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Az ülés napirendje: 

1. A hazai oligocén formációk végleges rendszerének elfogadása 
Határozat születet arról, hogy a tagozatoknak is legyen bi- vagy trinomiális, földrajzi névből 

álló neve. 

A formáció beosztást, az egyes szerzők megjelölésével elfogadtuk. 

A tagozatok esetén a leíró felelőssége, hogy miről, milyen bontásban ír, de lehetőleg az 

esetleges ellenvéleményeket is figyelmbe véve, megemlítve kellene a tagozato-

kat/formációkat ismertetni. 

Az Iharkuti és Óbaroki Formációk leírását Knauer József elkészítette. 

A Budai Márga, Tardi Agyag, Kiscelli Agyag, Hárshegyi Homokkő Formációk leírását 

Nagymarosy András készíti el. 

A Csatkai Formáció leírását Nagymarosy vázlata alapján Bernhardt Barna készíti el. 

A Mányi Formáció leírását Bernhardt Barna készíti el. 

A Törökbálinti Formáció leírását Nagymarosy András készíti el. 

Az Egri Formáció leírását Sztanó Orsolya készíti el. 

A Csókási Formáció leírását Less Gy. készítette el. 

A Pétervásárai, Szécsényi, Becskei stb. Formációk leírását a már készülő Miocén kötet-ből 

átvéve, azzal egyezően Sztanó, Nagymarosy és Hámor készítette el. 

2. Vita akérdéses helyzetű formációkról 



 Csatkai Fm. (Bernhardt B.): A Hárshegyi Homokkő alján található tarkaagyag, 

szenesagyag, brakkvizi képződményeket BB a Csatkaiba tartozónak véli.(vitatta 

Korpás Nagymarosy és Báldi) 

 Mányi Fm. (Gyalog L.): nem elválasztható a Törökbálinti Fm. homokos kifejlődésű, 

sekélyvizi (felső) részétől. Korpás szerint a biotit tartalom és a települési helyzet (ti. 

Mányi feküjében nincs Kiscelli Agyag) is eltérő, így megkülönböztethetők. Báldi a te-

repen is észlelhető faunisztikai különbségekre hívta fel a figyelmet. Gyalog és Knauer 

javasolta, hogy Törökbálinti és Mányi legyen formációcsoport, de ezt a bizottság elve-

tette 

 Egri Fm. (Dávid Árpád): javasolta, hogy a formáció a Novaji tagozattól a molluszkás 

agyagon át a tengeri faunát tartalmazó homokig tartson. A brakkvizi molluszkákat tar-

talmazó homok legyen a fedő formáció 

 Andornaktályai Fm. (Sztanó O.): alsó határát az előzővel ellentétben a homok uralko-

dóvá válásánál húzná meg, mind térképezhetőségi, mind a szedimentológiai tartalom 

fi-gyelembevételével. Vita után (Báldi, Nagymarosy, Korpás) mivel így a híres „egri 

fau-nás rétegek" az Andornaktályai Homokba kerülnének a történetiséget tiszteletben 

tartva a bizottság az Egri Formáció egybentartása mellett döntött, a homok csupán 

tagozatként kerül különválasztásra. 

  

3. A Paleogén formációk kötet összeállítása 
Az egyes oligocén formációk leírását a szerzők 2003. január 31-ig Nagymarosy And-rásnak 

megküldik. A nevesített tagozatokat is tartalmazó kéziratok rövid megtekintési idő után, a 

következő, februárra tervezett ülésen kerülnek megvitatásra és lehetőség sze-rint véglelges 

elfogadásra. 
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