulidae) 
svabit svabite 
svanbergit svanbergite 
swedenborgit swedenborgite 
switzerit switzerite 
szabad (kristály) loose (crystal) 
szabad (víz)felszín/(víz)tükör free surface 
szabad felszínű áramlás free flow, open-channel flow 
szabad felszínű talajvíz phreatic water, unconfined 

groundwater, graviational water 
szabad szemmel látható visible to the naked eye, macroscopic 
szabad tükör free surface 
szabad vegyérték free valency 
szabadenergia free energy 
szabadentalpia free enthalpy 
szabadföldi 
nedvességtartalom 

field moisture 

szabadföldi párolgás land evaporation 
szabadföldi vízkapacitás field capacity, storage capacity 
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szabadgáz free gas 
szabadgáztelep isolated gas pool 
szabadlevegő-anomália free air anomaly 
szabadon kifolyó vízhozam artesian discharge 
szabadonszökő kút flowing well, floe well 
szabadságfok degree of freedom 
szabadsági fok variance 
szabályos (tengeri)sünök 
(Regulares) 

round sea urchins 

szabályos kioltás regular extinction 
szabályos kristályrendszer cubic system, isometric system 
szabályos tengelyrendszer cubic axial system 
szabályozás adjusting 
szabálytalan sünök 
(Irregulares) 

irregular sea urchins 

szabkha sabkha 
szafflorit safflorite 
szagenit sagenite 
szagenites kvarc sagenitic quartz, love arrow 
szaggatott vonal dotted line 
szaglószerv organ of smell 
szahait sakhaite  
szaibélyit szaibelyite 
száj mouth 
szájadék felőli adoral 
szájadékfedő operculum 
szájadékfelőli zóna aboral zone 
szájadékfelőli, aktinális actinal 
szájadéki adoral 
szájadéki zóna oral zone 
szájadékkal ellentétes 
(oldal) 

abapertural 
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szájadékperem peristome 
szájfedő operculum 
szájnyílás mouth 
szájnyílás felőli adapertural 
szakadás roof break 
szakadás (bány) fall of ground 
szakadásfal (geomorf) failure 
szakadásos discontinuous 
szakadékdolina collapse doline 
szakasz portion 
szakasz (folyón) reach 
szakaszos egyensúly punctuated equilibrium 
szakaszos forrás intermittent spring 
szakíthatóság rippability 
szakítóáramlás rip current 
szakítókísérlet tensile test 
szakítószilárdság tensile strength, breaking limit 
szákköldökű involute 
szakmarai emelet Sakmarian stage 
szál fibre, filament 
szalagdiagram band chart 
szalagnyelváek 
(Mesogastropoda) 

taenioglossates, ribbon-tongued 
snails 

szalagos agyag varved clay 
szalagos radiolarit bedded chert 
szalagosság banding 
szalagszilikát inosilicate 
szálas fibrous 
szálas termet fibrous habit 
szálas, rostos, azbesztszerű asbestiform 
szálban álló (bány) solid 
szálban álló (bány)  in situ 
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szálban álló kőzet (rétegt) bedrock 
szálerdő (térk)  high forest 
szálikus salic 
szalina salina 
szalinitás salinity 
szalitrit salitrite 
szálkereszt cross hairs, reticule 
szálköteg fiber bundle 
szállít transport 
szállítás transport, transportation 
szállító csigasor (bány) travelling block 
szállítódás transport, transportation 
szállítódott transported 
szállítónyaláb (növ) vessel 
szállítószalag conveyor belt 
szállítószék (bány) elevator 
szállított transported 
szalmiák salmiac 
szalmiáksó ammonium chloride, sal ammoniac 
szalmiákszesz ammonia spirit 
szalmiákszesz ammonium hydroxide 
szálszerkezet (krist) fibrous structure 
szaltáció (szed) saltation 
szaltációs hordalék saltation load 
száltengely (krist) fibre axis 
szamárium samarium 
szamarszkit samarskite 
számbavételi feltétel condition 
számbavételi határ 
(készletszámításnál) 

cut-off 

számcsökkentő 
sejtmagosztódás 

meiosis 
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számítási hiba miscalculation 
számítóábra nomogram, nomograph 
számlálócső counter tube 
számtani közép arithmetic mean 
számtartó sejtmagosztódás mitosis 
szandrmező sandr, sandur, sandar 
szanidin sanidine, ice spar, glassy feldspar 
szanidinit sanidinite 
szántott réteg plought soil 
szántott talajréteg ploughing horizon, arable layer 
szapantracit sapanthracite 
szapantrakon sapanthracon 
szaponit saponite, mountain soap 
szaporítótest (növ) fruiting body 
szaporodás reproduction 
szaporodási hely breeding site 
szappankő soapstone 
szaprodil saprodil 
szaprofita saprophytic 
szaprofiton saprophyte 
szaprokoll saprocol, saprokol 
szaprolit saprolite, saprolith 
szapropél sapropel 
szapropél- sapropelic 
szapropéles sapropelic 
szapropélit sapropelite 
szár (gyümölcsé) peduncle 
szár (növ) stem 
száradási repedés mud crack, desiccation crack 
száraz éghajlat arid climate 
száraz éghajlat (félig ~ ~) semiarid climate 
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száraz égöv arid zone 
száraz élőhely xeric site 
száraz fúrás dry drilling 
száraz fúrólyuk dry hole, dry well, barren well 
száraz gáz dry gas, clean gas 
száraz keresztvölgy wind gap 
száraz patakmeder arroyo 
száraz ülepedés dry deposition 
szárazdelta dry delta 
szárazföld continent, mainland, land 
szárazföldi continental 
szárazföldi (geofiz) terrestrial 
szárazföldi félgömb land hemisphere 
szárazföldi híd land bridge 
szárazulati subaerial 
szárazvölgy dry valley, dead valley 
szárazságkedvelő xerophilous 
szárazsúly dry weight 
szárd hegységképződés Sardic orogeny 
szardonix (kvarc) sardonyx 
szárított gáz dry gas 
szarkinit sarkinite 
szarkolit sarcolite 
szarkopszid sarcopside 
szarmata emelet Sarmatian stage 
származás provenance 
származás (biol) origin 
származási hely provenance 
származási sor lineage 
származási zóna lineage zone, phylozone 
származástan genetics 
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származástani genetic 
származékelem daughter element 
származó (valahonnét) derived from 
származtatott adatok derived data 
szárny (deltáé) (szed) lobe 
szárny (redőé) (tekt) limb 
szártag (növ) internode 
szarukorallok (Gorgonaria) gorgonians, fan corals 
szaruköves cherty 
szaruszirt hornfels 
szatellita satellite 
szaténpát <finomrostos 
gipsz> 

satin spar, satin stone 

szatimolit satimolite 
szaturáció saturation 
szávai orogenezis Savic orogeny 
százalék percentage 
százalékos arány percentage 
százalékos gyakoriság proportional frequency 
százlábú centipede 
szcenárió scenario 
szebka sabkha 
szedimentáció sedimentation 
szedimentációs mérleg sedimentation balance 
szedimentológia sedimentology 
szegély margin, rim 
szegély- (biol) marginal 
szegélyez (biol) marginate 
szegélyező (biol) marginal 
szegélyfogacskák 
(ostracodáknál) 

marginal denticulation 

szegélyfúrás contour well, field extension well 
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szegélyhasadék bergschrund, randkluft (ném glac)  
szegélyhatás border effect 
szegélykő curb stone 
szegélykő (járda) kerbstone 
szegélytenger marginal sea 
szegélyturzás beach ridge 
szegélyturzásos homokpart beach ridge coast 
szegélyvíz (olaj) edge water 
szegélyzátony fringing reef 
szegletvíz contact moisture/water 
szegregáció segregation 
szegregációs 
kőolajtermelés 

segregation drive 

szegycsont breastbone, sternum 
szeidozerit seidozerite 
szeif seif 
szeizmicitás seismic activity 
szeizmicitás seismicity 
szeizmika seismics 
szeizmikus seismic 
szeizmikus tevékenység seismic activity, seismicity 
szeizmikus zaj microseism 
szeizmit seismite 
szeizmográf seismograph 
szeizmogram seismogram, earthquake record 
szeizmológia seismology 
szeizmológiai seismological 
szeizmológus seismologist 
szeizmométer seismometer 
szeizmometria seismometry 
szekuláris változás secular variation 
szekvencia (szekv) sequence 
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szekvencia határ sequence boundary 
szekvencia sztratigráfia sequence stratigraphy 
szekvenciahatár (szekv) sequence boundary 
szél alakította jelenségek eolian features 
szél hordképessége capacity of the wind 
szél(e vminek) edge 
szeladonit celadonite, Verona earth 
szélárnyék wind shadow/shelter 
szélárnyékos oldal leeward side 
szélbarázda blowout, blow out 
szélbeporzás anemophily 
szélbeporzású anemophilous, anemochore 
szélcsendes leeward side 
szélcsendes oldal lee side 
szélcsendes öv az 
egyenlítőn 

doldrums 

szeldelt levél dissected leave 
szelektív erózió assortment 
szelén selenium 
szelenát selenate 
szelenid selenide 
szelenográfia selenography 
szelenolit selenolite 
szelenológia selenology 
szeléntellúr selen-tellurium 
szélerózió wind erosion, aeolian erosion 
széleshomlokú fejtés longwall face 
széleskarú csillagok 
(Goniasteridae) 

cushion stars 

szélesség (földrajzi) latitude 
szélességi kör parallel 
szelet (fejtési) (bány) bank 
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szélfelől luv 
szélfelőli windward 
szélfodor ripple mark 
szélfújta wind-blown 
szélfújta por wind-borne dust 
szélfútta wind-blown 
szélfútta üledék wind deposit 
szélhordta eolian 
szélhordta talaj eolian soil 
szélhordta üledék eolian deposit 
szélhordta üledék aeolianite 
szelíd humusz mild humus 
szelíd vízjárású vízfolyás mild stream 
szélirány prevailing wind direction 
szélkifúvás deflation 
szellőzött medence (jól ~ ~) well-oxygenated basin 
szellőzöttség (talaj) air space ratio, degree of aeration 
szellőztető vágat airway 
szélmarás corrasion 
szélnyomás wind pressure 
széloldal windward side 
szélső tag end member 
szélsőségesen változó extremely variable 
szélvédett oldal leeward side 
szelvény cross-section, section, profile 
szelvény (áll) segment 
szelvény (térk) sheet 
szelvényalak-egyeztetés pattern recognition 
szelvényalak-felismerés pattern recognition 
szelvényértelmezés log analysis 
szelvényezés (geof) profiling 
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szelvényezett (áll) segmented 
szelvényhálózat (térk) grid, net, graticula 
szelvényvázlat (térk) sheet index 
széllyuk blowing cave, breathing cave 
szemcse grain, particle 
szemcsealak grain shape, particle shape 
szemcsebelseji porozitás intraparticle porosity 
szemcseeloszlás (szed) grain-size distribution 
szemcsefinomodás felfelé fining upward 
szemcsefolyás grain flow 
szemcsehatár grain boundary 
szemcseközti intergranular, interstitial 
szemcseközti folyadék interstitial fluid 
szemcseközti porozitás interparticle porosity 
szemcseközti tér interstitial space 
szemcseméret (kőz) particle size 
szemcseméret (szed) grain size 
szemcseméret-elemzés grain size analysis, granulometry 
szemcseméret-eloszlás grain-size frequency distribution 
szemcseméret-eloszlás 
(szed) 

grain-size distribution 

szemcseméreti összetétel granulometric composition 
szemcsén belüli intragranular 
szemcsenagyság (kőz) particle size 
szemcsenagyság (szed) grain size 
szemcsénbelüli porozitás intragranular porosity 
szemcsenövekedés grain growth 
szemcseösszetétel granulometric composition 
szemcsés granular 
szemcsés aprózódás granular disintegration 
szemcsés szerkezet (talaj) crumb/granular structure 
szemcsés talaj granular soil 
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szemcseszerkezet grain size distribution 
szemcsevázú grain-supported, clast-supported 
szemcsomó (ostracodáknál) eye-tubercle 
szemcső (ostracodáknál) eye tubercle 
szemeloszlás (mérn) grain-size distribution 
szemeloszlás-vizsgálat 
(mérn) 

sieve analysis 

szemesgneisz augen gneiss 
szemiantracit semianthracite 
szemiarid semiarid 
szemiarid klíma semiarid climate 
szemifuzinit semifusinite 
szemihumid semihumid 
szemipoláris kötés semi-polar bond 
szemkagyló eyepiece cup 
szemlencse eyelens, eyepiece, ocular 
szemmegoszlás (mérn) grain-size distribution 
szemnagyság (mérn) grain size 
szemnagysági osztály size grade 
szemszerkezet (mérn) grading 
szemszerkezeti vizsgálat 
(mérn) 

sieve analysis 

szén carbon, black diamond 
szén- coaly 
szén (elem); karbonádó carbon 
szén, kőszén black diamond 
szén, kőszén coal 
szénbánya coal mine, colliery 
széncsík coal band 
széndioxid carbon dioxide 
szénegyenérték coal equivalent 
szenes carbonaceous 
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szenes kondrit carbonaceous chondrite 
szenes kőzet carbonaceous rock 
szenes pala black metal (GB) 
szenesedés carbonization, carbonification, 

coalification 
szenesedett carbonized 
szenesítés carbonization 
szénhidrát carbohydrate 
szénhidrogén hydrocarbon 
szénhidrogén konyha hydrocarbon kitchen 
szénhidrogéngáz hydrocarbon gas 
szénhidrogénképződés hydrocarbon generation 
szénhomlok coal face 
széniszap coal sludge 
szénizotópos 
kormeghatározás 

carbon dating, radiocarbon dating 

szénkitörés coal burst 
szénkőzet carbonaceous rock 
szénkőzettan anthracology 
szénláb (bány) pillar, coal pillar 
szénmedence coalfield 
szenon emelet Senonian stage 
szénpala bone coal 
szénpala bone coal, slaty coal 
szénpillér coal pillar 
szénsav carbonic acid 
szénsavas forrás carbonated spring 
szénsavfeldúsulás (talaj) carbonation 
szénsavval telített víz carbonated water 
széntartalmú carbonaceous, coaly 
széntelep coal seam, seam 
széntelep seam 



 

