
2003. november 27. 

Emlékeztető a Magyar Rétegtani Bizottság 2003. november 27-iki üléséről 

Időpont:. 2003. 11. 27., csütörtök, 14 óra 

Helyszín: MÁFI, igazgatósági tanácsterem 

  

Jelen van 10 fő:   

Császár Géza 
Magyar Rétegtani Bizottság 

elnöke 

Gyalog László 
Magyar Rétegtani Bizottság 

titkára 

Haas János Triász albizottság elnöke 

Budai Tamás Triász albizottság titkára 

Kovács Sándor Triász albizottság titkára 

Galácz András Jura albizottság elnöke 

Főzy István Jura albizottság titkára 

Knauer József Kréta albizottság elnöke 

Kecskeméti Tibor Eocén albizottság elnöke 

Juhász Györgyi Pannon albizottság elnöke 

    

Kimentette magát 6 fő:   

Szederkényi Tibor 
Metamorf paleozoos albizottság 

elnöke 

Nagymarosy András Oligocén albizottság elnöke 

Sztanó Orsolya Oligocén albizottság titkára 

Halmai János Miocén albizottság elnöke 

Budinszkyné Szentpéteri 

Ildikó 
Miocén albizottság titkára 

Csillag Gábor Pannon albizottság titkára 

    

Kimentés nélkül távol van 6 fő. 

  

  

Napirendet nem küldtünk ki, a 2003. október 17-iki ülés napirendjéből az alábbiakat 

tekintettük át újra: 

1. A rekultivációs szakvélemények alkonya 

2. Teendő a nem védett alapszelvények védelme érdekében 

3. Beszámoló a MÁFI munkák során felismert új képződményekre vonatkozó litosztratigráfiai 

egységek javaslataival kapcsolatos albizottsági állásfoglalásokról 



4. Alapszelvények kiválasztása a földtani értékeink megújítandó térképe számára 

5. A litosztratigráfiai kiadványok helyzete1. A rekultivációs szakvélemények alkonya 

Császár G. a 10. 17-iki üléshez hasonlóan, ismételten 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. 

2. Teendő a nem védett alapszelvények védelme érdekében 

A 10. 17-iki ülésen történt felkérésre a védendő objektumok listájának összeállításáról 

(Császár G.) az albizottságok közül a legtöbb albizottság nem reagált. A mostani ülésig az 

Oligocén, a Kréta, a Triász Albizottságtól érkezett kiegészítő adat a védelemre méltó 

objektumok jegyzékéhez. A mostani ülésen a jura albizottság (Főzy I.) vállalta a lista 

kiegészítését. 

  

3. Beszámoló a MÁFI munkák során felismert új képződményekre vonatkozó 

litosztratigráfiai egységek javaslataival kapcsolatos albizottsági állásfoglalásokról 

Gyalog L. újólag ismertette a 2002 évi javaslatokra történt albizottsági reakciókat. Gyalog L. 

és Budai T. a javaslatokat a MÁFI Évi Jelentésében meg kívánja jelentetni. Egyeztetési 

lehetőségként szétküldik a mostani anyagot minden albizottság részére, az esetleges 

észrevételeket igyekeznek beépíteni. 

  

4. Alapszelvények kiválasztása a földtani értékeink megújítandó térképe számára 

Császár G. ismertette, hogy az előző üléshez képest a helyzet megváltozott. Kiderült, hogy az 

MGSz pénzügyi nehézségek miatt visszalépett a térkép (földtani értékeink megújítandó 

térképe) szerkesztésétől. Több javaslat is elhangzott. Egyik, hogy az MRB önállóan adja ki a 

térképet (Haas J.). Másik javaslat (Budai T.), hogy a MÁFI által tervezett 1:250 000-es 

Magyarország földtani térképének atlasz formája lehetne egy ilyen kiadvány alapja. Döntés 

nem született, a javaslatok összegyűjtése mindenképpen célszerű, ennek befejezését kéri az 

MRB az albizottságok vezetőitől. Főzy I. vállalta, hogy néhány nyomdánál (kiadónál?) 

felmérést készít a lehetőségek és költségek tekintetében. 

5. A litosztratigráfiai kiadványok helyzete 

A kiadványok közül a paleogén kötet eocén részénél a megírás gyorsítását ígérte Kecskeméti 

T. Ígérete szerint a Bernhardt B. által meg nem írt részek megírását ő fogja elvégezni. A jura 

kötet szerkesztésében a továbbiakban Főzy I. is részt vesz, ez remélhetőleg meggyorsítja a 

majdnem teljesen kész kötet lezárását. Budinszkyné Szentpétery I. közlése szerint (mely az 

ülés előtt, telefonon hangzott el) a miocén kötet üledékes része majdnem teljesen kész. 

A paleozoos metamorf, paleozoos nem metamorf, kvarter és magmás albizottságok részéről 

az ülésen nem voltak jelen, illetve a pannon albizottság részéről Juhász Gy. eddig nem 

foglalkozott a kötet összeállításával. 



  

Budapest, 2003. 11. 27. 

  

  

Összeállította Ellenőrizte 

    

Gyalog László Császár Géza 

az MRB titkára az MRB elnöke 

 


