
Pannóniai Albizottság 2002. november 13. 

Emlékeztető a Pannon Rétegtani Bizottság üléséről (2002. november 13.)    

Az ülésen 16 személy vett részt.  

Kimentette magát dr. Pogácsás György, dr. Szónoky Miklós, Szurominé dr. 

Korecz Andrea.  

A Miocén Rétegtani albizottság részéről dr. Szentpéteri Ildikó volt jelen.  

1. napirendi pont 

A Gyalog László által szerkesztett „Új rétegtani egységek bevezetésére (ill. 

módosítására) tett javaslatok ..." gyűjteményből kiemelt  

pannóniai litosztratigráfiai egységek megvitatása. 

A vita eredménye: 

Új formációk: 

 
hMs-Pa1 Hernádvölgyi Agyag Formáció - elfogadva (10 igen, 5 
tartózkodás) 

 
mPa1 Megyaszói Konglomerátum Formáció - elfogadva (7 igen, 2 
nem, 6 tartózkodás) 

 
agM-Qp[T1] Aggteleki Vörösagyag Formáció - elfogadva (5 igen, 2 
nem, 7 tartózkodás) 

 
vPa2 Vértesacsai Formáció - elfogadva (6 igen, 5 nem, 4 

tartózkodás) 

 
zMs2-Pa1 Zalai Márga - elfogadva (9 igen, 2 nem, 4 tartózkodás) 

   

Új tagozatok: 

 
n
rPa2 Rózsaszentmártoni Tagozat - elfogadva (8 igen, 1 nem, 6 

tartózkodás) Megjegyzés: nem a javasolt Bükkaljai Lignit, hanem a 

Nagyalföldi F. tagozata 

   

Jelkulcs módosítás: 

 
eMs-Pa2 Endrődi Márga Formáció - elfogadva (15 igen) 

 Újfalui Homokkő Formáció - elutasítva (15 nem), maradt az eredeti 
úPa1-2 

http://regi.mafi.hu/hu/node/2038#_msocom_1


 Tengelici Vörösagyag Formáció - elnapolva a döntés, nem volt 

kellően alátámasztva az új kor, marad a tQp1 (3 igen, 3 nem, 9 
tartózkodás) 

 
vMb-Pa2 Vöröstói Formáció (15 igen)  

  

A földtani térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek rövid leírása (1996) 
kötetben szereplő, a MRB által hivatalosan el nem fogadott neveket az 

Albizottság elfogadta. 

Ezek a következők: 

 
boPa1-2 Borsodi Kavics Formáció - elfogadva (9 igen, 6 tartózkodás) 

 
dPa2 Diási Kavics Formáció - elfogadva (8 igen, 1 nem, 6 
tartózkodás) 

 
ed

sPa1 Szalonnai Mészkő Tagozat - elfogadva (13 igen, 2 
tartózkodás)  

  

2. napirendi pont 

Tisztújítás  

Tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Pannóniai Rétegtani albizottság 
elnökévé dr. Juhász Györgyit választottuk, titkárrá dr. Csillag Gábort. 

   

Budapest 2002. november 13. 

dr. Korpás Lászlóné 

leköszönt elnök 

 