 
482 

szénülés carbonization, carbonification, 
coalification 

szénülés 
(szénhidrogénekben való 
dúsulás) 

bitumenization 

szénülésfok rank 
szénülési fok coalification stage 
szénült carbonized 
szénzsinór coal band 
szennyezés contaminant 
szennyezés (krist)  impurity 
szennyező anyag contaminant, pollutant 
szennyező anyag (krist) impurity 
szennyeződés contamination 
szennyeződés (krist) impurity 
szennyvíz waste water 
szennyvízbesajtoló kút waste-disposal well, waste-injection 

well 
szennyvízkút waste-disposal well, waste-injection 

well 
szeparátor separator 
szépia(féle) cuttlefish 
szepiolit sea foam 
szepiolit sepiolite, sea foam, meerschaum 
szeptális septal 
szeptális árok septal groove 
szeptális nyak septal neck 
szeptáriás septarian 
szeptáriás konkréció septarian boulder/nodule 
szepteklorit septechlorite 
szeptum septum (pl septa) 
szeptum- septal 
szér pan, table, concentrating table 
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szérelés panning 
szerencseút 
(paleobiogeográfiában) 

sweepstakes route 

szerendibit serendibite 
szericit- sericitic 
szericit (muszkovit) sericite 
szericites sericitic 
szericitesedés sericitization 
szerir serir 
szerkeszt (görbét) plot 
szerkezet structure, appliance 
szerkezet- structural 
szerkezet- structure 
szerkezet (fiz) apparatus 
szerkezeti structural, structure 
szerkezeti structure 
szerkezeti csapda structural trap 
szerkezeti helyzet tectonic position 
szerkezeti hiba structural defect 
szerkezeti képlet constitutional formula, structural 

formula 
szerkezeti kőzettan petrofabric analysis 
szerkezeti kőzettan structural petrology 
szerkezeti stílus structural style 
szerkezeti térkép tectonic map 
szerkezeti víz water of constitution 
szerkezeti víz water of constitution, constitution 

water 
szerkezetkutató fúrás structure well 
szerozjom grey desert soil, sierozem 
szerpentikónikus serpenticone 
szerpentin serpentine 
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szerpentinazbeszt serpentine asbestos 
szerpentinesedés serpentinisation 
szerpentinit serpentinite 
szerpierit serpierite 
szerpuhovi emelet Serpukhovian stage 
szerteágazás (folyóé) anastomosis 
szerteágazó vízfolyás anastomosing stream 
szerv organ 
szerves organic 
szerves ásvány organic mineral 
szerves szén organic carbon 
szervesanyag organic substance 
szervesanyagtartalmú (pl. 
agyagpala) 

carbonaceous 

szervesanyag-tartalom organic content 
szerveskémia organic chemistry 
szervesvázú organic-walled 
szervesvázú mikroplankton organic-walled microplankton 
szervetlen inorganic 
szervezet organism 
szervnemzetség organ genus 
szervrendszer organ system 
szerzett tulajdonság acquired character 
szesszilis sedentary, sessile 
szétágazás (folyóé) braiding 
szétágazik diverge 
szétágazó vízhálózat anastomosing drainage 
szételegyedés exsolution 
szételegyedett exsolved 
szételegyedik exsolve 
szétesés (talaj) disintegration 
széthúzásos medence pull-apart basin 
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széthúzásos zóna zone of divergence 
szétkeveredés segregation 
szétkülönülés divergence 
szétkülönülés (magmás) magmatic differentiation 
szétpattogzás decrepitation 
szétseprűződés virgation 
szétseprűződés 
(kőszéntelepé) 

fishtail structure 

szétsodródás spreading 
szétsodródik drift apart 
széttagoló (taxonómiai 
filozófiát valló 
paleontológus) 

splitter 

széttagoló taxonómus splitter taxonomist 
széttartó divergent 
széttartó lemezszegély divergent juncture 
széttartó vetület cavalier projection 
szétterjedés dispersal 
szexuális dimorfizmus sexual dimorphism 
szfalerit sphalerite, zinc blende 
szfén (titanit) sphene 
szfenoid sphenoidal dihedron, sphenoid 
szférikus aberráció barrel-shaped distortion, spheroidal 

aberration 
szferoid spheroid 
szferoidális spheroidal 
szferokobaltit sphaerocobaltite 
szferolit spherulite 
szferolitos spherulitic 
szferop spherop 
szferosziderit (sziderit) sphaerosiderite 
szferulit sphaerulite 
szferulitos sphaerulitic, globular 



 

 
486 

szial sial 
szialikus sialic 
sziallit siallite 
sziallitos siallitic 
sziallittalaj siallitic soil 
szibirszkit sibirskite 
szicíliai emelet Sicilian stage 
sziderazot siderazote 
sziderit siderite 
sziderofil siderophile 
sziderofillit siderophyllite 
sziderogél siderogel 
sziderolit (meteorit) siderolite, stony iron 
szideromelán basalt glass, basalt obsidian 
szideronátrit sideronatrite 
sziderotil siderotil 
szienit syenite 
szienodiorit syenodiorite 
szienogabbró syenogabbro 
szifó (áll) siphon, siphuncle 
szifócsatorna siphonal canal, siphuncle 
szifókivágás siphonal notch 
szifon (barl) siphon, water trap, trap 
szifótölcsér septal neck 
sziget island 
sziget (kicsi) islet 
szigetcsoport archipelago (pl archipelagoes)  
szigethegy inselberg 
Szigetív Island arc 
szigetpárkány insular shelf 
szigetszilikát nesosilicate, island silicate 
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szigettenger archipelago (pl archipelagoes) 
szigetvilág archipelago (pl archipelagoes) 
szigloit sigloite 
szigmoidális lelapolódás sigmoidal offlap 
szignifikanciaszint level of significance 
szíjács sapwood 
szikes talaj alkaline soil 
szikes tó alkali/alkaline lake 
szikesedés salinization 
szikessé vált solodized 
szikesség alkalinity 
szikla rock 
sziklaábrázolás (térk) rock drawing 
sziklaáthajlás overhang, cornice 
sziklaeresz rock shelter 
sziklafal cliff, escarpment 
sziklafúró rock bit 
sziklafülke niche 
sziklagleccser rock glacier 
sziklahasadék chasm 
sziklahasadék (geomorf) abyss, chasm 
sziklaív (geomorf) arch, natural bridge 
sziklaomlás rockfall 
sziklapad (víz alatt);  reef 
sziklapárkány (víz alatt);  reef 
sziklaplató mesa 
sziklarajz (térk) rock drawing 
sziklás part rocky coast 
sziklás partfal cliff coast 
sziklatalaj lithosol 
sziklaterasz rock-cut terrace/platform 
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sziklevél cotyledon  
sziklevél nélküli acotyledonous 
sziklevél nélküliek (fn) acotyledones 
szikpadka salt berm 
szikraköz discharge gap 
szikraszínkép spark spectrum 
sziktelen acotyledonous 
szilánk chip 
szilárd állapot solid state 
szilárd fázis solid phase 
szilárd hordalék sediment load 
szilárd oldat solid solution 
szilárdfázisú átalakulás solid state transformation 
szilárdfázisú reakció solid state reaction 
szilárdítás (mérn) solidification 
szilárdság strength 
szilárdsági vizsgálat strength test 
szilexit silexite 
sziléziai emelet Silesian stage 
szilhidrit silhydrite 
szilícium silicon 
szilícium-dioxid silica 
szilikát silicate 
szilikátszerkezet silicate structure 
szilikoandezit silicoandesite 
szilikózis silicosis, lithosis 
szilkrét silcrete 
szilur Silurian 
szilvanit sylvanite, graphic tellurium, white 

tellurium 
szilvin sylvite 
szima sima 
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szimatikus simatic 
szimbiotikus symbiotic 
szimbiózis symbiosis 
szimmetriacentrum centre of symmetry 
szimmetriacsoport symmetry group 
szimmetriaelem symmetry element 
szimmetriaközpont centre of symmetry 
szimmetriaművelet symmetry operation 
szimmetriaművelet (nem 
valódi ~) 

improper symmetry operation 

szimmetriasík plane of symmetry 
szimmetriatengely axis of symmetry 
szimmetrikus kioltás symmetrical extinction 
szimmetrikus redő symmetrical fold 
szimmorf tércsoport symmorphical space group 
szimpatrikus sympatric 
szimplezit symplesite 
szinapomorfia synapomorphy 
színárnyalat, tónus hue 
szindiagenetikus syndiagenetic 
szindiagenezis syndiagenesis, syngenesis 
szineklízis syneclise 
színeltolódás displacement: colour displacement 
szinemuri emelet Sinemurian stage 
szinerézis syneresis 
színesérc non-ferrous ore 
színesfém base metal 
szinform synform 
szinform- synformal 
szingenetikus syngenetic 
szingenit syngenite 
szinhalit sinhalite 
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színhiba chromatic aberration 
színhibamentes achromatic 
színi eltérés chromatic aberration 
színi eltérés nélküli achromatic 
színindex color index, colour ratio 
szinisztrális sinistral, left-lateral 
színjáték (ásv) play of colour 
színjátszó chatoyant 
színkép spectrum, spectrogram 
színkép spectrum 
színkép- spectral 
színkép rendje order of spectrum 
színkép rendűsége order of spectrum 
színképelemzés spectrographic analysis, 

spectrography 
színképsáv spectral band 
színképvonal spectral line 
színképvonal line 
szinkinematikus synkinematic 
szinklinális (fn) syncline, trough 
szinklinális (mn) synclinal 
szinklinórium synclinorium 
színlő: abráziós ~ notch 
szinoit sinoite 
szinonim kapcsolat synonymy 
szinoníma synonym 
szinonímia synonymy 
szinonimika synonymy 
szinonímlista synonymy 
szinorogén synorogenic 
szinökológia synecology 
színre korrigált lencse achromatic lens 
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színsünök (Echinidae) egg-urchins 
szinszediment synsedimentary 
szinszediment vető synsedimentary fault, growth fault 
színszórás dispersion 
szint (rétegt) horizon, level 
szintaxiális cementáció syntaxial cementation 
szintaxiális növekedés syntactic growth 
szintektonikus syntectonic, synkinematic 
szintes (bány) horizontal 
szintetikus kő (gem) synthetic stone 
szintetikus vető synthetic fault 
szintexis syntexis 
szintez level 
szintezés levelling, leveling 
szintezési falicsap level mark 
szintezési hálózat levelling net(work) 
szintezési jegy/jel (geod) bench mark, benchmark 
szintézis synthesis 
szintezőléc levelling pole/staff/rod 
szintezőműszer levelling instrument 
szintfelület equipotential surface, level surface 
szintkülönbség relief 
szintvonal contour, contour line, isohypse 
szintvonalas térkép contour/contoured map 
szintvonalköz contour interval 
szintvonalszám contour value 
szinusz, sinus sinus 
szirt (geomorf) cliff 
szirt (metamorf kőzet) Fels, fels (ném) 
szirt (tekt) Klippe, klippe (pl Klippen, klippen) 
szirt (tekt) nappe outlier 
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szirtkorallok stony corals, true corals 
szisztematika systematics 
szita mesh, screen, sieve 
szita lyukainak száma 
hüvelykenként 

mesh number 

szitaelemzés screen analysis/grading 
szitaelemzés (szed) sieve analysis 
szitálás sieving, screening 
szitálás (szed) sieve analysis 
szitalyuk mesh opening 
szitamaradék screen overflow 
szitamaradvány oversize 
szitaméret sieve gauge 
szitán áthulló (szemcse) undersize 
szitán fennmaradt szemcse oversize 
szitaosztály size grade 
szitasorozat mesh scale 
szitasorozati hányados mesh gauge, screen scale 
szitaszem mesh 
szitaszem-méret mesh 
szitaszövet screen, screen cloth, screen mesh 
szitaszövetes kútszűrő mesh-screen filter 
szivacs sponge, poriferan 
szivacstű spicule 
szivárgás seepage, percolation 
szivárgás (hidr) filtration 
szivárgási tényező filtration coefficient, hydraulic 

conductivity 
szivárgó drain 
szivárgó forrás seepage spring 
szivárgó víz percolating water 
szivárgócsatorna intercepting drain, curtain drain, catch 
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drain 
szivárványszínben játszó iridescent 
szivárványszínű iridescent 
szivattyúnyomás pump pressure 
szivattyús kút pumping well 
szívkagylók (Cardiidae) heart shells, cockles 
szívófúrás reverse circulation drilling 
szívós tough 
szívósság tenacity 
szívsünök (Spatangoidea) heart urchins 
szizigai dagály spring tide 
szkalenoéder scalenohedron 
szkalenoéderes scalenohedral 
szkandium scandium 
szkapolit scapolite 
szkapolitosodás scapolitisation 
szkarn skarn 
szkialit skialith 
szkiodróm skiodrome 
szkíta emelet Scythian stage 
szkléra sclere 
szklerenchima sclerenchyma 
szklerit sclerite 
szklerométer sclerometer 
szkolecit scolecite 
szkorodit scorodite 
szlikolit slickolite 
szmektit smectite 
szmikit szmikite 
szmoljanyinovit smolianinovite 
szobahőmérséklet ambient temperature 
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szóda soda 
szodalit sodalite 
szodalitit sodalithite 
szódás talaj alkaline soil 
szolfatára solfatara 
szolgálat (földtani) survey 
szolgáltat (anyagot vmilyen 
folyamat) 

yield 

szolidusz solidus 
szoliduszgörbe solidus curve 
szoliflukció solifluction, soil creep 
szoliflukciós karéj solifluction lobe 
szoliflukciós takaró solifluction sheet 
szology (talaj) solod 
szologyosodás solodization 
szologytalaj soloth 
szoloncsák solonchak, pedocal 
szolonyectalaj solonetz 
szolvát víz (talaj) solvation water 
szomma somma 
szomolnokit szomolnokite 
szonda (geof) logging tool, probe, sonde 
szondahossz (geof) electrode spacing 
szondapapucs sidewall pad, sonde skid 
szondázás (mérn) sounding 
szonikus szelvény sonic log 
szonikus szelvényezés velocity logging 
szonolit sonolite 
szórás scatter 
szórás (opt) dispersion 
szórás (stat) standard deviation 
szóródás scatter 
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szóródás (opt) dispersion 
szóródás (stat) dispersion 
szóródási udvar halo 
szórólencse divergent lens, negative lens 
szoros narrows 
szoros illeszkedés close packing 
szoros illeszkedésű close-packed 
szoros redő tight fold 
szoroszilikát sorosilicate 
szög- angular 
szög csúcsa vertex of an angle 
szögállandó angular constant 
szögdiszkordancia angular discordance/unconformity 
szögdiszperzió angular dispersion 
szögeloszlási függvény angle distribution function 
szöget bezáró angular 
szögfelező obtuse bisectrix 
szögfelrakó, szögmérő protractor 
szöglet (ostrac) angle 
szögletes angular 
szögletes zárójel square bracket 
szögsebesség angular velocity 
szögtartó vetület angle preserving projection 
szögtartó vetület conformal projection 
szögtartomány angular domain 
szökellés (szed) saltation 
szökési sebesség escape/parabolic velocity 
szökőár, cunami tsunami 
szövedékes anastomosing 
szövet fabric, texture 
szövet (áll, növ) tissue 



