
Jelenléti ív mellékelve 

Emlékeztető 

a Magmás Munkacsoport riolittufa-alcsoportjának 

2013. szeptember 2-i üléséről 

Az ülésen az 2013. április 3-i ülés emlékeztetőjében lévő pontokat vettük sorra, s zöm-

mel konszenzusos, csak egyes esetekben többségi vélemény alapján az alábbiakra jutottunk:  

1. A riolittufák szintjei kronosztratigráfiai értékűek, kőzetösszetételük — jórészt a riolit–dácit 

intervallumban — változhat.  

2. Az e szintek között szórványosan előforduló tufák, tufitok stb. üledékes formációk részének 

tekintendők és írandók le. 

3. Összesen hat riolittufa-formációt különítettünk el, lényegileg Jámbor és Jámbor–Radócz 

elemzései alapján, a résztvevők hozzászólásainak figyelembevételével. E formációk egy 

részének nevét megtartottuk, egy részének új nevet adtunk. Megállapodtunk abban, hogy 

ezekről szeptember 30-ig leírásokat készítenek az arra hivatott szakemberek. A formációk 

jegyzéke (alulról felfelé), rétegtani besorolása és a leírásukat elvállaló szakemberek jegy-

zéke a következő: 

3.1. Istenmezei Riolit tufa Formáció,  eggenburgi — Zelenka Tibor. 

3.2. Gyulakeszi  Riolit tufa Formáció,  ottnangi — Pentelényi László.  

3.3. Tari Dácittufa Formáció,  kárpáti–alsó-bádeni — Jámbor Áron. 

3.4. Felnémeti Riolittufa Formáció,  felső-bádeni — Pelikán Pál. 

3.5. Szerencsi (korábban Galgavölgyi) Rioli ttufa Formáció,  szarmata — Zelenka Tibor. 

3.6. Alsóvadászi Riolittufa Formáció,  alsó-pannon — Radócz Gyula.  

4. A rövid leírások volumene kb. 5 sor, tartalmuk a következő (felsorolási rendben): 

4.1. Megnevezés. 

4.2. Jellemző kőzetek.  

4.3. Földtani kor.  

4.4. Elterjedés. 

4.5. Vastagság. 

4.6. Fedőképződmény.  

4.7. Feküképződmény. 

4.8. Szinonimák.  

5. Zelenka Tibor felosztási-besorolási javaslatot készít a nyírségi és egyéb fedett vulkanitokra.  

A leírásokat e-mailben az én címemre (zgballa@gmail.com) küldjék. Ha mindegyik be-

érkezett, minden résztvevőnek megküldöm, esetleg észrevételeimmel. A résztvevőktől egy 

héten belül reflexiókat várok, ha vannak ilyenek. A hét elteltével összesítem a beérkezett ész-

revételeket, és szétküldöm minden résztvevőnek.  

A következő ülés alábbi két napirendi pontja vázolható előre:  

 A rövid leírások és hozzájuk fűzött észrevételek megtárgyalása, a leírások véglegesítése.  

 Az egyes formációk tagolásának megvitatása. Célszerű lenne, ha az ezzel kapcsolatos 

javaslatok az ülés előtt beérkeznének, és szétküldhetők lennének.  

Kérek mindenkit, ha észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, egy héten belül tegye 

meg!  

Budapest, 2013. szeptember 2. 

 

 

Balla Zoltán 

a Munkacsoport elnöke 


