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Jelen van 9 fő: 

Budai Tamás                                   Magyar Rétegtani Bizottság elnöke és a Triász 

Munkacsoport elnöke 

Gyalog László                                 Magyar Rétegtani Bizottság titkára 

Juhász Györgyi                                Neogén II (Pannon) Munkacsoport elnöke 

Selmeczi Ildikó                               Neogén I (Miocén) Munkacsoport elnöke 

Szentpétery Ildikó                           Neogén I (Miocén) Munkacsoport titkára 

Kercsmár Zsolt                               Eocén Munkacsoport titkára 

Piros Olga                                      Triász Munkacsoport titkára 

Raucsikné Varga Andrea                Paleozoos Munkacsoport titkára 

Balla Zoltán                                    Magmás Munkacsoport elnöke 

Meghívottak: 

Cserny Tibor                                  MTA X. osztály Földtani Bizottság titkára 

Kimentését kérte 7 fő: 

Magyari Árpád                               Kvarter Munkacsoport elnöke 

Tóthné Makk Ágnes                       Pannon Munkacsoport titkára 

Nagymarosy András                       Oligocén Munkacsoport elnöke 

Less György                                   Eocén Munkacsoport elnöke 

Görög Ágnes                                  Kréta Munkacsoport titkára 

Főzy István                                     Jura Munkacsoport elnöke 

Raucsik Béla                                   Jura Munkacsoport titkára  

Nem jelent meg további 4 fő: 

Horváth Erzsébet                            Kvarter Munkacsoport titkára 

Sztanó Orsolya                               Oligocén Munkacsoport titkára 

Knauer József                                 Kréta Munkacsoport elnöke 

M. Tóth Tivadar                             Paleozoos Munkacsoport elnöke 

Az előzetesen kiküldött napirend az alábbi volt: 

1. Az MRB szervezeti átalakulása, a tisztújítások áttekintése (Budai T.) 

2. Az alapszelvények szűkített listájának készültségi helyzete (Szentpétery I.) 

3. A formációk rövid leírásának és a rétegtani táblázatok szerkesztésének állása (Gyalog L.) 

4. Az MRB ügyrendjének megvitatása (Haas János és Csernyi Tibor előzetes véleménye 

alapján) 

Az ülést Budai Tamás vezette le. 



1. Az MRB szervezeti átalakulása, a tisztújítások áttekintése (Budai T., Gyalog L.) 

Budai T.: Az MTA átszervezése során pontosították a bizottságok neveit, szerepét, 

működésük feltételeit. Ennek során az MRB március 5-iki ülésén Haas János és Cserny Tibor 

ismertette az Akadémián belüli lehetőségeket. 

Eszerint az MRB hivatalosan az MTA X. Osztálya Földtani Bizottságán belül működő 

Rétegtani Albizottság, de nem hivatalosan használhatja az eddigi Magyar Rétegtani Bizottság 

nevet is. Viszont mint albizottság nem lehetnek albizottságai, csak munkacsoportjai, így az 

eddigi albizottságokból munkacsoportok lettek. 

Császár Géza felvetését, hogy az MRB kikerüljön az MTA szervezete alól és a Magyarhoni 

Földtani Társulathoz tartozzon, az MRB tagjainak túlnyomó többsége elutasította. 

Az elnökválasztáson végül ketten fogadták el a jelölést (Budai Tamás és Gyalog László), akik 

közül a tagság elektronikus szavazáson, 11:5 arányban Budai Tamást választotta meg 3 évre. 

Ő titkárnak Gyalog Lászlót kérte fel, akit a tagság elfogadott. 

Személyi változások az utolsó ülés óta: 

 A Kvarter Munkacsoportban Horváth Erzsébet lett a titkár (a pozíció üres volt). 

 A Magmás Munkacsoport eddigi vezetősége (Harangi Szabolcs és Lukács Réka) 

lemondott. Az új elnök Balla Zoltán, titkár egyelőre nincs. 

 A Jura Munkacsoport vezetősége a kötet megjelenése után le kívánt mondani, egyúttal 

javasolta egy Mezozoos Munkacsoport létrehozását. E kérdés rendeződéséig 

hivatalban marad. 

 A Neogén I. Munkacsoport elnöke, Juhász Györgyi is le kíván mondani a legközelebbi 

ülésen, Sztanó Orsolyát jelölte erre a posztra, aki a jelölést elfogadta. 

Gyalog L. Juhász Györgyi kérdésére: A Neogén I Munkacsoport (korábbi Miocén 

Albizottság) névváltozása a miocén csak egy részének lefedése miatt indokolt, a Neogén II 

munkacsoport (korábbi Pannon Albizottság) névváltozása pedig az egységes nevezéktan 

miatt. Ez már korábban is javasolt névváltozás. 

Juhász Gy. felvetette ennek kapcsán a két Neogén munkacsoport összevonását, de ez többek 

véleménye szerint a kötetek elkészültéig nem indokolt. 

Az MRB elnökségéhez hasonlóan a Munkacsoportok vezetőségei is 3 éves periódusra lesznek 

megválasztva, igazodva az Akadémia rendszeréhez. Ahol nincs indok a változásra, ott a 

jelenlegi vezetőség marad további 3 évig. 

2. Az alapszelvények szűkített listájának készültségi helyzete (Szentpétery I., Budai T.) 

Budai T.: Vincze P. elmúlt ülésen elhangzott felkérésének legkésőbb e hónap végéig eleget 

kellene tenni. Az eredeti 500 db-os listából kellene kiválasztani 100-150 db-ot, aminek a 

védelme most megtörténhetne. Az amúgy is védett (nemzeti parkokon belüli) feltárásokat 

nem kell belevenni a listába, a legsérülékenyebbeket kellene elsősorban jelezni. 