 

 
496 

szövetfüggetlen texture-independent 
szöveti elemzés fabric analysis 
szöveti érettség textural maturity 
szövettan histology 
szövettani histological 
szpekularit (hematit) specularite, specular iron, gray 

hematite 
szpeleológia speleology 
szpeleológus speleologist 
szpikulit spiculite, sponge-spicule rock 
szpodioszit spodiosite 
szpodumen spodumene 
sztalagmit stalagmite 
sztalaktit stalactite 
sztannin stannite, tin pyrites, bell-metal ore 
sztannopalladinit stannopalladinite 
szteatit (talk) steatite, lard stone 
sztéle stele 
sztenobát stenobathic 
sztenohalin stenohaline 
sztenoterm stenothermal 
sztereo(kép)pár stereo pair 
sztereo(kép)pár stereoscopic pair 
sztereografikus vetület stereographic projection 
sztereogram stereogram 
sztereoszkopikus vetület stereoscopic projection 
sztibarzén stibarsen 
sztibikonit stibiconite 
sztíbiokolumbit stibiocolumbite 
sztíbiopalladinit stibiopalladinite 
sztíbiotantalit stibiotantalite 
sztilbit stilbite 
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sztilolit stylolite 
sztilolitos érintkezés sutured contact 
sztilolitos, sztilolit- stylolitic 
sztilpnomelán stilpnomelane 
sztratiform érctelep stratiform ore deposit 
sztratigráfia stratigraphy 
sztratigráfiai zátony stratigraphic reef 
sztratigráfus stratigrapher 
sztratoszféra stratosphere 
sztratotípus stratotype 
sztromataktisz stromatactis 
sztromatit stromatite 
sztromatolit stromatolite 
sztyepp grassland, steppe 
sztyepptalaj prairie soil 
szubaerikus subaerial 
szubalkáli subalcalic 
szubalpi subalpine 
szubarid subarid 
szubarkóza subarkose 
szubarktikus subarctic 
szubboreális Subboreal 
szubdukció subduction 
szubdukciós zóna subduction zone 
szubfosszília subfossil 
szubfosszilis subfossil 
szubgénusz subgenus 
szubglaciális járat subglacial channel 
szubgrauvakke subgreywacke 
szubhumid subhumid 
szubjektív szinoníma subjective synonym 
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szubkontinens subcontinent 
szublimáció sublimation 
szublitarenit sublitharenite 
szublitorális sublittoral 
szubmeander submeander 
szubmikroszkópos submicroscopic 
szubszekvens subsequent 
szubsztrátum substrate 
szubtrakciós helyzet subtraction position 
szubtrópusi subtropical 
szubvulkán subvolcano 
szubvulkáni subvolcanic 
szubzóna subzone 
szudétai hegységképződés Sudetic orogeny 
szudoit sudoite 
szukcesszió succession 
szukcinit succinite 
szulfát sulphate, sulfate 
szulfátálló sulfate resistant 
szulfid sulfide 
szulfid sulphide, sulfide 
szulfit sulphite 
szulfoandezit sulphoandesite 
szulfoborit sulfoborite 
szulfofil sulphophile 
szulfohalit sulphohalite, sulfohalite 
szulfosó sulphosalt, sulfosalt 
szulfospinell sulfospinel 
szulvanit sulvanite 
szunnyadó vulkán dormant/quiescent/subactive volcano 
szuperciklus supercycle 
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szuperkiritikus supercritical 
szuperpozíció superposition 
szuperpozíció elve principle of superimposition 
szuperpozíció törvénye law of superposition 
szuperrács superlattice 
szupraglaciális supraglacial 
szupralitorális supralittoral 
szurdok, szakadék gorge 
szurok pitch 
szurokérc pitchblende 
szurokkő pitchstone 
szúrólángos perforálás jet perforating 
szuronycsigák (Buccinidae) whelks 
szúrópróba random test 
szuszceptibilitás susceptibility 
szuszpenzió suspension 
szuszpenziófaló filter feeder 
szuszpenziófaló suspension-feeder 
szutúra suture 
szutúra (tekt) suture zone 
szűkítőkarmantyú bell socket 
szűkítőkarmantyú (fúrás) bell socket 
szülő magma parent magma 
szüredék filtrate 
szűrés (kém) filtration, filtering 
szürke sivatagi talaj grey desert soil 
szürke talaj serozem, serozemic soil 
szürkésbarna talaj gray-brown soil 
szűrlemény filtrate 
szűrő liner 
szűrőágyazat filter blanket 
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szűrőágyazat filter drain, filter bed, drainage blanket 
szűrőcső filtering tube 
szűrőcsőrakat screen string 
szűrőellenállás screen loss 
szűrőkő filtering stone, porous stone 
szűrőkút filter-well 
szűrőpapír filter paper, filtering paper 
szűrőszabály filter-grading law 
szűrőszövet screen mesh  
taaffeit taaffeite 
tabbyit tabbyite 
tábla (gem) table 
tábla, platform platform 
táblafazetta (gem) star facet, star 
táblahegy mesa, table mountain, tablemount 
táblapát tabular spar 
táblás tabular 
táblás keresztrétegzés tabular cross-bedding 
táblás termet/habitus tabular habit 
táblás vidék tableland 
tabulata korall tabulate coral 
tacharanit tacharanite 
tachhidrit tachhydrite 
tachihidrit tachydrite 
tachihidrit tachyhydrite 
tachilit basalt obsidian, basalt glass 
tafocönózis taphocoenosis, taphocoenose 
tafoglifa taphoglyph 
tafoni tafoni 
tafonómia taphonomy 
tafrogén taphrogenic 
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tafrogenezis taphrogenesis, taphrogeny 
tafrogeoszinklinális taphrogeosyncline 
tágköldökű evolute 
tagolás subdivision 
tagolatlan undivided 
tagolt (biol) jointed 
tagolt felszín accentuated surface 
tagolt tengerpart broken shoreline 
tagolt, szabdalt dissected 
tagozat (áll, tax) division 
tagozat (rétegt) member 
tágulás (tekt) spreading 
tágulási centrum spreading centre 
tágulási hipotézis expansion hypothesis 
tágulási sebesség spreading rate 
tágulási vető growth fault 
tágulásos hajlat 
(oldalelmozdulásé) 

releasing bend 

táguló dilatant 
táguló Föld expanding Earth 
tahilit tachylite 
tájékozás (geod) orientation 
tájfun typhoon 
tajga taiga 
tajgaövezet boreal woodland 
tajmirit taimyrite 
tájoló compass 
tájrajz chorography 
tajtékkő pumice, sea foam 
takarás (mérn) cover 
takaró (tekt) nappe, thrust sheet 
takaró(réteg) cover 
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takarópikkely digitation 
takaróredő overthrust fold 
takaróréteg overlying strata 
takaróréteg (bány) overburden 
takaróroncs Klippe, klippe (pl Klippen, klippen) 
takaróroncs nappe outlier 
takarós tektonika nappe tectonics 
takoni orogenezis Taconic orogeny 
takovit takovite 
tál (tekt) basin, dish 
talaj soil 
talajcsúszás sloughing 
talajfagy soil frost 
talajfagyjelenség soil-frost feature 
talajfelderítés (mérn) soil investigation/exploration 
talajfeltárás (mérn) soil exploration/investigation 
talajfolyás (fagyos) solifluction 
talajfolyás (mérn) flow failure, flow slide 
talajfolyósodás liquefaction 
talajföldrajz pedogeography 
talajfúró auger, auger bit, auger drill 
talajjavító anyag soil amendment 
talajjég ground ice 
talajkaténa soil catena 
talajképző soil-forming 
talajképző kőzet parent material 
talajképződés pedogenesis 
talajkéreg, kőpad hardpan 
talajkúszás soil creep 
talajlánc catena 
talajlehordás rainwash 
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talajlemosás rainwash 
talajmechanika soil mechanics, geotechnics 
talajmenti jég ground ice 
talajnedvesség (mérn) ground moisture 
talajnem soil class, soil type 
talajosztály soil series 
talajpusztulás soil erosion 
talajszelvény soil profile 
talajszemcse soil particle 
talajszilárdítás soil stabilization 
talajszint horizon 
talajtakaró soil mantle 
talajtan soil science, pedology 
talajtérkép soil map 
talajtörés soil failure, failure of soil 
talajtörés (hidraulikus) blowout, blow out 
talajváz soil framework 
talajvédelem soil conservation 
talajvíz groundwater, ground water 
talajvízér ground-water artery 
talajvízfogyasztás ground-water decrement 
talajvíz-hozzáfolyás ground-water increment 
talajvízlencse ground-water lens 
talajvíztábla phreatic surface 
talajvíztükör water table 
talajvízszint ground-water level 
talajvízszint water table 
találati arány (olaj) success ratio 
találati valószínűség discovering probability 
talapzat (kontinentális) continental embankment 
talk talc, lardite 
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talkoid talcoid 
talkosodás steatitization 
talkpala talcose schist 
tallium thallium 
talmessit talmessite 
talp well bottom 
talp (bány) soil 
talpcsavar levelling screw, foot screw 
talpduzzadás upheaval, heave, floor heave, heaving 

of the floor 
talpduzzadás (bány) creep, lifting 
talphőmérséklet bottom hole temperature 
talpi fúrómotor downhole motor 
talpi víz bottom water 
talpnyom (alsó réteglapon) sole mark 
talpnyomás well bottom pressure, bottom-hole 

pressure, bototm pressure 
talppont (geod) base 
talptérkép bottom edge map 
tálszerkezet dish structure 
tám (bány) prop, support 
tamarugit tamarugite 
támpontfúrás (olaj) pilot hole 
tanácsadó geológus consulting geologist 
tanatocönózis dead assemblage 
tanatocönózis thanatocoenose, thanatocenosis, 

thanatocenose, dead assemblage 
tanatocönózis thanatocoenosis (pl thanatocoenoses) 
tanatotóp thanatotope 
tannbuschit tannbuschite 
tantál tantalum 
tantalit tantalite 
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tanteuxenit tanteuxenite 
tanúhegy mesa, zeuge (ném), zeugenberg 

(ném) 
tanúhegy (csonkakúp alakú, 
magányos) 

butte 

tanúhegy (geomorf) residual 
tanulmányoz investigate 
tanulmányozás investigation 
tapadás adhesion, agglutination, grip 
tapadási (mn) adhesive 
tapadó (mn) adhesive 
tapadó feszültség bond stress 
tapadó vízburok adhesive water  
tapadóvíz adhesive water  
tapadóvíz interstitial water 
tápanyag nutrient 
tapasztalati empirical 
tapasztalati képlet empirical formula 
tápcsatorna (vulk) feeder 
tapiolit tapiolite 
táplál, etet nourish 
táplálkozási lánc food chain 
táplálkozási, trofikus trophic 
táplálkozásnyom feeding structure 
tápláló kút recharge well 
tápláló vízfolyás affluent 
tapogató (brachiopodáé, 
bryozoáé) 

tentacle 

tapogatókoszorúsok 
(Tentaculata) 

tentaculates 

tapogatószakállasok 
(Pogonophora) 

beard-worms 

tápterület (víztartóé) intake area (of an aquifer) 
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taraj (biol) crest 
tarajképződés ice reefing 
tarajosodás ice reefing 
tarajszerű keel-like 
taramellit taramellite 
taramit taramite 
taranakit taranakite 
tarapacait tarapacaite 
tarbuttit tarbuttite 
tárcsás fúró disc bit 
taréj (áll)  keel 
tárgy síkja object plane 
tárgyasztal microscope stage 
tárgylencse object glass, objective 
tárgysík object plane 
tárgytávolság object distance 
tarisznyarák crab 
tarka mottled, variegated 
tarka rézérc variegated copper ore 
tarka rézkovand peacock ore, horseflesh ore 
tarkaagyag variegated clay 
tarkahomokkő bunter sandstone (GB) 
tarkarézérc (bornit) purple copper ore 
táró gallery, drift gallery, adit, heading 
táróbányászat drift mining 
tároló reservoir 
tároló reservoir rock, reservoir 
tárolóhatár reservoir boundary 
tárolókőzet reservoir 
tárolókőzet reservoir rock 
tárolókőzet-kezelés well treatment 
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tározó reservoir 
társulás coenosis (pl coenoses), community 
társulástan biocoenology 
-tartalmú -bearing 
tartalom contents (pl) 
tartam content 
tartó (mech) beam 
tartomány (krist) domain 
tartomány (val) range 
tartomány, provincia province 
tartományzóna acrozone 
tartomány-zóna range-zone 
tartós igénybevétel/terhelés continuous stress 
tartozék appendage 
tartózkodási idő residence time 
tasmanit tasmanite 
tatár emelet Tartarian/Tatarian stage 
tátogókagyló (Mya arenaria) clam 
tátongó (kagylóteknő) gaping 
tátongó kagylóteknő nyílása gape 
tátongó szakadék (geomorf) abyss 
tátongókagyló (Mya 
arenaria) 

