
2003. október 17. 

Emlékeztető a Magyar Rétegtani Bizottság 2003. október 17-iki üléséről 

Időpont:. 2003. 10. 17., péntek, 13 óra 

Helyszín: MÁFI, igazgatósági tanácsterem 

  

Jelen van 7 fő:   

Császár Géza Magyar Rétegtani Bizottság elnöke 

Gyalog László Magyar Rétegtani Bizottság titkára 

Haas János Triász albizottság elnöke 

Budai Tamás Triász albizottság titkára 

Sztanó Orsolya Oligocén albizottság titkára 

Halmai János Miocén albizottság elnöke 

Csillag Gábor Pannon albizottság titkára 

    

Kimentette magát 6 

fő: 
  

Lelkesné Felvári 

Gyöngyi 

Metamorf paleozoos albizottság 

titkára 

Főzy István Jura albizottság titkára 

Knauer József Kréta albizottság elnöke 

Bernhardt Barnabás Eocén albizottság titkára 

Nagymarosy András Oligocén albizottság elnöke 

Juhász Györgyi Pannon albizottság elnöke 

  
 

Kimentés nélkül távol van 9 fő (e-mail problémák miatt lehetséges, hogy nem mindenki kapta 

meg a meghívót). 

  

Az előzetesen kiküldött napirend: 

1. A rekultivációs szakvélemények alkonya 

2. Teendő a nem védett alapszelvények védelme érdekében 

3. Beszámoló a MÁFI munkák során felismert új képződményekre vonatkozó 

litosztratigráfiaiegység-javaslatokkal kapcsolatos albizottsági állásfoglalásokról 

4. Alapszelvények kiválasztása a földtani értékeink megújítandó térképe számára 

5. Az üledékciklus rétegtani nomenklatúra írásmódja 

6. A litosztratigráfiai kiadványok helyzete 

7. Egyebek 

  



  

1. A rekultivációs szakvélemények alkonya 

Császár G. ismertette, hogy a 2004. évi előírások között nem szerepel az MRB véleményének 

kikérése, így ez a munka az MRB tagjai részére megszűnik. Ezáltal még kevésbé lesz a 

bizottságnak és egyúttal a magyar földtannak rálátása a rekultivációs tevékenységre. Félő, 

hogy fontos objektumok szűnhetnek meg. Másodlagos jelentőségű, hogy ezzel az MRB 

pénzszerzési forrása is megszűnt. 

2. Teendő a nem védett alapszelvények védelme érdekében 

Császár G. ismertette, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium támogatja az eddig nem védett 

alapszelvények védelem alá helyezését, így az ELTE részére bizonyos pénzösszeget is átutalt 

ebben a témában. Amennyiben elkészítünk egymással egyeztetett listát a jelenleg nem védett, 

de általunk védendőnek ítélt objektumokról, és ezeket ellátjuk a szükséges adatokkal, akkor 

azoknak védetté nyilvánításával kapcsolatban a Természetvédelmi Hivatal intézkedik. 

Feladat: a védendő objektumok listájának összeállítása 

Felelősök: az albizottságok vezetői 

Anyag leadásának határideje: 2003. október vége 

Módja: Császár G. vagy Gyalog L. részére e-mailben 

3. Beszámoló a MÁFI munkák során felismert új képződményekre vonatkozó 

litosztratigráfiaiegység-javaslatokkal kapcsolatos albizottsági állásfoglalásokról 

Gyalog L. ismertette, hogy a legtöbb albizottság keveset lépett ebben az ügyben. Döntésig a 

témák többségében 2002-ben a triász, 2003-ban a kréta, az eocén, az oligocén és a pannon 

albizottság jutott (üléséről jegyzőkönyvet az oligocén albizottság eddig nem küldött). A 

miocén és magmás albizottság csak a problémák megismeréséig jutott el, a metamorf 

paleozoos, a nem metamorf paleozoos, a jura (és a kvarter) albizottság 2002. 05. 13. óta még 

nem ült össze. 

