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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 
 

BARLANGNAP 
 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2009. évi Barlangnapját, a helyi 
kutató csoportok hathatós segítségével, június 19–21-én  rendezi meg a Bükk 
hegység területén.  

A táborozás helye: Hollóstet ıi kemping , ahol pénteken 14 órától várjuk az 
érdeklıdıket. 

A barlangnap során a következı barlangokban lehet majd túrázni: 

Bányász-barlang    
Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer 
Borókás 2. sz. víznyelıbarlang 
Borókás 4. sz. víznyelıbarlang   
Büdös-pest   
Diabáz-barlang   
Fekete-barlang 
Hársas-barlang  
Hillebrand Jenı-barlang  
István-lápai-barlang  
Kajla-bérci-zsomboly 
Kecske-lyuk 

Kı-lyuk    
Létrási Vizes-barlang  
Pénz-pataki-víznyelıbarlang  
Speizi-barlang   
Szamentu-barlang 
Szarvasetetıi-víznyelıbarlang  
Szeleta-barlang 
Szeleta-zsomboly  
Szepesi–Láner-barlangrendszer 
Szivárvány-barlang 
Vár-tetıi-barlang 
Vénusz-barlang 

 
Részvételi díj:  

MKBT tagoknak: 1500 Ft, nem MKBT tagoknak: 3000 Ft, amely magában foglalja 
a rendezvény írásos anyagát, a szombati vacsorát és a résztvevık kisbuszokkal tör-
ténı szállítását. 14 éves kor alattiak a részvételi díj fizetése alól mentesülnek. 

A részvételi díj nem tartalmazza a kempingezés díját, mely  
– felnıttek részére egységesen 1500 Ft/éj (ez az idegenforgalmi adót is magában 

foglalja), 
– 18 év alatti gyermekek, diákok, 70 évet betöltött nyugdíjasok részére 900 Ft/éj. 

A túraengedélyeket a nemzeti parkkal egyeztetett fenti barlangokra benyújtottuk, 
az egyes barlangokra engedélyezett létszámok ismeretében a késıbbiekben lehetı-
séget biztosítunk az elızetes bejelentkezésre. Ez azért is nagyon fontos, mert a Bükki 
Nemzeti Parkkal való jó kapcsolatunk megırzésének érdekében a túraengedélyben 
megadott túraszámokat és létszámokat nagyon pontosan be fogjuk tartani. 

A Létrás-tetı környéki barlangokhoz a túrázók szállítását a szombati napon kis-
buszokkal fogjuk megoldani. 

A program ideje alatt a Bükkben kutató csoportok lehetıséget nyújtanak a kuta-
tásaik, illetve kutatási területeik megtekintésére. 

A rendezvénnyel kapcsolatos további részleteket a késıbbiekben a levelezési lis-
tán, illetve a Társulat honlapján tesszük közzé.  

A Szervezık nevében 
Fleck Nóra, Polacsek Zsolt, Szittner Zsuzsi 
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SZÁZ ÉVES A SZERVEZETT  
MAGYAR BARLANGKUTATÁS  

speleohungary100 
NEMZETKÖZI KONFERENCIA  

 

2010. május 8–16. Budapest  
 

Az 1906-ban a Bükk hegységben megkezdett ısrégészeti kutatások eredményei 
alapján 1910. január 28-án a Magyarhoni Földtani Társulat keretében megalakult a 
Barlangkutató Bizottság. A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, mint a Barlang-
kutató Bizottság utódja, nemzetközi konferencia szervezésével kíván megemlékezni a 
megalakulásról és az elmúlt 100 év kiemelkedı személyiségeirıl, barlangkutatási 
eredményeirıl. 
 

ELİZETES PROGRAM 

A) Elıkirándulások  
Budapest 
A/1) Május 8–10. (szombat–hétfı) 

Overállos túrák a Budai-hegység termálkarsztos barlangjaiban: Pál-völgyi-bar-
lang nagy kör (4 óra), Ferenc-hegyi-barlang (3 óra), József-hegyi-barlang (3 óra), 
Szemlı-hegyi-barlang (2 óra), Mátyás-hegyi-barlang (4 óra). 

Dunántúl 
A/2) Május 7–10. (péntek–hétfı) 

Idegenforgalmi ill. turista kiépítéső barlangok: Sátorkıpusztai-barlang, Lóczy-
barlang, Tapolcai-tavasbarlang, Abaligeti-barlang, felszíni túra a Bakony és a 
Mecsek hegység jellegzetes karsztterületein. 

A/3) Május 8–10. (szombat–hétfı) 
Overállos túra: Alba Regia-barlang (3 óra), Csengı-zsomboly (5 óra), Csoda-
bogyós-barlang (4 óra), Cserszegtomaji-kútbarlang (4 óra). 