Eddig a Neogén I (Miocén), Eocén, Triász és Paleozoos Munkacsoport adott listát, ez 

összesen 74 db. Hiányzik a lista a további bizottságoktól: Kvarter, Neogén II (Pannon), 

Oligocén, Kréta, Jura. Az oligocént Nagymarosy e hétre ígérte. A pannont Sztanó Orsi és 



Csillag Gábor vállalta, ők is remélhetően e héten elkészítik. 05. 22-iki levelekben Knauer J. 

elküldte a kréta javaslatát, Raucsik B. 05. 31-re ígérte, hogy küldi a jurát. A kvarter esetében 

nincs visszajelzés. Szentpétery I., Budai T. és Gyalog L. jövő kedden megpróbálja elkészíteni 

a végleges listát. 

2005-ben készült egy felmérés, abból készült a meglevő adatbázis. Most rendbetétel a legtöbb 

esetben nem lesz, egy adott eseményre (konferencia) kellene adott feltárásokat rendbe hozni. 

A listákhoz irodalmi hivatkozások is kellenek. Raucsikné Varga Andrea ezt is ígérte a 

Paleozoos Munkacsoport nevében. 

  

  

3. A formációk rövid leírásának és a rétegtani táblázatok szerkesztésének állása (Gyalog 

L.) 

Kvarter Munkacsoport: Volt ülés márciusban, a folytatást május elejére ígérték. Még nem 

teljesen tiszta a rendszer sem (az volt a többségi vélemény, hogy nem kell minden 

képződményt formációba sorolni). 

Neogén II (pannóniai) Munkacsoport (Juhász Györgyi): Már szervezett több kiscsoportos 

ülést, a javaslatokban megegyeztek, ezek leírása, szétküldése és egy ülés összehívása a sürgős 

feladat, már tavaly decemberben szerették volna. 

Neogén I (prepannon miocén) Munkacsoport (Selmeczi I. – Szentpéteri I.): Az 

összeszerkesztett leírások egyeztetése van hátra, közel állnak a befejezéshez. Az 

előszerkesztett anyagot kiteszik az internetre, legyenek hozzászólások. Most az irodalmi 

kiegészítéseket végzik. A rövid leírások első verziója elkészült, azt átadták Gyalog 

Lászlónak.  

Oligocén Munkacsoport: Volt már 2 ülés, elvileg megtárgyalták az összes vitás kérdést. Az 

utolsó ülés jegyzőkönyve még nem készült el (Nagymarosy A.), abban feltehetően ott vannak 

a végleges döntések a vitás kérdésekben. 

Eocén Munkacsoport (Kercsmár Zs.): Less Gy. próbálja meg összeállítani a rövid leírásokat. 

Kréta Munkacsoport: A kréta anyag kb. kész ugyan, de Gyalog L. még nem kapta meg. 

Jura Munkacsoport: A kötet kiadása megtörtént. A rövid leírások készítését is felvállalta 

Főzy István. Elkérte a leírások készítésének szempontjait. 

Triász Munkacsoport: A rövid leírások elkészültek, át is lettek adva, kisebb módosítások 

hiányoznak. 

Paleozoos Munkacsoport: Még nincs előzetes lista, az 50 főből csak 15 akar a Munkacsoport 

munkájában részt venni, azok egy része is csak passzívan. Az egységek többsége tisztázva 

van a metamorf és az üledékes csoportnál, a magmásaknál a Magmás Munkacsoport 

ajánlásaira vártak. 



Magmás Munkacsoport (Balla Z.): Március 27-i ülésen nem volt idő az elvek teljes 

tisztázására. Május 29-én lesz a következő összejövetel, ott remélhetőleg az elveket sikerül 

tisztába tenni. Nem kívánja felforgatni a jelenlegi rendszert, de kell az igazodás az új 

elvekhez. Javaslata, hogy a NRB (Nemzetközi Rétegtani Bizottság) ajánlásai közül ne az 5c 

(minden egységet formációba kell sorolni), hanem az 5f pontot (az intruzív és az erősen 

metamorf egységek nem lehetnek formációk, mivel nincs fekü-fedővel meghatározható 

rétegtani helyzetük) vegyük elsődlegesen figyelembe, mivel a két pont ellentétben van 

egymással. Ez lehetne komplexum, ugyanakkor a komplexum fogalomnak több értelme van 

(másik értelmezés a c ponthoz igazodva: nagyobb egység, egyelőre nincs elég információ a 

formációkra bontásra). Az NRB ajánlásában a Formáción belül szerepel a Rétegtaggal (Bed) 

egy szinten a Lávaár (Flow). 

Nem támogatja Harangi Sz. korábbi javaslatát (synthem-lithothem-formáció-tagozat). A 

formációk túl alacsony rangúak lennének, csak a lávakőzetekre szól, nem érinti eléggé a 

piroklasztikumokat és az intruzív képződményeket. 

Írt az NRB-nek hivatalos úton, de nem kapott választ. Kellenének nem hivatalos csatornák is. 

Gyalog L. felhívta a figyelmet, hogy érdemes megnézni a szlovák gyakorlatot, esetleg más 

országok gyakorlatát ebben a kérdésben. 

 4. Az MRB ügyrendjének megvitatása  

A Földtani Bizottság ügyrendje nem készült el, így, mivel ennek része az MRB, ennek 

ügyrendjével is várni kell. 

 Budapest, 2012. 05. 21. 

           Budai Tamás                                                                          Gyalog László 

            MRB elnök                                                                 MRB titkár, jegyzőkönyv-készítő 

 