A 2002. évi javaslatokat cikk formájában az albizottsági vélemények és az egyéb változások 

figyelembe vételével Gyalog L. és Budai T. a MÁFI évi jelentésében meg kívánja jelentetni. 

Ezzel a jelenlevők egyetértettek. 

4. Alapszelvények kiválasztása a földtani értékeink megújítandó térképe számára 

Császár G. ismertette, hogy az MGSz meg kívánja jelentetni a KFH 1989 évi térképének 

mintájára az általános érdeklődésre számottartó hazai földtani előfordulásokat és morfológiai 

érdekességeket, 1:500 000-es térképen. Ehhez kérte az MRB segítségét. Császár G. kér 

minden albizottságot, hogy adjanak javaslatokat a térképen feltüntetendő objektumokról. 

Jelzi, hogy az objektumok látványosak legyenek, de ritka maradványok (ősmaradványok, 

ásványok) lelőhelyeit ne adjuk meg, nehogy még könnyebb legyen kirablásuk. A 

természetvédelmi hivatalok az MRB tudta nélkül is sok helyen tettek ki táblát, ezekről ők 

adhatnak felvilágosítást. 

Sztanó O. javaslata: üres részekre zsúfoltabb részek kinagyításai tehetők. 

Gyalog L. kérése-kérdése: összeállítás kellene a táblával jelzett objektumokról. 

Csillag G. javaslata: ne az MRB, hanem tájegységek gazdái adjanak javaslatokat. 

Haas J. javaslata: a sárga lapos ismertetők (kb. 170 db) többsége ma is ki van táblázva. A 



barlangokról a Barlangtani Intézet adhat felvilágosítást. 

Javaslat volt még a geomorfológiai alakzatok megadása is. 

Feladat: Alapszelvények kiválasztása a földtani értékeink megújítandó térképe számára 

Felelősök: az albizottságok vezetői 

Anyag leadásának határideje: 2003. október 31. (két hét áll rendelkezésre) 

Módja: Császár G. részére e-mailben 

5. Az üledékciklus rétegtani nomenklatúra írásmódja 

Császár G. felvetette, hogy az üledékciklus rétegtani nomenklatúra írásmódja kora-kréta–

késő-eocén vagy alsó-kréta–felső-eocén formájú legyen, mivel ez nem teljesen tisztázott. 

Budai T. szerint a tartalomnak megfelelően az előbbi forma a megfelelő. A jelenlevők 

egyetértettek a kettős (geokronológiai és kronosztratigráfiai) használattal, annak 

függvényében, hogy idő- vagy kőzet-relációban használjuk-e. 

6. A litosztratigráfiai kiadványok helyzete 

A kiadványok közül az egy éve majdnem készek ma is ugyanolyan állapotban vannak (a rájuk 

szánt pénz el fog veszni). Ez elsősorban a jura, a paleogén és a miocén kötetekre vonatkozik. 

A paleozoos metamorf, paleozoos nem metamorf, pannon, kvarter és magmás anyagok 

összeállítása nem halad. 

7. Egyebek 

7.1. Császár G. felvetette, hogy az MRB megmaradt pénzéből lehetne a földtani értékek 

térképét atlasz formájában megjelentetni (egyik oldalon az objektum helye, másikon a leírása, 

rajza, fényképe). A kérdés átgondolását és véleményezését kérjük a bizottság tagjaitól. 

Haas J. figyelmeztetett, hogy a topográfiai alap jogi helyzete ehhez tisztázandó. 

7.2. Haas J. jelzi, hogy Magyarország földtana Triász kötetéhez az MRB által kapott 

támogatás számláját rövidesen benyújtja az MRB felé. 

7.3. A következő ülés tervezett időpontja: 2003. november 18 kedd, 13 óra. 

Budapest, 2003. 10. 17. 

  

Összeállította Ellenőrizte 

    

Gyalog László Császár Géza 

az MRB titkára az MRB elnöke 

  

 