sand gaper 

tátongókagylók (Myidae) sand clams 
taumazit thaumasite 
tautozonális tautozonal 
tavacska lakelet 
tavaszi árvíz spring flood 
tavaszi napéjegyenlőség vernal solstice 
tavaszpont vernal point 
távcsöves vonalzó alidade 
távérzékelés remote sensing, teledetection 
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tavi lacustrine, limnic 
tavi kréta bog lime, lake marl 
távlati rajz, ferde szögű ~~  angular perspective 
tavmavit (epidot) tawmawite 
távmérő range finder 
távoli distal 
távolodó lemezszegély divergent juncture 
taxon taxon (pl taxa) 
taxonómia taxonomy 
taxonómiai taxonomic 
taxon-tartomány-zóna taxon-range-zone 
tbillenés roll over 
teallit teallite 
technécium technetium 
teepleit teepleite 
tefrakronológia tephrochronology 
tefrit tephrite 
tefroit tephroite 
tégely (kém) crucible 
téglaagyag brick clay/loam/earth 
téglaégető brick kiln 
teherbíróképesség (mérn) bearing capacity 
teineit teineite 
tejkvarc milky quartz, greasy quartz 
tejnedvet szállító laticifer(ous) 
tejopál milk opal 
tejút galaxy, Milky Way 
tekervényesség tortuosity 
teknő (áll)  valve 
teknő (teknősbékáé) shell 
teknő (tekt) trough 
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teknőérintkezési sík commissural plane 
teknőérintkezési vonal commissure 
teknősbékák chelonians 
teknősök chelonians 
teknővölgy trough valley, trog 
tektit tectite tektite 
tektofácies tectofacies 
tektogenezis tectogenesis 
tektonika tectonics 
tektonikai tectonical 
tektonikai ablak tectonic window 
tektonikai ciklus tectonic cycle 
tektonikai helyzet tectonic position 
tektonikai jelleg tectonic style 
tektonikai stílus tectonic style 
tektonikai térkép tectonic map, structural map 
tektonikus tectonic 
tektonikus breccsa tectonic breccia 
tektonikus földrengés tectonic earthquake 
tektonikus völgy tectonic valley 
tektonit tectonite 
tektonofizika tectonophysics 
tektonoszféra tectonosphere 
tektoszilikát tectosilicate, framework silicate 
telemagmás telemagmatic 
telep body 
telep (áll) colony 
telep (bány) bench 
telep (növ) thallus (pl thalluses) 
telep (szed) deposit 
telep (szén) seam 
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telep (telep) mineral deposit, deposit, body 
telepes colonial 
telepes növény thallophyte 
telepesek thallophyta 
telephőmérséklet formation temperature 
telepnyomás reservoir pressure 
teleptan economic geology 
teleptelér concordant dyke 
teleptelér sill 
település position 
település (tekt) attitude 
települési törvény law of superposition 
települési viszonyok stratigraphical conditions 
települési viszonyok (bány) geological conditions 
települt redő drape fold 
telepváz corallum (pl coralla) 
telepzavargás seam fault 
telér dyke (GB), dike (US), lode, vein 
telér (kisméretű) dikelet 
telérbreccsa vein breccia 
telérhasadék vein fissure 
telérkitöltő vein-filling 
telérkőzet dyke rock 
telérkőzet (bány) gangue 
telérkvarc vein quartz 
telérraj dyke swarm 
telérvágat drift 
teletermás telethermal 
televényes humic 
televényföld humus 
televénylakó saprophyte 
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telítés saturation 
telítési határ saturation limit 
telítési kapacitás saturation capacity 
telítési vízmennyiség water of saturation 
telítetlen undersaturated, unsaturated 
telítetlenség subsaturation 
telített oldat saturated solution 
telítettség saturation 
telítettség mértéke degree of saturation 
teljes total, bulk 
teljes feszültség total stress 
teljes kémia (kőz) bulk chemistry 
teljes metszet full section 
teljes modális összetétel bulk modal composition 
teljes nyomás total pressure 
teljes ősmaradvány entire fossil 
teljes szelvényű fúrás noncoring drilling 
teljes visszaverődés total reflection 
teljesen kifejlett kristály fully developed crystal 
teljeskőzet-elemzés whole rock analysis 
teljesszelvényű fúró, 
réselőfúró 

solid bit 

tellúr tellurium 
tellurát tellurate 
tellurid telluride 
tellurikus áram earth current, telluric current 
tellurikus módszer telluric method 
tellurit tellurite 
tellurobizmutin bismuth telluride 
tellurobizmutin tellurobismuthite 
telt medrű lefolyás bank high flow 
telzon telson 
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tempesztit tempestite 
tengely axis (pl. axes) 
tengely (Trilobitáknál) axial lobe 
tengelyarány axial ratio 
tengelydiszperzió axial dispersion 
tengelyek axes 
tengelyes szimmetria axial symmetry 
tengelyes szimmetria, 
tengelyszimmetria 

symmetry: axial symmetry 

tengelyesen szimmetrikus axially symmetric 
tengelyfelőli adaxial 
tengelyi axial 
tengelyi árok (Trilobitáknál) axial furrow 
tengelyi szerkezet axial structure 
tengelyirányú axial 
tengelyirányú feszültség axial stress 
tengelykép interference figure, axial figure 
tengelymetszet intercept, axial intercept; axial section 
tengelynélküli anaxial 
tengelyrendszer axial system 
tengelysík axial plane 
tengelysík (redőé) axial surface 
tengelysík-klivázs axial-plane cleavage 
tengelyszimmetria axial symmetry 
tengelyszín colour of axes 
tengelyszög interaxial angle, axial angle 
tengelyszög, optikai ~ optical angle 
tengelytől elálló abaxial 
tengelyválasztás (krist) setting 
tenger sea 
tenger alatti hegy guyot 
tenger alatti mállás halmyrolysis 
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tengeralatti submarine 
tengeralatti mállás submarine weathering 
tengeráram stream 
tengerben élő marine 
tengerbiológia marine biology 
tengerelöntés transgression 
tengerfenék sea bed, sea floor 
tengerfenék tágulása sea-floor spreading 
tengeri marine 
tengeri csillag asteroid 
tengeri csillagok 
(Asteroidea) 

sea stars 

tengeri csillagok 
(Asteroidea) 

starfishes 

tengeri félgömb water hemisphere 
tengeri fülcsiga (Haliotis 
tuberculata) 

sea ormer 

tengeri fülcsigák 
(Haliotidae) 

abalones (US), sea ears 

tengeri fülcsigák 
(Haliotidae) 

sea ears 

tengeri hó marine snow 
tengeri liliom sea lily 
tengeri liliomok (Crinoidea) sea feathers, stalked crinoids 
tengeri sün sea urchin, echinoid 
tengeri sünök, tengerisünök 
(Echinoidea) 

sea urchins 

tengeri uborkák/ugorkák 
(Holothuroidea) 

holothurians, sea cucumbers 

tengerimakkok (Balanidae) acorn barnacles, acorn shells, rock 
barnacles 

tengerisünök (Echinoidea) echinoids 
tengerit tengerite 
tengerjárás tide, tides 
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tengerpart seashore, seaside 
tengerparti mocsár tidal marsh 
tengerparti mocsár/láp marine swamp 
tengerparti síkláp marsh 
tengerszem mountain lake, tarn 
tengerszint sea level  
tengerszint süllyedés lowering of sea level 
tengerszintesés sea level fall 
tengerszoros strait, straits, narrows 
tengervíz seawater, saltwater, brine 
ténit taenite 
tennantit tennantite, gray copper ore 
tenorit tenorite, black copper 
tenzió (kém) tension 
tenyeresen erezett (növ) palmately-nerved 
tenyésző (növ) vegetative 
tenyészőhely habitat, breeding site 
tenyésztett gyöngy cultured pearl 
tényező coefficient 
tényleges elmozdulás (tekt) slip, net slip 
tényleges 
szimmetriaművelet 

proper symmetry operation 

teodolit theodolite 
tépéses törés, hajlítás során 
szétszakadó törés 

tear fault 

tér (mágneses)  magnetic field 
teralit theralite 
terasz (abráziós) wave-cut platform 
terasz (akkumulációs) wave-built platform 
terasz (folyóé) terrace 
teraszforrás terrace spring 
teraszkavics bench gravel 
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teraszos lejtő terraced slope 
teraszos művelés (bány) step working 
térbeli transzformáció space transformation 
terbium terbium 
tércentrált body-centred (GB), body centered 

(US) 
tercier (fn) Tertiary 
tercier (harmadlagos) tertiary 
tercier (mn) Tertiary 
tércsoport space group 
tércsoport-szimmetriaelem spatial symmetry element 
térd alakú (iker) geniculated 
térdiker geniculate twin, elbow twin 
térdránc, flexúra flexural fold 
térdránc, térdredő knee fold 
terel (fúrás) deflect 
terelés (fúrás) sidetracking 
terelt fúrás sidetrack(ed) hole 
terem (barlangban) hall 
terep terrain, ground 
terepalakulat feature of terrain 
terepasztal sand box 
terepi geológia field geology 
terepi kutatási módszer field method 
terepi munka field work 
terepi szezon field period 
terepi tanulmányút field trip 
terepidom landform 
tereplépcső escarpment 
tereplépcső scarp, terrace 
tereplépcső, sziklafal bank (D-Afr) 
tereptan topology 
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terepvázlat (térk) field sketch 
térerősség field intensity 
térfogat content 
térfogatarány volume fraction 
térfogatos elemzés volumetric analysis 
térfogatsúly bulk density 
térfogatsúly volumetric weight 
térfogatsűrűség bulk density 
térfogatsűrűség volumetric density 
térfogatváltozás volume change 
térfordulás (földmágneses) geomagnetic reversal 
terhelés loading 
terhelés (mérn) load 
terhelés csökkenés tnloading effect 
terheléses szerkezet flow cast, load structure 
terhelési zseb load cast 
terhelésmérő (fúrás) drillometer 
térítő(kör) tropic 
térítői árapály tropic tide 
térítői szélcsendöv horse latitudes 
terjedelem (stat) range 
terjedési idő (geof) transit time 
terjedő csúszás progressive slide 
térkép (tematikus) chart 
térképészet cartography 
térképezés mapping 
térképhelyesbítés revision of map 
térképhiba map error 
térképjel cartographic symbol, conventional 

sign 
térképlap quadrangle, sheet 
térképolvasás map reading 
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térképtan chartology 
térképtudomány cartography 
térképvázlat sketch map 
térképvetület map projection 
térkitöltés space filling 
térkitöltő jel (térk)  area symbol 
térköz interstice 
termális (geofiz) thermal 
termális (növ) thermal 
termálkút geothermal well 
termékenység fertility 
terméketlen barren 
termelés output 
termelés (bány) extraction 
termelési fúrás exploitation well 
termelő kútfej production wellhead 
termelő réteg (olaj) pay zone 
termelőcsőoszlop tubing string 
termelőfúrás producing well 
termés fruit 
termés- (ásv) native 
termés (fosszilis) carpolite, carpolith 
termésarany native gold, free gold 
termésarzén arsenic 
termésbizmut bismuth 
terméselem native element 
termésezüst native silver 
termésfém native metal 
terméshigany mercury, quicksilver 
terméskén native sulphur 
terméskő rough ashlar, natural stone, cut stone, 

quarry stone 
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terméskövület carpolite, carpolith 
termésozmium osmium 
terméspalládium palladium 
természet nature 
természet világa realm of Nature 
természetes aszfalt native asphalt, natural asphalt 
természetes egyensúly balance of nature 
természetes feltárás natural exposure 
természetes fény ordinary light 
természetes gát (geomorf) levée 
természetes kiválasztódás natural selection 
természetes koksz natural coke, native coke, coke coal, 

cinder coal, finger coal 
természetes lefolyás natural runoff 
természetes osztályozás natural classification 
természetes ötvözet natural alloy 
természetes paraffin native paraffin 
természetes rézsűszög natural slope 
természetes 
rézsűszög/rézsűhajlás 

angle of repose/rest 

természetes sugár ordinary ray 
természetes üveg natural glass 
természetes vizek natural waters 
természetes vízkapacitás 
(talaj) 

storage capacity, field capacity 

természeti erőforrások natural resources 
természeti földrajz physical geography 
természetrajz natural history 
természettudomány science 
természetvédelem nature protection 
természetvédelmi terület nature reserve 
termesztett növény cultivated plant 



 

 
519 

termet (krist) habit 
termikus thermic 
termikus egyenlítő thermal equator 
termikus elemzés thermal analysis 
termikus elemzés thermoanalysis 
termikus gradiens thermal gradient 
termikus művelési rendszer 
(olaj) 

thermal recovery 

termikus 
rétegzés/rétegzettség 

thermal stratification 

termikus termelés (olaj) thermal recovery 
termikus tisztítás thermal cleaning 
termodinamika thermodynamics 
termodinamikai egyensúly thermodynamic equilibrium 
termogram thermogram 
termogravimetria thermogravimetry  
termogravimetrikus elemzés thermogravimetric analysis 
termohalin thermohaline 
termokarszt thermokarst 
termokémia thermochemistry 
termoklin thermocline 
termolemágnesezés thermal demagnetization 
termolumineszcencia thermoluminescence 
termolumineszcens 
kormeghatározás 

thermoluminescent dating 

termometamorfózis thermal metamorphism, 
thermometamorphism 

termonátrit thermonatrite 
termoremanens mágnesség thermoremanent magnetization 
termőhely habitat 
termőtalaj topsoil, humus 
terra rossa terra rossa 
térrács space lattice 
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terrénum terrane 
terresztrikus (geofiz) terrestrial 
terresztrikus üledék terrestrial deposit 
terrigén terrigenous 
térrövidülés contraction 
térség area 
térszín terrain 
térszög space angle 
tertschit tertschite 
terület area 
területi mintavétel (biol)  area sampling 
területmérés (térk) planimetry 
területmérő planimeter 
területtartó vetület equal-area projection 
tervez plot 
tervrajz plot 
teschenit teschenite 
test (biol) body 
test (mat) body 
testfosszília body fossil 
testüreg coelome, coelom 
testüregesek (Coelomata) coelomates 
testüregnélküliek 
(Acoelomata) 

acoelomates 

tesszerális kristályrendszer cubic/isometric system 
tetaráta tetarata 
tetartoéder tetartohedron 
tetartoéderes osztály tetartohedral class 
tetartoédria tetartohedry, tetartohedrism 
tetartoid tetartoid 
tetartoszimmetria tetartosymmetry 
tetemviasz adipocere 
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Tethys Tethys 
tető- apical 
tetőpont (redőé) crest point 
tetővonal (redőnél) (térk) crest line 
tetőz (kristályt) terminate (a crystal) 
tetőző terminal 
tetradimit tetradymite, bismuth telluride 
tetraéder tetrahedron (pl tetrahedra) 
tetraéder- tetrahedral 
tetraéderes tetrahedral 
tetraéderes koordináció tetrahedral coordination 
tetraéderes módosulat tetrahedral modification 
tetraéderes 
pentagondodekaéder 

