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Emlékeztető 

a Magmás Munkacsoport 2012. május 29-i üléséről 

Az ülés a május 15-i ülés folytatása volt. Dátumát és időpontját e-mailek alapján május 22-én 

véglegesítettem, erről minden részvevőnek értesítést küldtem, amelyhez mellékeltem Gyalog 

László kigyűjtéseit az eddigi összesítésekből (magmás képződmények), és megjelöltem 

azokat a linkeket, amelyeken a kigyűjtés alapjául szolgáló anyagok elérhetők. 

23-án szétküldtem besorolási javaslataimat, amelyekre érkezett néhány válasz. Ezeket szintén 

szétküldtem, hogy mindenki megismerje. 

A május 29-i ülés részvevői: 

Balla Zoltán, a Munkabizottság elnöke 

Gyalog László, az MRB titkára 

Jámbor Áron 

Gulácsi Zoltán 

Zelenka Tibor 

Radócz Gyula 

Harangi Szabolcs 

Haranginé Lukács Réka 

Kimentette magát Karátson Dávid, Póka Teréz, Rózsa Péter, Sebe Krisztina és Szebényi 

Géza. 

Az ülés a besorolási javaslataim megvitatásával kezdődött. Számos hozzászólás után többségi 

véleménnyel a jelenlévők kainozoos andezitekre az alábbi vázlatot fogadták el: 

(földrajzi név) (vulkano-plutoni összlet) (= csak leírásokban jelenik meg) 

    [földrajzi név] rétegvulkán (andezites képződmények esetében) 

         [földrajzi név] [kőzetnév (nem kötelező)] formáció (= felépítmény = rétegtani feküvel és 

fedővel, rétegzett felépítéssel bíró 

                      képződmény) 

         [földrajzi név] [kőzetnév (nem kötelező)] komplexum (= legalább részben áttörő 

kontaktusokkal rendelkező képződmények  

                      <szubvulkáni intrúziók, lávadómok> együttese) 

[földrajzi név] [kőzetnév (kötelező)] (= intrúzió) 

A fiatal bazaltok esetében egyetértés született arról, hogy regionális egységek születnek 

(Balaton-felvidéki, Kemenesháti, Bári és Nógrádi), de a megnevezési rendszerüket e 

jelenlévők nem tárgyalták meg. 

A fentiek és Balla Zoltán besorolási javaslata szerint felosztási vázlatuk a következő lenne: 



[földrajzi név] vulkánok (bazaltos képződmények esetében) 

     [földrajzi név] [kőzetnév (nem kötelező)] formáció (= felépítmény = rétegtani feküvel és 

fedővel, rétegzett felépítéssel bíró 

           képződmény) 

     [földrajzi név] [kőzetnév (nem kötelező)] komplexum (= legalább részben áttörő 

kontaktusokkal rendelkező képződmények 

          <szubvulkáni intrúziók, lávadómok> együttese) 

Itt a vulkano-plutoni összlet még leírásokban is fölösleges, lévén hogy nem ismeretesek 

intruzív analógok (gabbrók). A végleges álláspont kialakításához reflexiók szükségesek. 

A riolittufákkal kapcsolatban a megoldás több lépcsőben születik: 

1. Jámbor Áron és Radócz Gyula július végéig közös javaslatot készít formációkba 

sorolásukra. 

2. Ezt a javaslatot megküldik Haranginé Lukács Rékának észrevételezésre. 

3. A javaslatot és a hozzá fűzött észrevételeket Haranginé Lukács Réka megküldi Balla 

Zoltánnak, megjelölve azokat a szakembereket, akik véleménye szerint a témához még hozzá 

tudnak szólni. 

4. Balla Zoltán a javaslatot és a hozzá fűzött észrevételeket megküldi a fentiekben említett 

szakembereknek, és megjelöl egy időpontot, amikor az érintettek megvitatják azt. 

5. A kitűzött időpontot az érintettekkel egyezteti, s az egyeztetett időpontban összehívja őket. 

6. Az egyeztetett időpontban megjelentek Balla Zoltán elnökletével a kapott anyagok alapján 

közös vagy többségi állásponttal elfogadott vázlatot dolgoznak ki a riolittufák rétegtani 

besorolására. 

7. Az így született rétegtani vázlatot Balla Zoltán szétküldi a Munkacsoport minden tagjának, 

és a soron következő ülés napirendjére tűzi annak megvitatását és jóváhagyását. 

A többi magmás képződmény közül az alábbiak megnevezésének módosítására akadtak 

vállalkozók a jelenlévők közül: 

recski eocén — Zelenka Tibor, 

velencei eocén — Gyalog László, 

prekainozoikum — Balla Zoltán. 

A jelenlévők javaslatára Balla Zoltán felkérést küld az alábbi szakembereknek, hogy az 

elfogadott alapelvek szerint sorolják be és tagolják a következő képződményeket:  

Benedek Kálmán — zalai eocén magmatitok, 

Karátson Dávid — visegrádi, börzsönyi, cserháti és mátrai miocén andezitek. 

A felkérés eredményéről értesíti a Munkacsoport tagjait. 

A következő ülés időpontja nagymértékben attól függ, mikorra készítik el besorolási 

javaslatukat a riolittufák kérdéskörét elemző szakemberek. Bízzunk abban, hogy még ebben 

az évben elkészülnek. 

Kérek mindenkit, ha észrevételekkel van a fentiekkel kapcsolatban, mielőbb tegye meg. 

Budapest, 2012. május 29. 



Balla Zoltán 

a Munkacsoport elnöke 

 


