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Napirend: 

1. Haas János ismertette az MRB által kiadásra kerülő litosztratigráfiai táblázat 

szerkesztésével és a korábbi változaton (CSÁSZÁR szerk. 1997) még nem szereplő triász 

egységek leírásával kapcsolatban eddig elvégzett feladatokat. Az újonnan leírt formációk 

a Magyarország geológiája, Triász kötet (HAAS et al. 2004) összesítő táblázatában már 

szerepeltek, ezeket az 1a–b. mellékleten csillagok jelölik. 

2. Budai Tamás beszámolt a Vértes térképezéséhez kapcsolódó új rétegtani eredményekről, a 

Veszprémi Márga és a Sédvölgyi Dolomit tagozatszintű tagolásáról. A formációk és 

tagozatok rétegtani felosztását az újonnan megjelent földtani monográfia (BUDAI, FODOR 

szerk. 2008) tartalmazza (2. melléklet). 

3. Péró Csaba ismertette az aggteleki középső-triász OTKA kutatás rétegtani eredményeit. 

Javaslatot tett a Steinalmi és a Wettersteini Mészkő platformkarbonátja között 

kitérképezett medencefáciesű mészkő új rétegtani egységként, Jenei Formáció néven 

történő elkülönítésére. 

4. Budai Tamás beszámolt a „Triassic Workshop 2008, Hungary” nemzetközi terepi 

konferenciáról. 

5. Piros Olga ismertette a Latemár középső-triász platformkarbonát rétegsorán kidolgozott 

alga- és ammonitesz-zonáció korrelációjának eredményeit. 

6. Haas János bemutatta a triász nemzetközi rétegtani skála tagolásának legújabb 

fejleményeit, az emelethatárok kijelölésének jelenlegi állását. Beszámolt a Triász 

Rétegtani Albizottság (STS) 2008. októberében Bad Goisernben tartott rendezvényéről, 
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valamint a nori/raeti és a triász/jura határsztratotípus kijelölésére tett eddigi 

erőfeszítésekről. 

7. Tisztújítás: Haas János elnök javaslatot tett az albizottság vezetőségének megújítására. Az 

albizottság a javaslatot nyílt szavazással elfogadta. A Triász Albizottság elnöke Budai 

Tamás, titkára Piros Olga. 

8. Kovács Sándor javaslatot tett arra, hogy a Triász Albizottság és az Általános Földtani 

Szakosztály szervezzen terepi rendezvényt a térképezhető méretű kőzettesteket alkotó 

olisztosztrómák rétegtani besorolásának kidolgozására. 

Javasolta továbbá, hogy a Triász Albizottság vonjon be fiatal kutatókat a testületébe (név 

szerint: Ozsvárt Pétert, Kövér Szilviát és Kiss Gabriellát). A jelenlévők egyetértettek 

abban, hogy a rétegtani bizottságok munkájában bárki részt vehet, aki az adott témakörben 

aktívan dolgozik vagy az iránt érdeklődik. A bizottság vezetősége ennek ellenére felkérő 

levelet fog küldeni minden kutatónak, aki a triász kutatásban érdekelt. 

 

 

Budapest, 2009. január 26. 
 
 

Dr. Budai Tamás sk. 
elnök 



1. melléklet A magyarországi triász formációk rétegtani helyzete (Haas et al. 2004) 
 

 
 



1. melléklet (folytatás) 
 

 



2. melléklet A Vértes középső–felső-triász képződményeinek litosztratigráfiai tagolása 
(BUDAI, FODOR szerk. 2008) 

 

 
 