tetrahedral pentagon(al) 
dodecahedron 

tetraéderszimmetria tetrahedral symmetry 
tetraéderszimmetrikus tetrahedrally symmetric 
tetraéderszög tetrahedral angle 
tetraedrit tetrahedrite 
tetragír four-fold axis 
tetragír tetragyre 
tetragíres tetragyric 
tetragiroid four-fold gyroide 
tetragiroid four-fold rotatory inverter 
tetragonális bipiramis tetragonal dipyramid 
tetragonális bipiramisos 
osztály 

tetragonal dipyramidal class 

tetragonális 
pentagondodekaéderes 
osztály 

tetrahedral pentagonal dodecahedral 
class 

tetragonális rendszer tetragonal system 
tetrakalszilit tetrakalsilite 
tetrakiszhexaéder tetrahexahedron 
tetrakiszhexaéder tetrakis hexahedron 
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tetrakiszoktaéder tetrakisoctahedron 
tetrakorall tetracoral 
tetranátrolit tetranatrolite 
tetrapoda tetrapod 
tetraszimmetrikus tetrasymmetric 
tetszhalott taxon Lazarus taxon 
tezaurusz thesaurus 
thalasszokratikus thalassocratic 
thallophyta thallophyta 
thaneti emelet Thanetian stage 
thénardit thenardite 
tholeiit tholeiite 
tholeiites tholeiitic 
thomsenolit thomsenolite 
thomsonit thomsonite 
thorax thorax 
thorax- thoracic 
thortveitit thortveitite 
thulit (zoisit) thulite 
thüringiai emelet Thuringian stage 
thüringit (chamosit) thuringite 
tichit tychite 
tiemannit tiemannite 
tiensanit tienshanite 
tigrisszem tiger-eye, tigereye 
tilazit tilasite 
till boulder clay, till 
tilleyit tilleyite 
tillisz thyloid 
tillit tillite 
tiltó (vízép) gate 
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timföld alumina 
timsó (ásv) alumen 
timsó (kém) alum 
timsós agyag alum earth 
timsóspala alum earth 
timsóspala alum schist 
timsóspala alum shale 
tinkalkonit tincalconite 
tintahalak cuttle-fishes 
tintahalak (Sepiidae) cuttles 
tintazacskó ink sac 
tinticit tinticite 
tintinnina tintinnid 
tinzenit tinzenite 
típus type 
típusanyag type material 
típusfaj type species 
típuslelőhely type locality 
típuspéldány type specimen 
típusterület type area/region 
típusszelvény type section 
tirolit tyrolite 
tiszta deformáció/nyírás pure shear 
tiszta fúrási idő net drilling time 
tiszta normál lecsúszás dip slip 
tiszta normál vető dip fault 
tisztázati rajz (térk) fair copy/draught/draft 
tisztítás (kém) purification 
tisztítócső (fúrás) bailer 
titán titanium 
titanit titanite 
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titon emelet Tithonian stage 
titrimetria volumetric analysis 
tixotróp agyag quick clay, thixotropic clay 
tixotrópia thixotropy 
tizedes tört decimal fraction 
tízlábú rák, decapoda decapod 
tízlábú rákok (Decapoda) ten-legged crustaceans 
tó lake 
toarci emelet Toarcian stage 
tobermorit tobermorite 
todorokit todorokite 
tojás egg 
toldólyuk mouse-hole 
tollérc feather ore 
tollérc plumosite, feather ore 
tollfelhő cirrus cloud 
tollkorallok (Pennatulidae) sea pens 
tollszerkezet (tekt) plume structure 
tollszerű plumose 
tomboló tombolo (bar) 
tommoti emelet Tommotian stage 
tompa biszektrix obtuse bisectrix 
tompa szögfelező obtuse bisectrix 
tompaszög obtuse angle 
tompítás (krist) truncation 
tonalit tonalite 
tongri emelet Tongrian stage 
tópart lakeshore, lakeside 
topáz topaz 
topázszirt topazfels, topazite 
topográfia topography 
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topotípus topotype 
tor thorax 
tor- thoracic 
torbanit torbanite 
torbernit torbernite, copper uranite 
torda torrent 
tori thoracic 
torianit thorianite 
tórit thorite 
tórium thorium 
tórium-ólom 
kormeghatározás 

thorium-lead dating 

torkolat mouth 
torkolat (vágat~) entry 
torkolati küszöb inlet sill 
torkolati zátony confluence bar 
torlat placer 
torlatásvány placer mineral 
torlatos telep placer deposit 
torogummit thorogummite 
toronykarszt tower karst 
toronymunkás (olaj) derrickman 
toronypince (fúrás) cellar 
toronyzátony pinnacle reef 
torrens torrent 
torrensekhez kötődő torrential 
torreyit torreyite 
tortikonikus torticone 
tortonai emelet Tortonian stage 
tortuozitás tortuosity 
torziós inga torsion balance 
torzít deform 
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torzítás bias 
torzítás (opt) distortion 
torzulás strain, deformation 
torzulás (térk) distortion 
torzulási ellipszoid strain ellipsoid 
torzult rács strained lattice 
toszudit tosudite 
totálreflexió total reflection 
totálrefraktométer total refractometer 
tótan limnology 
tournai emelet Tournaisian stage 
továbbnövekedés (krist) syntaxial growth, overgrowth 
továbbnövekedési 
cementáció 

syntaxial cementation 

továbbnövekedési szegély syntaxial rim 
tovaterjedés (hullámé) propagation 
tóvidék lake district 
többciklusos felszín polycyclic landscape 
többfázisú multistage 
többsejtű állatok metazoa 
többsejtűek multicellular 
többsejtűek cellular animals, metazoans 
többszintes művelés horizon mining 
többszínű pleochroic 
többszörös (fn szeiz) multiple 
többszörös fedés multiple coverage 
többszörös iker multiple twin, repeated twin 
többszörös ikresedés cyclic twinning 
többszörös visszaverődés multiple reflection 
többszörös/többszöri 
benyomulás 

multiple intrusion 

töbör doline 



 

 
527 

tőke (növ) rhizome 
tökéletes kristály ideal/perfect crystal 
tökéletes oldat ideal solution 
tölcsér funnel 
tölcséresedett delta estuarine delta 
tölcsértorkolat estuary 
tölcsértorkolati estuarine 
töltés dyke (GB), dike (US) 
töltés (fiz) charge 
töltés (geomorf) levée 
töltéspadka berm 
töltéspadka (mérn) bench 
töltet (bány) charge 
töltőanyag fill, filler, filling material, mineral filler 
tömb block, boulder 
tömb boulder 
tömb (mat)  array 
tömbomlasztásos fejtés block caving/mining 
tömbös aprózódás block disintegration 
tömbös láva block lava 
tömbszelvény block diagram, stereogram 
tömedék backfill, fill 
tömedékanyag filling material 
tömedékborda pack 
tömedékel backfill 
tömedékelés fill, filling, backfill, backfilling 
tömedékfal pack 
tömedékgát (bány) roadside pack 
tömeg mass 
tömegegyensúly mass balance 
tömeges massive 
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tömeges gyűjtés bulk collecting 
tömeges kihalás mass extinction 
tömeges pusztulás mass mortality 
tömegesen elhal, kihal die off 
tömeghalál mass mortality 
tömeghatás support effect 
tömegközéppont centre of mass 
tömegmozgás mass movement 
tömegpont elementary mass, point mass 
tömegspektrométer mass spectrometer 
tömegspektrometria mass spectrometry 
tömegszám mass number 
tömegtöbblet excess of mass 
tömegvonzás gravitation, gravity 
tömény oldat concentrated solution 
töménység concentration 
tömlő (fúrás) hose 
tömlőbelűek (Acoelomata) acoelomates 
tömlősök (Acoelomata) acoelomates 
tömör compacted 
tömörít compact 
tömörítés compaction 
tömörödés compaction 
tömörödik compact 
tömörödött compacted 
tömörség compactness 
tömörség (bány)  density 
tömörségi fok degree of compaction 
tömősejt thyloid 
tömött compact, packed 
tömött mészkő compact limestone  
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tömött, tömör; tömeges massive 
tömöttség solidity 
tömöttség (bány) density 
tömzs stock 
tömzsfejtés storey working 
tönk (növ) stem 
tönkfelszín peneplain, peneplane 
tönkmaradványhegy monadnock 
tönkösödés peneplanation 
tönkremenetel (mérn) failure 
tördelő erózió (glac) plucking erosion 
töredék clast, fraction, fragment 
töredékes fragmentary 
töredezett crumbly 
töredezik crumble 
törékeny brittle 
törékenység brittleness 
törés crack, fracture 
törés fracture 
törés (mérn) failure 
törés (tekt) fault, fracturing 
törés nyomvonala fault line/trace 
törés szöge refracting angle 
törés terjedése fault propagation 
törés, repedés, rés crack 
törés, vetődés (folyamat) faulting 
töréses porozitás fracture porosity 
töréses tektonika fault tectonics 
törésfelület, diszkontinuitás discontinuity 
törési (feszültségi) állapot state of failure 
törési alakváltozás failure strain 
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törési elmélet rupture theory 
törési feltétel failure criterion (pl criteria) 
törési klivázs fracture cleavage 
törési sík fault plane 
törési szilárdság fracture strength 
törési szög angle of refraction 
töréskép fracture pattern 
töréskritérium failure criterion (pl criteria) 
töréslépcső scarp, fault scarp 
törésmenti elmozdulás fault displacement 
törésmutató index of refraction, refraction 

index/coefficient 
törésmutató refractivity 
törésöv (óceáni) fracture zone 
töréspont headcut 
töréspont (lejtőben) knickpoint 
törésraj fault set 
törésrendszer fault system 
törészóna fault zone 
törésszög angle of break 
törhetőség crushability 
törmelék clast, debris, detritus 
törmelék- detrital 
törmelék (durva) rubble 
törmelékből gyájtött példány loose specimen 
törmelékes clastic, detrital 
törmelékes kőzet detrital rock 
törmelékes üledék clastic deposit 
törmelékfolyás debris flow 
törmelékhúzódás talus creep 
törmelékkúp alluvial fan, debris cone 
törmelékkúszás debris creep 
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törmeléklavina debris avalanche 
törmeléklejtő apron, debris apron, gravel piedmont, 

talus 
törmelékprizma clastic wedge 
törnebohmit törnebohmite 
törőasztal crushing stage 
törőél (bány) breaking edge 
törőél (opt) refracting edge 
törőerő crumbling strength 
törőfeszültség (mérn) ultimate strength 
törőgép crusher, breaker 
törőhullám breaker, breaking wave 
törőképesség (opt) refractive power 
tőröscsiga (Strombus 
pugilis) 

fighting conch 

tőröscsigák (Strombidae) wing shells 
törőszilárdság breaking limit/strength, crushing 

strength, ultimate strength 
törőszög angle of refraction, refraction angle 
törött fractured 
törpefauna dwarf fauna 
törpenövés dwarfism 
tört fraction 
tört lejtő rectilinear slope 
történeti földtan historical geology 
törtrész fraction 
törtszám fraction 
törtvonal broken line 
törvényszéki földtan forensic geology 
törzs (biol) body 
törzs (biol, tax) phylum (pl phyla) 
törzs (növ) stem 



 

 
532 

törzsfa phylogenetic tree 
törzsfejlődés phylogeny, phylogenesis 
törzsfejlődés (fokozatos ~) phyletic gradualism 
törzsfejlődési phylogenetic 
törzsfejlődési sor lineage 
törzsoldat (kém) mother liquor 
tőzeg peat, torf, turf 
tőzegagyag peat clay 
tőzegcsuszamlás bog-burst 
tőzeges terület moor 
tőzegkitermelés peat winning 
tőzegláp peatland, bog 
tőzegláptalaj bog soil 
tőzegmoha peat moss, sphagnum 
tőzegtalaj bog/moor soil 
trachiandezit trachyandesite 
trachibazalt trachybasalt 
trachidolerit trachydolerite 
trachit trachyte 
trachit- trachytic 
trachitos trachytic 
transzform vető transform fault 
transzgresszió transgression 
transzgressziós transgressive 
transzgressziós felület marine flooding surface 
transzgressziós 
rendszertagozat 

transgressive system tract 

transzgresszív transgressive 
transzkurrens vető transcurrent fault 
transzlációs translational 
transzlációs hullám wave of translation 
transzmisszibilitás transmissibility 
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transzmissziós 
elektronmikroszkóp 

transmission electron microscope 

transzpresszió transpression 
transztenzió transtension 
transzuránok transuranic elements 
transzverzális hullám transverse wave 
trapéz trapezoid 
trapéz (mat) trapezium (pl trapezia) 
trapezoéder trapezohedron 
trapezoéderes trapezohedral 
trasz trass 
travertin travertine, calcareous sinter 
travertino travertine 
trechmannit trechmannite 
tremadóci emelet Tremadocian stage 
tremolit tremolite 
trepedezett porozitás fracture porosity 
trevorit trevorite 
triakiszdodekaéder triakisdodecahedron 
triakiszoktaéder triakisoctahedron 
triakisztetraéder triakistetrahedron, tristetrahedron 
triász (fn)  Trias 
triász időszak Triassic period 
triaxiális nyomókészülék 
(mérn) 

triaxial cell 

tribus (áll, tax) tribe 
trichit trichite 
trícium tritium 
tridimit tridymite 
triéderszög trihedral angle 
trifilin triphylite 
trigír trigyre 
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trigíres trigyric 
trigiroid three-fold gyroide 
trigiroid three-fold rotatory inventer 
trigonális trigonal 
trigonális rendszer trigonal system 
trigonális romboéderes 
rendszer 

