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Emlékeztető a Magyar Rétegtani Bizottság Jura Albizottságának 2010 március 25-én 

tartott üléséről 

  

Jelen voltak:  Császár Géza, Dulai Alfréd, Főzy István, Galácz András, Gyalog László, Pálfy 

József, Pelikán Pál, Polgári Márta, Raucsik Béla, Szabó János, Vörös Attila. 

  

Kimentését kérte: Chikán Géza, Görög Ágnes, Haas János, Knauer József, Lelkesné Felvári 

Gyöngyi, Szente István 

  

  

Első napirendi pontként Galácz András, beszámolt a bizottság korábbi működéséről, és arról, 

hogy miért mondott le az albizottság elnöki tisztségéről. Részletesen szólt a jura formációk 

leírását tartalmazó kézirat helyzetéről, s arról, hogy a kötet miért nem jelent meg. Ismételten 

felvetette annak a lehetőségét, hogy a jura albizottság beolvadjon egy összevont "mezozóos" 

albizottságba. 

  

Császár Géza hozzászólásában vázolta a tennivalókat, sürgette az új elnök megválasztását és a 

kötet megjelentetését. Nehezményezte, hogy az ülés összehívása előtt az albizottság vezetése 

nem fordított kellő figyelmet a legmegfelelőbb időpont kiválasztására, s arra, hogy az elnöki 

tisztség betöltésére jelölteket állítson. Jelezte, hogy a "mezozóos" albizottság gondolatát nem 

támogatja. 

  

Főzy István kitért arra, hogy történtek lépések az új elnök kiválasztására, de a szóba került 

kollégák közül senki sem vállalta az elnöki teendőket. 

  

A kialakult vita nyomán megfogalmazódott, hogy a Jura Albizottság nem projectszervezet, 

amelynek egyetlen feladata a "kötet" megjelentetése, hanem ennél sokkal szélesebb működési 

területe is lehetne, és a hogy a "kötet" szerkesztését nem kell feltétlenül az elnöknek végeznie. 

  

Galácz András szavazásra ette fel a kérdést, hogy a jelenlévők a helyszínen válasszanak-e 

elnököt? Eredmény: 3 igen, 4 nem, 4 tartózkodás. 



  

Galácz András szavazásra ette fel a kérdést, hogy a jelenlévők közül ki támogatja 

jelölőbizottság létrehozását? Eredmény: 7 igen, 4 tartózkodás. 

  

A jelenlévők jóváhagyták, hogy a jelölőbizottság tagjai Raucsik Béla és Főzy István legyenek. 

A jelölőbizottság feladata, hogy valamennyi albizottsági tagot megkérdezzenek arról, hogy kit 

javasol elnöknek, és hogy ő maga vállalná-e az elnökséget? A jelenlévők jóváhagyták az 

albizottsági tagok névsorát amely a megjelenteken és a kimentésüket kérőkön kívül további 

négy kolléga nevét tartalmazza. (Azokét, akiket az ülésre meghívtak, de nem jelezetek 

vissza.) 

  

Az ülés második napirendi pontjaként Pálfy József a Nemzetközi Jura Rétegtani Albizottság 

Elnöke beszámolt a bizottságban folyó munkáról és a szervezet aktuális feladatairól. 

  

2010-03-29 

  

                                                                                  Főzy István 

                                                                                  A Jura Albizottság titkára 

 


