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Az előzetes meghirdetett napirend: 

- A jura formációkat leíró kötet szerkesztésének állása 

- A „Magyarország litosztratigráfiai alapegységei" c. kiadvány új kiadásához fűzhető 

megjegyzések, kiegészítések, javítások 

- Szervezeti kérdések 

- Egyebek 

  

Galácz András ismertette a jura formációkat leíró kötet helyzetét: 

A munka szerkesztés alatt van; átdolgozta a korábban beérkezett anyagokat, többek között a 

Knauer József által megküldött terjedelmes részeket is a korábbi (triász és kréta) kötetekkel 

összhangban módosította. 

A kéziratok megszületése után javaslatok formájában publikált újabb egységeket is (mint 

javaslatokat) kívánja szerepeltetni a készülő kötetben. 



Jelezte, hogy az általa szerkesztett formációleírásokat rövid határidőn belül visszaküldi a 

szerzőknek, hogy azokat véglegesíteni lehessen, ill. hogy a már említett javaslatokat is be 

lehessen építeni a szövegbe. 

Véleménye szerint a szerkesztés szeptember első felében lezárható. 

Javasolta, hogy a kötet lektora Haas János legyen. 

A második napirendi ponttal kapcsolatban Galácz András kérte, hogy a kollégák nézzék 

át a „Magyarország litosztratigráfiai alapegységei" c. kiadvány első kiadásának jura 

fejezetét, és az azzal kapcsolatos észrevételek, javítások (esetleg bővítések) listáját 

küldjék meg neki. HATÁRIDŐ: 2008 szeptember 1. 

A kötetben szereplő táblázat kerete a legújabbnak tekinthető radiometrikus adatokat 

tartalmazó időskála Gradstein  (2004) lesz. 

A harmadik napirendi ponttal kapcsolatban G. A. felvetette a lehetőségét annak, hogy a 

későbbiekben a Jura Albizottság egy majdani Mezozoós, Albizottság részeként 

tevékenykedhetne. A témához többen hozzászóltak - végleges döntés nem született, hiszen ez 

ügyben a MRB vezetőségének és a másik két érintett albizottság tagjainak is véleményt kell 

formálni. 

G. A. jelezte, hogy a jura formációkat leíró kötet megjelenése után le kíván köszönni az 

elnöki posztról. 

Az utolsó napirendi pont (egyebek) kapcsán G. A. bejelentette, hogy várhatóan Pálfy József 

kollégánk lesz a Nemzetközi Rétegtani Bizottság Jura Szubkomisszió elnöke. 

Megválasztására az oslói konferencián kerülhet sor. 

Pálfy József részéről felmerült a lehetősége annak, hogy esetleg jura konferenciát rendezzünk 

idehaza. Erre legkorábban 2014 ben kerülhet sor. 

Galácz András kérte a kollégákat, hogy a 2005-2008 időszakban megjelent jura 

tematikájú cikkeik bibliográfiai adatait minél hamarabb küldjék meg neki e-mailban, 

hogy azokat a Jura Szubkomisszió körlevelébe továbbíthassa. 
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