rhombohedral system 

trigonit trigonite 
triklin triclinic 
triklin osztály pedial class 
triklin pinakoidos osztály pinacoidal class 
triklin rendszer triclinic system 
trikristály tricrystal 
trikroizmus trichroism 
trilobita trilobite 
trimerit trimerite 
trimetrikus vetület trimetric projection 
trimorf trimorphous 
trimorfia trimorphism 
trioktaéderes trioctahedral 
triplett triplet 
triplit triplite 
triploidit triploidite 
tripoli tripoli, tripolite 
trippkeit trippkeite 
tripuhyit tripuhyite 
triszimmetrikus trisymmetric 
tritomit tritomite 
trivariáns trivariant 
trochospirális trochospiral 
trofitásfok trophity 
trofizmus trophism 
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trogtalit trogtalite  
troilit troilite 
troktolit troctolite  
trolleit trolleite 
trombolit thrombolite 
tróna trona 
trondjemit trondhjemite 
troostit troostite 
troposzféra, felhőöv troposphere 
trópusi tropical 
trópusi év tropical year 
trópusok tropics 
trögerit troegerite 
trögerit trögerite 
trudellit trudellite 
trüstedtit trüstedtite  
tschermakit tschermakite 
tschermigit tschermigite, ammonia alum 
tsumcorit tsumcorite 
tsumebit tsumebite 
tTektonikai törmelék gouge 
tudomány science 
tudomány- scientific 
tudományág discipline 
tudományos scientific 
tufa (vulkáni) tuff 
tufagyűrű tuff ring 
tufakúp ash cone 
tufás tuffaceous 
tufit tuffite 
tufitos tuffitic 
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tufur thufur 
tugtupit tugtupite 
tuhualit tuhualite 
tulajdonság property 
tuldajdonság (szeizmikus ~) seismic attribute 
túlél survive 
túlélés survival 
túlélő survivor 
túlfejlett kanyar oxbow 
túlhatározott overdetermined 
tulipánszerkezet tulip structure 
túlium thullium 
túlkonszolidált overconsolidated 
túlmagasítás vertical exaggeration 
túlmélyítés overdeepening 
túlmélyült völgy overdeepened valley  
túlnyomás overpressure 
túlnyomásos tároló(kőzet) overpressured reservoir 
túlsós hypersaline 
túltelítés supersaturation 
túltelítési víz water of supersaturation 
túltelített oversaturated 
túltelítettség supersaturation 
túlterjed overlap 
túltöltött medence overfilled basin 
túltömörítés overcompaction 
túltömörödés overcompaction 
tundra tundra 
tundrit tundrite 
tunellit tunellite 
tungsztenit tungstenite 
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tungsztit tungstite 
tunguszit tungusite 
turanit turanite 
turbáció turbation 
turbánsünök (Cidaridae) cidarid urchins 
turbidit turbidite 
turbinafúrás turbodrilling 
turbo-rotarifúrás turbodrilling 
turbulens áramlás turbulent flow 
turfa torf 
turmalin tourmaline 
turmalin turmaline 
turmalinosodás tourmalinization 
turolás lake rampart 
turon emelet Turonian stage 
turzás bank, bar beach, barrier 
turzásháromszög cuspate foreland 
turzáskampó cuspate spit/bar 
tutaj (barlangban, víz 
felszínén) 

floe calcite 

tuvali alemelet Tuvalian substage 
tuxtlit tuxtlite 
tűalakú acicular, of acicular habit 
tűalakú of acicular habit 
tüdőscsigák (Pulmonata) pulmonates 
tüdőshal lungfish 
tükörkép mirror image 
tükörsík symmetry plane 
tükörszimmetria mirror symmetry 
tükrözési szög glancing angle 
tűlevelű (fa) conifer 
tűlevelű (mn)  coniferous 
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tündércsigák (Turridae) turrets (US) 
türkiz turquoise 
tűs acicular 
tűs jég fibrous ice 
tűs termet acicular habit 
tűs, tűalakú acicular 
tüske spine 
tüskés aculeate, echinate 
tüskés bíborcsiga (Murex 
brandaris) 

dye murex 

tüskés szívkagyló 
(Acanthocardia aculeata) 

spiny cockle 

tüskésbőrű echinoderm 
tüskésbőrűek 
(Echinodermata) 

echinoderms 

tüskéscsigák (Muricidae) rock shells 
tüskéskagylók 
(Spondylidae) 

spiny/thorny oysters 

tüskeszerű spiniform 
tűszerű needle-like 
tűz (drágakőé) fire 
tűzálló agyag refractory clay, fire clay, fireclay 
tűzálló anyag refractory (material)  
tűzállóság refractory quality, refractability, 

refractoriness 
tűzátony pinnacle reef 
tűzelárasztás in-situ combustion 
tüzelőanyag fuel 
tűzgömb bolide 
tűzgömb (meteor) fireball 
tűzhányó volcano 
tűzkorallok (Milleporidae) millepores, stinging corals 
tűzkő firestone, hornstone 
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tűzkő (írókrétában) flint 
tűzkő, szarukő chert 
tűzkőgumó chert nodule 
tűzkőgumó chert/flint nodule 
tűzköves cherty 
tűzopál fire opal 
tyrrellit tyrrellite 
tyujamunit tyuyamunite 
ubikvista ubiquitous 
udvar halo 
ufimi emelet Ufimian stage 
ugandit ugandite 
ugrálás saltation 
ugráló hordalék saltation load 
ugráló hordalékmozgás 
(szed) 

saltation 

ugráltatás (szed) saltation 
ugrandit ugrandite 
ugrás  saltation 
ugrás (krist)  jog 
ugrási réteg saltation layer 
uhligit uhligite 
új recent 
újabbkeletű recent 
újcsigák (Neogastropoda) ridge-tongued snails 
újkőkor Neolithic 
újraegyesülés recombination 
újraéled, felújul rejuvenate 
újrafagyás regelation 
újrafagyó réteg regelation layer 
újrahasznosítás (bány) reclamation 
újraképződés (felszín alatti recovery 
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vízkészleté) 
újranyit (bány) clear 
újraülepedés resedimentation 
újraülepedett resedimented 
újraülepítés resedimentation 
újraülepített resedimented 
uklonszkovit uklonskovite 
ulexit ulexite 
ullmannit ullmannite, nickel-antimony glance 
ultrabázisos ultrabasic 
ultrabázit ultrabasite 
ultrahang ultrasound 
ultrahangfürdő ultrasonic bath 
ultraibolya ultraviolet 
ultraibolya fény black light 
ultramafikus ultramafic 
ultramafikus kőzet ultramafite 
ultramafit ultramafite 
ultramély fúrás/kút superdeep well 
ultramély fúrás/kút ultradeep well 
ultrametamorfózis ultrametamorphism 
ultramilonit ultramylonite 
ulvit (ulvöspinell) ulvite 
ulvöspinell ulvöspinel 
umangit umangite 
umbilikális umbilical 
umbra umber 
umohoit umohoite 
umptekit umptekite 
undációs hipotézis undation hypothesis 
unduláció undulation 
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ungemachit ungemachite 
uniformitarianizmus uniformitarianism 
uniformitariánus uniformitarian 
unimodális unimodal 
univerzális asztal (opt)  universal stage 
unkonform unconformable 
unkonform módon unconformably 
unkonformitás unconformity 
urálborit uralborite 
uráli emelet Uralian stage 
uralit uralite 
uralitosodás uralitization, uralization 
uralolit uralolite 
uramfit uramphite 
urán, uránium uranium 
uráncsillám uran-mica 
uraninit uraninite 
uranit uranite 
uranocircit uranocircite 
uranofán uranophane 
uránokker uranium ocher 
uránokker uranochre (GB) 
urán-ólom kormeghatározás uranium-lead dating 
uranopílit uranopilite 
uranoszférit uranosphaerite 
uranoszpínit uranospinite 
uránszurokérc pitchblende 
urtit urtite 
uszadék floating debris 
uszadék floatings (pl) 
uszadékfa driftwood 
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uszadékfaféreg (Teredo 
megotara) 

drifting shipworm 

uszadékjég pack ice 
uszálybucka (akadály 
mögött) 

tied dune 

úszás floating 
úszó jég pack ice 
úszó jégmező pack ice 
úszó sziget floating island 
úszó sziget (növényekből) hover 
úszó tengerililiomok 
(Comatulidae) 

feather-stars 

úszóhomok quicksand 
úszóképesség buoyancy 
úszókotró floating dredge 
utalás cross-reference 
utánáramlás wake 
utánfúró reamer 
utánhull (fedő) (bány) follow 
utánhullás (bány) ramble 
utánhullás (fúrásban) cavings 
utánpótlódás recharge 
utánzat (drágakő) imitation 
utat ás burrow 
utazó örvény swirl 
útbevágás road cut 
útburkolókő paving stone 
utca (frontfejtésben) track 
úthossz (fiz) path 
útkülönbség path difference 
utóbbi recent 
utód offspring 
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utódnemzedék filial population 
utóhatás after-effect 
utolsó kanyarulat 
(Cephalopodáknál) 

body whorl 

utórengés aftershock 
utósüllyedés delayed subsidence 
utóvulkáni postvolcanic 
uvala uvala 
uvanit uvanite 
uvarovit uvarovite 
uvit uvite 
UV-lámpa black light 
üde unweathered, fresh 
üledék deposit 
üledék sediment, deposit 
üledék- sedimentary 
üledékbehordás sediment supply 
üledékburok sedimentary cover 
üledékciklus cycle of sedimentation 
üledékciklus sedimentary cycle 
üledékes sedimentary 
üledékes ciklus cyclotheme 
üledékes környezet depositional environment 
üledékes kőzet sedimentary rock 
üledékes kőzettan sedimentary petrology 
üledékes rendszer depositional system 
üledékes szekvencia (szekv) depositional sequence 
üledékfaló detritus feeder 
üledékfolyósodás liquefaction 
üledékföldtan sedimentology, sedimentary geology 
üledékgyűjtő basin 
üledékhézag hiatus, lacuna 
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üledékhiány hiatus, lacuna 
üledékhozam discharge 
üledékképződés sedimentation, alluviation 
üledékképződési ciklus sedimentation cycle 
üledékképződési környezet depositional/sedimentary environment 
üledékképződési sebesség sedimentation rate 
üledékképződéssel egyidejű synsedimentary 
üledéklerakódás 
(vízfolyásból) 

alluviation 

üledéklerakódási sebesség sedimentation rate 
üledékszerkezet sedimentary structure 
üledékszünet non-deposition, non-sequence 
üledéktakaró sedimentary cover 
üledéktan sedimentology 
üledékváltozás (rétegt) break 
ülepedés sedimentation, deposition, settling 
ülepedési depositional 
ülepedési sebesség settling/fall velocity 
ülepítés settling 
ülepítés (kém) sedimentation 
ülepítőmedence sand trap 
ülő életmódot folytató sedentary 
ülőszemű tüdőscsigak 
(Basommatophora) 

fresh-water snails 

űrbelűek (Acoelomata) acoelomates 
üreg cavity, vug 
üreg (bány) excavation 
üreg (biol) vesicle 
üreg (növ) alveola 
üregecske (invert) alveolus (pl alveoli) 
üregecskés (invert) alveolar 
üreges (biol) cavernous 
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üreglakó (fn) cavity dweller, coelibite 
üreglakó (mn) coelobitic 
üreglakó, cölobita cryptolithic 
üres barren 
üres diszlokáció hollow dislocation 
üres halmaz null set 
üres interzóna barren interzone 
üres intrazóna barren intrazone 
üres kristály hollow crystal 
üres reciprok rács blank reciprocal lattice 
üres zóna barren zone 
űrfelvétel satellite image 
üst cauldron 
üstképződés potholing 
üstökös comet 
ütési hasadás impact cleaving 
ütési idom/alakzat (krist) blow figure 
ütközés collision, impact 
ütőfúró percussion borer 
ütve-forgató fúrás percussion-rotary drilling 
ütvefúrás percussion drilling 
üveg glass 
üveg- (pl. fényű) vitreous 
üvegbura (kém) bell jar 
üveges vitreous, glassy 
üveges (kőz) hyaline 
üveges bazalt vitrobasalt 
üvegesedés, vitrifikálódás vitrifaction 
üvegfény vitreous lustre 
üvegharang (kém) bell jar 
üvegházhatás greenhouse effect 
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üveghomok glass sand 
üveg-mécskagyló 
(Terebratula vitrea) 

vitreous lamp-shell 

üvegopál hyalite, water opal, Müller's glass 
üvegopál Müller's glass 
üvegszivacsok (Triaxonia) glass sponges 
üvegtelenedés devitrification 
üvegtelenedett devitrified 
üvegtufa vitroclastic/vitric tuff 
üvegvázú (áll) hyaline 
üvöltő negyvenesek roaring forties 
üzemzavar breakdown 
vadflis wildflysch (ném) 
vádi wadi 
vadkitöréses kút wild well, wild blowing well, 

out-of-control well 
vadon tenyésző agestal 
vadózus vadose 
vadózus öv vadose zone 
vadózus víz vadose water 
vadpatak torrent 
vágat drift, gallery, heading, roadway, adit 
vágat (biol) groove 
vágatfenntartás roadway maintenance 
vágathajtás drifting, heading 
vágathomlok face, drift face, heading 
vágatosztály separation of workings 
vágattalp (bány) floor 
vágattengely axis of working 
vágható sectile 
vagilis vagile 
vájár getter, hewer 
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vájvég face, drift face, heading, roadhead 
vak árapály magassága neap range 
vakakna staple, staple pit, blind shaft 
vakancia vacancy 
vakár neap tide 
vakár nagyvize neap rise 
vakdagály  neap tide 
vakfúrás blind drilling 
vakkürtő (barl) chimney, dome 
vakszövet filtering well mesh 
vakuola vacuole 
vakvágat blind working 
valangini emelet Valanginian stage 
választóvíz aqua fortis, nitric acid 
valentinit valentinite, antimony bloom 
vállap (bány) cleavage 
vállap (széntelepben) cleat 
vállap (telepben) (bány) bed separation 
vállaposodás (bány) cleavage 
valleriit valleriite 
valódi dőlés true dip 
valódi vastagság true thickness 
válogató erózió differential/selective erosion 
valószerűség likelihood 
valószínűségi változó stochastic variable 
valószínűségszámítás calculus of probabilities 
váltakozás alternation 
váltakozik alternate 
váltakozó alternate 
váltakozó növ) alternative 
váltakozva alternately 
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váltóáram, váltakozó áram alternating current 
váltóáramú lemágnesezés AC demagnetization 
váltóáramú lemágnesezés alternating-field demagnetization 
változat variety 
változékonyság variability 
változó keménység (vízé) temporary hardness 
változó meder unstable channel 
változóállatkák (Amoebina) amoebas 
vályog adobe, loam 
vályog loam 
vályogos lösz limon 
vályogtalaj loamy soil 
vanadát vanadate 
vanadinit vanadinite 
vanádium vanadium 
vanalit vanalite 
vandenbrandeit vandenbrandeite 
vandendriesscheit vandendriesscheite 
vándorbucka mobile/wandering/shifting dune 
vándorkagyló mussel 
vándorkő erratic boulder 
vándorkövek glacial erratics 
vándorlás (krist) migration 
vándorlás (olaj) migration 
vándorló migrating 
vándorló dűne shifting dune 
vándorol (olaj) migrate 
vanoxit vanoxite 
vanthoffit vanthoffite 
vanuralit vanuralite 
varas föld scabland 
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váratlan fluidumbeáramlás kick 
varázsvessző dowser, dowsing rod, divining rod 
varázsvesszős vízkeresés dowsing, divining 
varázsvesszővel vizet 
kereső személy 

dowser, diviner 

varietás variety 
variola variole 
variolit variolite 
variolitos variolitic 
variszcit variscite 
variszkuszi 
hegységképződés 

