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1. Selmeczi Ildikó megnyitja az ülést. 

Elmondja, hogy 37 szakembernek küldtek meghívót, 6 visszajelzés érkezett, ők a kimentésüket 
kérték (Szederkényi T., Lelkesné Felváry Gy., Hámos G., Konrád Gy., Király E., Török K.). 
Hámos Gábor a kimentését kérő levelét hat Mecsekérces kollégája nevében is küldte. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Rétegtani Albizottság és Munkabizottságai üléseiről készült 
jegyzőkönyvek nagy része már elérhető a Földtani Társulat honlapján, a “Munkakapcsolatok” 
fülben. 
Felkéri Gyalog Lászlót, hogy röviden ismertesse, hogy mi történt a Paleozoos Munkabizottságban 
utóbbi 15 év során. 

2. Gyalog László röviden ismerteti a 2005. március 24-i és 2010. június 6-i ülésekről készült 
jegyzőkönyvek tartalmát. 

3. Selmeczi I. ismerteti a Paleozoos Munkabizottság leköszönt titkára Raucsikné Varga Andrea által 
2018 év elején készített beszámolót a Paleozoos Munkabizottság 2015–2017. évi 
tevékenységéről. 

4. A jelöltek bemutatkozása: Halász Amadé elnökjelölt, Somodi Gábor titkárjelölt. 
Selmeczi I. felolvassa a Hámos G. és Konrád Gy. által írt támogató leveleket.  

5. A Paleozoos Munkabizottság új elnökének és titkárának megválasztása 
Az ülés egyhangúlag megválasztotta  
a Munkabizottság elnökének Halász Amadét,  
a Munkabizottság titkárának Somodi Gábort. 

 

  



6. Szakmai kérdések: 

Gy.L.: 

– A közép-magyarországi főegység formációihoz tartozó permi korokat meg kell vizsgálni. Ide 
tartozik a Grödeni Homokkő és a Tabi Dolomit rétegtani viszonya. 

– Bodai Agyagkő Formáció nevének elfogadása hivatalosan, mivel eddig csak javasolt státuszú 
volt. A név a tudományos munkákban már mindenhol egységesen jelenik meg, ugyanakkor 
hivatalos elfogadása mégsem történt meg.  
2019/1: A Boda Agyagkő Formáció nevet az ülés hivatalosan elfogadja.  

– Javasolja Paloznaki Fanglomerátum Tagozat helyett a Paloznaki Tagozat elnevezést. 
2019/2: A Paloznaki Tagozat nevet az ülés hivatalosan elfogadja. 

– Büki Dolomit Formáció elnevezés sok helyen egyszerűen Büki Formáció, az elnevezést 
egységesíteni kell. 

– A mélységi magmás képződmények nemzetközi megnevezése döntően komplexum és nem 
formáció. A Mórágyi Gránit esetén már egyes munkákban megtörtént az átnevezés, de 
hivatalosan még nem, a Velencei Gránit Formáció esetén is indokolt a komplexum elnevezés 
átvétele.  

P.P.: Lényeges különbség, hogy amíg a formációban fel lehet állítani hierarchiát, addig a 
komplexumban egyértelmű hierarchia nem határozható meg. 

B.T.: A magmás komplexumok kérdését nem Munkabizottsági szinten, hanem a Rétegtani Bizottság 
szintjén kell eldönteni. 

Gy.L.:  A perm 3 osztatú a hivatalos nemzetközi kortáblán, a magyar litosztratigráfiai táblázatokban 
még kétosztatú (a  háromosztatú csak alábontva) szerepel.  A középmagyarországi egységek kora 
háromosztatú skálán még nincs meg. 

H.A.: Az újonnan megalakult Paleozoos Munkabizottság vállalja, hogy 2019 őszére (november) 
elkészíti a magyarországi perm korú formációk új táblázatát. 

P.P.?:  Mivel Gyűrűfűi Riolit alatt a Tiszai-egységben előforduló perm korú vulkanitokat értjük, a 
Zempléni-egység viszont nem a Tiszai-egység része, a formáció nevének megváltoztatását 
javasolják a Zempléni egységben. Ennek érdekében első lépésként a szlovák permi rétegtan 
áttanulmányozása és a perm korú vulkanit formációhoz köthető nevezéktan átvételének vizsgálata 
szükséges.  

H.A.: A munkabizottság a Gyűrűfűi Riolit Formáció esetén készült új eredmények alapján a korokat 
és a leírást egyeztetni fogja. 

P.P.: Javasolta a szlovák irodalmakat előszedni a Zempléni-hegység térsége tekintetében, mint például 
Karol Egyed munkásságát, valamint más antracit és uránérckutatással kapcsolatos publikációkat. 

P.P.: Az Ipolyi Formációcsoport és a Vepor alegység kapcsolatát is meg kell vizsgálni, a 
kapcsolatokat tisztázni kell, indokolt esetben nevezéktan egységesítése is felmerülhet.  



S.I.: A Neogén munkabizottság munkája során volt, hogy a szlovák formációnév került elfogadásra 
határmenti területen.  

S.I., Gy.L., P.P.: Szorgalmazzák a kapcsolatfelvételt a szlovák szakemberekkel. 

H.A.: A nagyaktivitású radioaktív hulladéktároló kutatás legutóbbi fázisában mélyült BAF-1Af 
kutatófúrás eredményi alapján szükséges lenne bevezetni egy új formációt, ami a Nyugat-Mecsek 
permi üledékgyűjtőjét jellemző peremi, hordalékkúp fáciesben lerakódott durva törmelékes összletet. 
A fúrómaganyagon elvégzett értékelésből cikk készül, ami a formáció bevezetésének alapját képezi 
majd. 


