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Napirendi pontok tárgyalása 

  

1. Soron következő feladatok 

 Kecskeméti Tibor elnök köszönti a jelenlévőket, és ismerteti az ülés napirendjét. A 18 

meghívott közül 8-an kimentve, 5-en jelen vannak, 5-en nem jeleztek vissza. 

 Kecskeméti T. legfontosabb soron következő feladatnak, az évek óta húzódó eocén 

litosztratigráfiai kötet elkészítését és kiadását jelöli meg. Beszámol a nála elérhető 

dokumentumokról, leírásokról, kéziratos és elektronikus anyagokról, amelyeket a 

tisztújítást követően a leendő elnöknek, március végi határidővel átnyújt. 

  

2. Albizottság szervezeti és személyi megújítása 

 Az Albizottság szervezeti és személyi megújítása következtében Kecskeméti T. elnök 

és Bernhardt B. titkár lemond tisztségéről, fenntartva az Albizottsági tagságukat. A 

leköszönő elnök javaslata alapján az ERAB új elnöke Less György, akit a jelenlévők 

teljes mértékben támogatnak, és aki köszönettel elfogadja a felkérést. Az új elnök 

javaslatára a titkári pozíciót Kercsmár Zsolt tölti be, akit a jelenlévők egyhangúlag 

támogatnak, és aki megköszönve a bizalmat, elfogadja a felkérést. A tisztújítást és az 

új elnök, valamint titkár személyét Fodor László, Tóth Kálmán és Báldiné Beke Mária 

írásban megerősítve támogatták. 

 Less Gy. (elnök) szintén a legfontosabb és legsürgetőbb feladatnak tartja az eocén 

litosztratigráfiai kötet kiadását, amihez kéri az elérhető dokumentumok és leírások 

összegyűjtését. Kecskeméti T. elmondása szerint a nála lévő anyag egy része papír 



alapú kézirat, más része elektronikus formátumú kézirat. Less Gy. a kötet megjelenését 

2010 első félévének végére tervezi. Fontosnak tartja a lektor személyének 

mihamarabbi kijelölését is. Erre ő Dudich Endrét látja a legmegfelelőbb személynek. 

      Az eocén litosztratigráfiai kötet nyersanyaga 3 időszak anyagából tevődik össze. 

A      legutóbbi albizottsági ülés előtti, többnyire kéziratos anyagokból, a legutóbbi 

ülést     követően beérkezett, jórészt elektronikus kézirati anyagokból, és az elmúlt évek 

új    kutatásai alapján született anyagokból, amelyeket még össze kell gyűjteni. 

 Less Gy. szeretné, ha 2010 tavaszán felállna a megújult Albizottság is, lehetőleg 

mindenkit bevonva, aki az Albizottság munkájában érdekelt, ehhez kéri a megfelelő 

adatbázis felállítását. 

 Az ERAB 2010-i tartó ügymeneti dossziéi, kölcsönös megállapodás alapján, 

ideiglenesen Kecskeméti T. megőrzésében, a Magyar Természettudományi 

Múzeumban maradnak, majd a többi átadandó kézirattal együtt, átkerülnek az ERAB 

titkárához. 

 Kercsmár Zs. (titkár) az Albizottság munkájának felfrissítése érdekében vállalja a 

személyi adatbázis elkészítését, folyamatos frissítését, és a folyamatos elektronikus 

kapcsolattartást, az ülés emlékeztetőjének közre bocsátását. 

  

3. Egyebek 

 Kecskeméti T. felhívja figyelmet, hogy az ERAB-nak a nemzetközi rétegtani 

bizottságokkal való kapcsolatot fenn kell tartani, ehhez a szükséges lépéseket meg kell 

tenni. 

  

Határozatok 

2010/1 A tisztújító ülés döntése, és a jelenlévő MRB titkár jóváhagyása alapján 2010. március 

11-től a Magyar Rétegtani Bizottság Eocén Albizottságának elnöki posztját Less György 

(Miskolci Egyetem), titkári pozícióját Kercsmár Zsolt (MÁFI) tölti be. 
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