Variscan orogeny 

varix varix 
varrat suture 
varrat (tekt) suture zone 
varratvonal suture 
varratvonal (tekt) suture zone 
varulit varulite 
varv varve 
varvit varvite 
varvkronológia varve-count, varve chronology 
vas iron, ferrum 
vas- ferruginous 
vas(II)- ferrous, ferroan 
vas(II)-oxid ferrous oxyde 
vas(II)-tartalmú dolomit ferroan dolomite 
vas(II)-tartalmú kalcit ferroan calcite 
vas(III)- ferric, ferrian 
vas(III)-oxid ferric oxyde 
vasas ferruginous 
vasas (ásvány, kőzet) ferriferous 
vasas agyagkő clay ironstone 
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vasas dolomit ferroan dolomite 
vasas kalcit ferroan calcite 
vasas kéreg (talajban) ferricrete, iron pan 
vasbaktérium iron bacteria (pl)  
vasborsós talajszerkezet pea structure of soil 
vascsillám, hematit iron glance 
vasérc iron ore 
vasgálic iron vitriol, green vitriol 
vashegyit vashegyite 
vaskalap iron cap 
vaskalcit ferroan calcite 
vaskarbid cementite 
vaskéreg ferricrust 
vaskéreg (talaj) ferricrete 
vaskeresztiker iron-cross twin 
vaskor Iron Age 
vaskovand (pirit v markazit) iron pyrite 
vaskő, vasérc ironstone 
vaskőfok (talaj) iron pan 
vaskőfok (talaj) iron pan 
vas-magnézium-ásvány ferromagnesian mineral 
vasmeteorit siderite, meteoric iron 
vásott föld badland 
vásottszikla embossed rock 
vásottszikla roche moutonnée (pl roches 

moutonnées) 
vaspát (sziderit) iron spar, sparry iron 
vastagbél large intestine 
vastagodás thickening 
vastagpados thick-bedded 
vastagságtérkép isopach map 
vastalanítás iron removal 
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vastalanodott bleached 
vastartalmú (ásvány, kőzet) ferriferous 
vasúti bevágás railway cut 
vasvirág (aragonit) flos ferri (lat) 
vaterit vaterite 
vauquelinit vauquelinite 
vauxit vauxite 
väyrynenit väyrynenite 
váz- skeletal 
váz  shell, skeleton 
váz (egysejtűeknél) test 
váz (ostracodáknál) carapace 
vázatlan askeletal 
vázépítő szervezet 
(zátonyokban) 

frame-builder organism 

vázkristály skeletal crystal 
váznélküli askeletal 
vázon belüli intraskeletal 
vázrész skeletal particle 
váztalaj (US) lithosol, lithosoil, skeletal soil 
váztöredék skeletal component 
vdichotomikus elágazás dichotomous branching 
veatchit veatchite 
vederláncos kotró bucket dredge 
vederlétrás kotró bucket dredge 
védett porozitás shelter porosity 
vedlés molting 
védőgát (törmelékből) rampart 
védőidom (hidr) protective area/zone 
védőpillér (bány) pillar 
védőterület (hidr) protective area/zone 
veen veen 
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veenit veenite 
végbélnyílás anus 
vegetáció vegetation 
véglap pinacoid 
véglap (001) basal plane 
véglap (001) basal pinacoid 
véglap [a (001) véglap] basal plane 
véglapos szotály pinacoidal class 
végleges biztosítás permanent support 
végmoréna end/frontal/terminal moraine 
végső olvadási hőmérséklet final melting temperature 
végtag (áll) limb 
végtelen víztároló indefinite aquifer 
végződés apex (pl apexes, apices) 
végződés (kristályé) termination (of a crystal) 
végződik terminate 
vegyelemzés chemical analysis 
vegyérték, vegyértékűség valency 
vegyértékelektron valency electron 
vegyértékkötés, kovalens 
kötés 

valency bond 

vegyértékszabály valency rule 
vegyértékszög, kötésszög valency angle 
vegyes indexek mixed indices 
vegyes telepművelési 
rendszer 

combination drive 

vegyi anyagok chemicals (pl) 
vegyi eredetű chemogenic 
vegyjel symbol 
vegyszerek chemicals (pl) 
vegytiszta chemically pure 
vegyület (fn) compound 
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vékony telep low seam 
vékonyan rétegzett thin-bedded 
vékonybél small intestine 
vékonycsiszolat thin section 
vékonyodás thinning 
vékonypados thin-bedded 
vékonyrétegzés lamination 
véletlen adventitious 
véletlen hiba accidental error 
véletlen minta random sample 
véletlen/valószínűségi 
változó 

random variable 

véletlenül megjelenő adventitious 
vendi időszak Vendian period 
venit venite 
ventrális ventral 
ventrális árok ventral groove 
ventrális teknő ventral valve 
ventrális teknő (brach) pedicle valve 
vénuszfélék (Veneridae) venus clams 
véredény blood vessel 
vergencia vergence 
vérjáspis bloodstone, oriental jasper 
vérkő bloodstone 
vermikuláris szerkezet vermicular structure 
vermikulit vermiculite 
vernadit vernadite 
veronai föld Verona earth 
veronai zöld Verona earth 
verőszonda driving penetrometer 
verplanckit verplanckite 
vert kút, csőkút driven well 
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vertikális elterjedés stratigraphic range 
vertiszol vertisol 
vese alakú kidney-shaped, reniform 
vesés kidney-shaped, reniform 
vésigniéit vesignieite 
véső bit, chisel 
véső chisel 
véső (fúrás) churn 
veszelyit veszelyite 
veszteség loss 
vetítősík projective plane 
vető fault 
vető alatti kőzettömeg, footwall 
vető fölött lévő kőzettömeg hanging wall 
vető lefelé elmozduló oldala downthrow side 
vetőagyag fault gouge 
vetőbreccsa fault breccia 
vetőforrás fault dam spring 
vetőhasadék fault crevice 
vetőkarc stria (pl striae) 
vetőnyaláb fault set 
vetőpáncél slickenside 
vetőraj fault set 
vetőrendszer fault system 
vetősík fault plane 
vetősík és a függőleges által 
bezárt szög 

hade 

vetőtükör polished surface 
vetőtükör slickenside 
vetőzóna fault zone 
vetület project 
vetületi egyenlet projection equation 
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vezérkövület index/guide/zone fossil 
vezérkronológia master chronology 
vezérszint key horizon, marker bed, index bed 
vezeték conduit 
vezetéktisztító pipeline scraper 
vezető (fiz) conductor 
vezetőszint index bed 
vezuvián vesuvian, American jade 
Vezúv-típusú kitörés Vesuvian eruption 
viasz wax 
viaszfény waxy lustre 
viaszopál wax opal 
viaszos waxy 
vibráció vibration 
vibrátor (fúrás) shale shaker 
vibrátor (fúrás) vibrating screen 
vicinális sík (krist) vicinal face 
viharbázis storm wave base 
vihardagály vízszintje storm level 
vihardagály, özönár storm tide 
vihargát (természetes) 
(geomorf) 

berm 

viharhullámbázis storm wave base, storm base 
viharüledék tempestite 
vikariálás vicariance 
világegyetem universe 
világító láng luminous flame 
világos látótér (mikr) bright field 
világos látóterű (mikr) bright field 
világos vörösezüstérc light red silver ore, light ruby silver 
világtengely axis of the world 
világtenger world ocean 
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villám lightning 
villamaninit villamaninite 
villámcsapás thunderbolt 
villámlás lightning 
villás dichotomous 
villás elágazás dichotomous branching 
villás elágazás (növ) bifurcation, dichotomy 
villiaumit villiaumite 
vindobonai emelet Vindobonian stage 
vinogradovit vinogradovite 
violarit violarite 
viperakő adder stone 
virágállatok (Anthozoa) anthozoans, corals, anemones 
virágkor, akmé acme 
virágkorát éli flourish 
virágkor-zóna acme-zone 
viráglevél floral leaf 
virágos növény flowering plant, seed-bearing plant 
virágos növények 
(Spermatophyta) 

seed plants 

virágpor(szem) pollen 
virágszerkezet flower structure 
virágszerkezet (negatív) tulip structure 
virágtalan növény cryptogamous plant 
virágzat inflorescence 
viridit (klorit) viridite 
viséit viséite 
viszkoelaszticitás viscoelasticity 
viszkozitás internal friction, viscosity 
viszkózus viscous 
viszony condition 
visszaalakulás recovery 
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visszaállás (felszín alatti 
vízé) 

recovery 

visszaáramlás return flow, rip current 
visszaáramlás (partra kifutó 
hullám után) 

backwash 

visszaduzzasztás backwater 
visszaduzzasztási határ limit of backwater 
visszahagy (bány) hold 
visszahajló turzás recurved spit 
visszahúzódási moréna recessional moraine 
visszahúzódó regressive 
visszalépés (szekv) backstepping 
visszamaradó készlet residual reserve, bypassed oil 
visszanyer (biztosítást) draw off, withdraw (supports) 
visszanyomó kút injection/input well 
visszaszóródás backscatter 
visszatartás 
(talajnedvességé) 

soil moisture accretion 

visszatartott lefolyás retarded runoff 
visszatartott víz (hidr) retention 
visszatorlódás backthrust, backthrusting 
visszatöltés (vízép) backfill 
visszaverődés reflection 
visszaverődési szög angle of reflection 
visszaverőképesség reflectivity, reflecting power 
visszavert sugár reflected ray 
visszavonulás (jégé) deglaciation 
vitrinertit vitrinertite 
vitrinit vitrinite 
vitrinitreflexió vitrinite reflectance 
vitrit vitrain 
vitrit vitrite 
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vitrodurit vitrodurain 
vitrofír vitrophyre 
vitrofuzit vitrifusain 
vitrofuzit vitrofusain 
vitroklasztos tufa vitroclastic tuff 
vitroporfíros vitroporphyric 
vivianit vivianite, blue ochre, iron earth 
víz aqueous, aquatic 
víz körforgása, vízkörzés water cycle 
vízadó (réteg) aquifer 
vízadóképesség well capacity 
vízadórendszer aquifer system 
vízágyú hydraulic giant 
vízágyú hydraulic monitor 
vízágyú hydraulic giant 
vízalatti subaqueous 
vízállás water stage 
vízátbocsátó képesség discharge capacity 
vízáteresztő réteg pervious layer 
vízáteresztő talaj permeable soil 
vízbarázda rill 
vízbeáramlás water influx 
vízbefogadó képesség 
értéke 

imbibational water value 

vízbesajtolás water flooding/injection 
vízbeszerzés water supply 
vízburok hydrosphere 
vízcseppek ütőhatása drop impact 
vízedényrendszer vascular system 
vizéi emelet Visean stage 
vízellátás water supply 
vízelszökés leakage 
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vízeres lemosás rill wash 
vízerő waterpower 
vizes aqueous 
vizes olaj wet oil, cut oil 
vizes oldat aqueous solution 
vízesés waterfall 
vízfal bore 
vízfelesleg excess water 
vízfelvétel absorption of water 
vízfelvevő képesség (bány) moisture capacity 
vízfelvevőképesség water absorbing capacity 
vízfilm pellicular water, water film 
vízfogó aquiclude 
vízfolyás stream 
vízfolyás water race 
vízfolyáshidrológia potamology 
vízforgalom hydrological cycle 
vízföldtan hydrogeology, geohydrology 
vízfölötti (szekv) subaerial 
vízgazdálkodás water management 
víz-gáz-határ gas-water contact/interface/level 
vízgőz aqueous vapour 
vízgyűjtő basin, watershed, catchment 
vízgyűjtő (medence/terület) hydrological basin 
vízgyűjtő rendszer drainage system 
vízgyűjtő-elragadás river capture/piracy 
vízhálózat drainage 
vízhálózat(típus) drainage pattern 
vízhálózat-sűrűség drainage density 
vízhártya pellicular water 
vízháztartás water balance 
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vízháztartási egyenlet hydrological equation 
vízhozam discharge, runoff, rate of flow 
vízhozam well capacity 
vízhozam (hidr) stream flow 
vízhozamgörbe rating curve 
vízhozam-ingadozás discharge fluctuation 
vízhozammérés discharge measurement 
vízhozammérés bukóval overflow measurement 
vízhozzáfolyás (bány) water inflow 
vízi aqueous, aquatic 
vízi környezet aquatic environment 
vízigény water demand 
víziút waterway 
vízjárás regime 
vízjáték stage fluctuation range 
vízkeménység hardness of water 
vízkémia hydrochemistry 
vízkészlet water resources 
vízkészletgazdálkodás water conservation 
vízkihajtás water drive 
vízkincs water assets 
vízkiszorítás displacement 
vízkörforgás water cycle 
vízkörzés water circulation 
vízkörzés (óc) circulation 
vízlassító aquitard 
vízlecsapolás dewatering 
vízlecsapolás (bány) drainage 
vízlépcső barrage 
vízlökés water hammer 
vízmélység szerinti színezés bathymetric tint 
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vízmélységmérés bathymetry 
vízmélységtérkép bathymetric chart 
vízmentes anhydrous 
vízmérce gauge 
vízmérleg water balance/budget, hydrological 

