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Téma: A „Litosztratigráfiai egységek revíziója” projekt keretében készülő kiadvány, 

amely a litosztratigráfiai egységek rövid leírásait tartalmazza 

Projektvezető: Babinszki Edit 

Selmeczi Ildikó és Babinszki Edit ismerteti a projekt célkitűzéseit: 
 

A Magyarország litosztratigráfiai alapegységei című könyv utoljára 1997-ben jelent meg. 
Felmerült az igény a kötet aktualizálására, ezért az MBFSZ-ben azt tervezzük, hogy kiadjuk 
a könyv javított, aktualizált változatát.  
A szolgálatnál 2020-ban induló, kétéves projektnek két célja van: egyrészt a kötet elkészítése 
és kiadása, másrészt a szolgálat informatikai eszközeinek a segítségével a kötet anyagának 
modern, XXI. századi, online megjelenítése. A nyomtatott változat az eddigi kötetektől 
eltérően nem csupán szöveges leírásokat tartalmaz majd, hanem az adott egységre jellemző 
fényképeket (feltárás, kőzet, csiszolat, szkennelt fúrómag stb.), valamint rétegsorokat is, 
modern és látványos, könnyen áttekinthető formában. A szolgálat honlapján a kiadvány 
bővített, interaktív változata jelenik majd meg: az MBFSz GeoBankjában található adatok, 
leírások aktualizálásaként; önállóan, „adatbázisként”; valamint az MBFSz térképeihez 



kapcsolódóan. Ezek nagy része a külsős érdeklődők számára is közvetlenül elérhető. Ez az 
online változat a későbbiekben folyamatosan bővülhet is majd. 
 
Számítunk az MTA FTB Rétegtani Albizottsága (MRB) munkabizottságaiban dolgozó 
szakemberek együttműködésére. 
A 2020-as év feladata a kötet kéziratának elkészítése (szövegek aktualizálása, a fényképek 
összegyűjtése, elkészítése), valamint az online változatokhoz szükséges egyéb anyagok 
összegyűjtése. Ezekben kérjük az MRB Munkabizottságainak segítségét. A kötet 
szerkesztésére 2021-ben kerül sor. Ugyancsak 2021-re tervezzük az online 
változat/változatok elkészítését, feltöltését. 

 
Babinszki Edit tájékoztat a határidőkről: 
 
Március 15.: egy olyan formációlista összeállítása és elküldése (csak nevek), amelyben a 

leendő könyvben szerepelő egységek vannak felsorolva.  

Ehhez segédletként Babinszki Edit csatoltan elküldi a meghívottaknak a következőket: 

1. Az MBFSZ GeoBankjában szereplő jelenleg érvényes (MRB adott munkabizottsága 
által elfogadott) és javasolt (MRB adott munkabizottsága által még nem elfogadott, de 
erősen ajánlott) formációjegyzéket.  

2. A Gyalog László MRB titkár által az MRB jelenlegi tudása alapján összeállított 
leírásokat. 

Babinszki Edit kéri, hogy a Gyalog László által összeállított leírások alapján jelezzék 
a szakemberek azt, hogy mely formációk leírása nem fog változni, azaz mely 
leírások mehetnek változtatás nélkül a kiadványba az olvasószerkesztést követően. 

3. Egy (nem végleges) látványtervet a leírásokhoz. 

Október 1.: az újonnan megírt formációk leírása. Fényképek mind az új, mind a megmaradt 
leírásokhoz. Táblázat. "Szinonímlista"/névmutató/index összeállítása. 

Babinszki Edit előrebocsátja, hogy amennyiben nem lesz kész egy litosztratigráfiai egység új 
leírása, akkor a régi kerül be a kötetbe. 

Selmeczi Ildikó kéri a megjelenteket, hogy akinek rendelkezésre állnak jó fényképek egy-egy 
formáció képződményeiről (feltárás-, csiszolat-, vagy ősmaradványfotó stb.), küldje el, hogy a 
szerkesztő válogathasson belőlük. Sajnos számos képződményről nincs fotó pillanatnyilag. 

 

Összeállította: Selmeczi Ildikó 