budget 
vízmérleg-egyenlet hydrological equation 
vízmérték water level 
vízminőség water quality 
vízmintavevő water sampler 
vízmosás gully, ravine 
vízmosás (térk) water cut 
vízmosásos erózió gully erosion 
víznedves waterwet 
víznyelő sinkhole, swallow hole 
víznyelőképesség (bány) water absorption 
víznyelv waterfinger 
víznyomás head 
vízoszlop water column 
Vízözön The Deluge, Noachian floo 
vízözön előtti antediluvial, antediluvian 
vízpótlódás recharge 
vízrajz hydrography 
vízrajz (térk) waters 
vízrajzi térkép hydrographic map 
vízrekesztés impermeability 
vízrekesztő impermeable 
vízrendszer drainage network, river system 
vízrendszer (lecsapolásnál) drainage system 
vízrész (elemi) water particle 
vízrészecske water particle 
víztábla phreatic surface 
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víztároló képesség water retention capacity 
víztároló kőzet water-bearing rock 
víztartalmú hydrous 
víztartalom water content 
víztartó water horizon 
víztartó (réteg) aquifer 
víztartóképesség water capacity, specific retention 
víztartóképesség specific retention 
víztelenítés dewatering, drainage 
víztelenítő vágat drainage working 
víztelítettség water saturation 
víztisztítás water treatment 
víztükör water table 
vízüveges iszap sodium silicate mud 
vízválasztó divide, drainage divide 
vízvédőterület groundwater protection area 
vízvesztés dehydration 
vízvezető réteg pervious layer 
vízvezető talaj permeable soil 
vízvezetőképesség transmissibility 
vízvirágzás plankton bloom 
vízvisszanyomás water injection 
vízvisszatartás ponding 
vízvisszatartó képesség water retention capacity 
vízzáró impermeable, watertight 
vízzáró réteg aquiclude, aquifuge, impervious layer 
vizsgál analyze 
vizsgálat analysis (pl analyses) 
vizsgálat investigation, assay 
vizsgálat (mérn) test 
vizsgáló (olaj) tester 
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vízsugaras jövesztés hydraulicking 
vízszállítás discharge 
vízszállítás (hidr) stream flow 
vízszínesés (hidr) slope 
vízszint water stage/level 
vízszint, vízállás water stage 
vízszintes horizontal 
vízszintingadozási görbe sea level curve 
vízszintsüllyesztés (bány) drawdown 
vízszükséglet water requirement 
vlagyimirit vladimirite 
vlaszovit vlasovite 
vogezit vogesite 
voglit voglite 
volborthit volborthite 
volfram tugnsten, wolfram, wolframium 
volframit wolframite 
volgai emelet Volgian stage 
volinszkit volynskite 
voltait voltaite 
vonalas linear 
vonalas ábrázolás linear perspective 
vonalas abszorpció line absorption 
vonalas abszorpciós 
színkép 

absorption line spectrum 

vonalas színkép line spectrum 
vonalas záróhiba (geod) linear closure 
vonalasság lineation 
vonalfeketedés line blackening 
vonalfelhasadás (spektr) line splitting 
vonalintenzitás line blackening 
vonalintenzitás line blackening 
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vonalkövető (térk) line follower 
vonalmenti mintavétel line sampling 
vonalpár doublet 
vonalszélesség line breadth 
vonalvastagság (térk) line weight 
vonatkozási ellipszoid reference ellipsoid 
vonatkozási rendszer (geod) datum 
vonatkozási sík reference plane 
vonatkoztatási időszak base period 
vonatkoztatási rendszer frame of reference 
vonatkoztatási rendszer reference frame/system 
vonatkoztatási szint level of reference 
vonatkoztató elem internal standard 
vonóáram traction current 
vonszenit vonsenite 
vonszolási nyom (szed) drag mark 
vonszolódás (tekt) flexing 
vonszolódási nyom (szed) drag mark 
vonszolódási redő drag fold 
vonszolt redő drag fold 
vonszolt réteg traction carpet 
völgy valley 
völgyaránytalanságok misfit streams 
völgyfal (glac)  valley wall 
völgyfenék, völgytalp valley bottom 
völgyfenéki forrás channel spring 
völgyfő valley head 
völgyhálózat valley pattern 
völgyi glaciális sorozat valley train 
völgyi gleccser alpine glacier 
völgyi jégár alpine glacier, mountain glacier 
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völgykeresztmetszet valley profile 
völgykitöltés valley fill 
völgykitöltés (tengeralatti) 
(szekv) 

submarine canyon fill 

völgyközi hát interfluve 
völgymélyítés valley deepening 
völgyoldal valley slope 
völgyszáj valley mouth 
völgyszűkület gorge portion 
völgytalp valley floor 
völgytalp szélessége belt of wandering 
völgytalp, völgyfenék valley floor 
völgytalpvonal thalweg 
völgytorok mouth 
völgytorzó wind gap 
völgyút thalweg 
völgyváll fluvial platform 
völgyvonal thalweg 
vörös gránát American ruby 
vörös rétegek red beds 
vörös vályog red loam 
vörösagyag red clay 
vörösalga (Corallinaceae) coralline alga 
vöröseltolódás red shift 
vörösezüstérc red silver ore, ruby silver 
vörösföld red earth 
vörösnikkelérc copper nickel 
vörösólomérc red lead ore 
vörösólomérc red lead ore 
vörösrézérc ruby copper ore 
vörösvaskő red iron ore, red ochre, bloodstone 
vörösvasokker red ocher 
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vrakoni emelet Vraconian stage 
vrbait vrbaite 
vulcanit vulcanite 
vulkán volcano 
vulkáni volcanic 
vulkáni (kőz) eruptive 
vulkáni eredetű volcanogenic 
vulkáni felépítmény volcanic edifice 
vulkáni hamu volcanic ash 
vulkáni ív volcanic arc 
vulkáni kőzet volcanic rock 
vulkáni kőzetek volcanics 
vulkáni kúp volcanic cone 
vulkáni kürtő volcanic conduit 
vulkáni salak scoria 
vulkáni tevékenység volcanic activity, volcanism 
vulkáni törmelékes volcaniclastic 
vulkáni törmelékes üledék volcaniclastic deposit 
vulkaniklasztikus volcaniclastic 
vulkanikus volcanic 
vulkanikus kőzet volcanic rock 
vulkanitok volcanics 
vulkanizmus volcanicity 
vulkanizmus volcanism 
vulkanogén volcanogenic 
vulkanológia volcanology 
vulkanológus volcanologist 
vulkánosság volcanic activity, volcanicity 
vulkánosság volcanism 
wackestone wackestone 
wad black ochre, wad 
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wadeit wadeite 
wagnerit wagnerite 
walpurgin walpurgite 
walstromit walstromite 
wardit wardite 
warwickit warwickite 
watt mud flat, wadden 
watt (geomorf) tidal flat 
wavellit wavellite 
waylandit waylandite 
weberit weberite 
weddellit weddellite 
weeksit weeksite 
wegscheiderit wegscheiderite 
wehrlit (kőz)  wehrlite 
wehrlit (pilsenit) (ásv)  wehrlit 
weibullit weibullite 
weilerit weilerite 
weilit weilite 
weissit weissite 
wellsit wellsite 
wenkit wenkite 
wenlocki emelet Wenlockian stage 
werfeni emelet Werfenian stage 
wermlandit wermlandite 
werneri Wernerian 
westerveldit westerveldite 
wherryit wherryite 
whewellit whewellite 
whisker (hajszálkristály) whisker 
Widmanstätten-rajzolat Widmanstätten structure 
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willemit willemite 
wisconsini emelet Wisconsinian stage 
wiserit wiserite 
witherit witherite 
wittichenit wittichenite 
wolfcampi emelet Wolfcampian stage 
wolfeit wolfeite 
wolfram tungsten 
wolframát tungstate 
wollastonit tabular spar 
wollastonit wollastonite 
woodhouseit woodhouseite 
woodruffit woodruffite 
wöhlerit woehlerite 
wöhlerit wöhlerite 
wulfenit wulfenite, yellow lead ore 
wurtzit wurtzite 
würm Würm 
würmi Würmian 
wüstit wustite 
wüstit wüstite 
xantofill xanthophyll 
xantokon xanthoconite 
xantosziderit xanthosiderite, yellow iron ore 
xantoxénit xanthoxenite 
xenoblaszt xenoblast 
xenoblasztos xenoblastic 
xenokristály xenocryst 
xenolit xenolith 
xenolitos xenolithic 
xenomorf xenomorphic, allotriomorphic, 

anhedral 
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xenomorfia allotriomorphy 
xenomorf-szemcsés xenomorphic-granular 
xenon xenon 
xenotermális xenothermal 
xenotim xenotim 
xenotópos xenotopic 
xerofil xerophilous 
xerofita xerophyte 
xilit xylith 
xilol xylene 
xonotlit xonotlite 
yardang yardang 
yeatmanit yeatmanite 
yoderit yoderite 
ypresi emelet Ypresian stage 
zaffirin sapphirine 
zafír (korund) sapphire 
zafírkvarc sapphire quartz 
zagy sludge, slurry, slush 
zagyár turbidity current 
zagyözön turbidity current 
zaireit zaireite 
zajló jég drift ice 
zapatalit zapatalite 
zápfog molar 
zápor rain storm 
záporeső rain shower 
záporpatak torrent 
zár (áll) hinge 
zaratit zaratite 
zárnélküliek (Inarticulata) inarticulate lamp shells 
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záródás (redőé) closure 
záródási magasság vertical closure 
záródási terület areal closure 
zárógát cofferdam 
záróhiba closure error, closure, misclosure 
záróizom adductor muscle, adductor 
zárójelentés final report 
zárókőzet caprock 
záróréteg caprock, seal 
záros perem hinge plate 
zárszerkezet (Bivalvia) articulus 
zárt forma (krist) closed form 
zárt görbe closed curve 
zárt kút complete well, perfect well 
zárt lagúna restricted lagoon 
zárt platform restricted platform 
zárt rendszer closed system 
zárt tengeri környezet restricted marine environment 
zárt/lefolyástalan öblözet closed-drainage area 
zártkutatmány free prospecting 
zárttéri üledék internal sediment 
zárvány inclusion, xenolith 
zárvány (bány) pocket 
zárványmentes (gem) clean 
zárvatermő angiosperm 
zárvatermők 
(Angiospermae) 

flowering plants 

zátony  reef 
zátony (folyóban) bar 
zátony-, zátony (mn) reefal 
zátonyalkotó szervezet reef-forming organism 
zátonybreccsa reef breccia 
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zátonycsoport reef cluster 
zátonyelőtér forereef, reef talus 
zátonyelőtéri törmelékkúp reef talus 
zátonyépítő/hermatipikus 
korall 

hermatypic coral 

zátonyfal reef wall 
zátonyfront reef front 
zátonygerinc reef crest 
zátonygyűrű reef ring 
zátonyháttér backreef 
zátonyhomlok reef front 
zátonykomplexum reef complex 
zátonylejtő reef flank/slope 
zátonymag reef core 
zátonymészkő reef limestone 
zátonyperem reef edge 
zátonyplató reef flat 
zátonyszerű reefoid 
zátonytest reef body 
zátonytető reef flat 
zátonytörmelék reef detritus 
zavarickit zavaritskite 
zavaró hatás perturbation 
zavaró vonal (spektr) interfering line 
zavaros muddy, turbid 
zavarosság turbidity 
zavarosságmérés nephelometry 
zavarosságmérő nephelometer 
zavart minta disturbed sample 
zavart, vetős disturbed 
zavartalan minta undisturbed sample 
zellerit zellerite 
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zeofillit zeophyllite 
zeolit zeolite 
zeolitfácies zeolite facies 
zeolitosodás zeolitization 
zeunerit zeunerite 
zigóta zygote  
zinckenit zinckenite 
zinnwaldit zinnwaldite 
zippeit zippeite 
zirkelit zirkelite 
zirklerit zirklerite 
zoárium zoarium 
zoisit zoisite 
zóna (krist)  zone 
zónaidő standard time 
zónaindex (krist) zone index 
zónajelző (ősmaradvány) zonal index 
zónakioltás zonal extinction 
zonális talaj zonal soil 
zonalitás zonality 
zónametszet zone segment 
zónás kristály zoned crystal 
zónás szerkezet zonal structure 
zónásság zoning 
zónaszimbólum zone symbol 
zónatengely zonal axis 
zónatengely zone axis 
zónatörvény law of zones 
zónatörvény zone law 
zoobentosz zoobenthos 
zooécium zooecium 
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zoogén kőzet zoogenic rock 
zoogén kőzet zoogenous rock 
zooid zooid 
zooplankton zooplankton 
zoospóra zoospore 
zöldár spring/summer flood 
zöldhomok greensand 
zöldkő propylite, greenstone 
zöldkövesedés propylitisation 
zöldkövesedett öv greenstone belt 
zöldólomérc (piromorfit) green lead ore 
zöldpala greenschist 
zöldpalafácies greenschist facies 
zúgó cataract, rapid(s) 
zuhatag cataract 
zunyit zunyite 
zussmanit zussmanite 
zúzalék grit 
zúzalék rubble 
zúzalék rubblestone 
zúzhatóság crushability 
zúzmara hoar frost 
zuzmó lichen 
zúzógép crusher 
zúzottkő rubble, rubblestone 
zúzottkő (épít) aggregate 
zúzottkő (útburkolásra) road metal 
zsákállatok ascidies 
zsákmány prey 
zsemcsuzsnyikovit zhemchuzhnikovite 
zsigerek viscera 
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zsigerzacskó visceral sack 
zsilip (vízép) gate, lock 
zsilipkamra lock 
zsindelyes turbiditek (szekv) shingled turbidites 
zsindelyeződés (szed) imbrication 
zsindelypala slate 
zsindelyszerkezet (szed) imbricate(d) structure 
zsindelyszerkezet (szed) imbrication 
zsinór stringer 
zsinór (kőszéntelep) thin seam 
zsinór (kőszéntelepben) thin seam 
zsírfény greasy lustre 
zsírkő lardite, lard stone, bacon stone 
zsírkőszén fat coal 
zsíros agyag fat clay 
zsíros gáz (olaj) rich gas, wet gas 
zsomboly aven, shaft cave, open shaft 
zsomp sump 
zsugorítás sintering 
zsugorodás contraction 
zsugorodási repedés shrinkage/contraction crack 
zsugorodó Föld contracting Earth 
zsurló horsetail 
 