Konferencia :  május 11–13. (kedd–csütörtök) 
Május 11. (kedd) 

Nyitófogadás. 
        Elıadások a magyar barlangkutatás 100 évérıl. 

Este filmvetítések. 
Május 12–13. (szerda–csütörtök) 

Szabad témakörő, elıre bejelentett elıadások. 
Délután-este barlanglátogatás a Szemlı-hegyi- és a Pál-völgyi-barlangban. 
Este filmvetítések. 
Csütörtök este zárófogadás. 

Részletes program a bejelentett elıadások számától függıen alakul ki. 
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B) Utókirándulások :  május 14–16. (péntek–vasárnap) 
Észak-Magyarország 
B/1) Május 14–16. (péntek–vasárnap) 

Idegenforgalmi barlangok: Anna-barlang, Szt. István-barlang, Baradla-barlang, 
Rákóczi-barlang, Tapolcai-barlangfürdı, felszíni túra a Bükk és az Aggteleki-
karszt jellegzetes karsztterületein. 

B/2) Overállos túra 1: Bükk – Létrási-vizesbarlang, István-lápai-barlang, Bolhási-
víznyelı-barlang (nagyrészt vertikális jellegőek), Tapolcai-barlangfürdı. 

B/3) Overállos túra 2: Aggteleki-karszt – Béke-barlang, Kossuth-barlang, Vass Imre-
barlang, Meteor-barlang. 
 

                                              
 

A konferencia elıadóüléseinek 2–3. napjára a barlangkutatással kapcsolatos 
bármely témakörben várunk elıadásokat. Az elıadások idıtartama 15 perc. Az elı-
adások összefoglalásait a konferencia idejére, a teljes szöveget a konferenciát köve-
tıen meg kívánjuk jelentetni. Az elıadások nyelve: magyar, angol, német.  

A konferencia idejére tervezett kiállítások: 
– A magyar barlangkutatás nagyjait bemutató tabló(k) 
– A magyar barlangkutatást megindító ısrégészeti eredmények és barlangok 
– A 100 év alatt történt legjelentısebb barlangfelfedezések. 

 

A konferencia alatt az elıadóülések helyszínén bemutató ill. árusító standokat 
biztosítunk az elıre bejelentett igényeknek megfelelıen. 
 
HATÁRIDİK  
 

 Elızetes jelentkezés                     � 2009. 06. 30.  
 2. körlevél                                     � 2009. 08. 31.  
 Végleges jelentkezés                   � 2009. 10. 31.  
 Jelentkezések visszaigazolása    � 2009. 11. 30.  
 Elıadásösszefoglalók beküldése � 2010. 01. 15.  
 Végleges program kiküldése        � 2010. 03. 31.  

 
Az elızetes jelentkezési lap a Tájékoztató utolsó oldalán található. 
 
 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ   
Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én) 

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.  

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@t-online.hu 
Szerkesztı: Fleck Nóra. Felelıs kiadó: dr. Leél-İssy Szabolcs 

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzıik felelısek. 
 Floppyn, CD-n és e-mail-en érkezı anyagokat World formátumban tudunk fogadni. 
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HIVATALOS  KÖZLEMÉNYE K  
 

AZ ELNÖKSÉG KÖZLEMÉNYE 
 

Az utóbbi idıben számos jogos és átgondolatlan kritika érte a Társulatot, és 
különösen annak elnökségét. 

Tisztelettel ajánljuk mindenki figyelmébe, hogy az elnökség választott tagjai tár-
sadalmi munkában dolgoznak, tevékenységükért ellenszolgáltatást nem kapnak, a 
Társulat nem a munkahelyük. Az egyetlen, meglehetısen leterhelt fizetett alkalma-
zottól eltekintve csak módjával lehet rajtuk a dolgokat számon kérni. Természetesen a 
következı választáson lehet más jelöltet választani… Az elnökség tagjai vállalt fel-
adataiknak megpróbálnak tisztességesen megfelelni, ha esetleg idıközben élet-
körülményeikben olyan változás áll be, hogy ezt a tevékenységet ellehetetleníti, akkor 
lemondanak – mint erre a közelmúltban is volt példa. 

A jobbítás szándékával természetesen lehet javaslatokat tenni, ezeket köszönettel 
fogadjuk. De ebben az esetben is célszerő megfelelı, kulturált hangnemet használni. 
Nem érdemes a Társulatot folyton ócsárolni, szidni, különösen nem illik ezt belülrıl 
tenni, hiszen a legtöbb állat sem piszkít a saját fészkébe. 

A különbözı listák, netes fórumok meglehetısen személytelenek, az ember eze-
ket használva könnyen „elengedi magát”. 

Aki elégedetlen, az ne csak az elégedetlenségének adjon hangot, hanem tegyen 
javaslatokat is. Higgyétek el, örülünk neki. Átgondolt ötleteket elı lehet adni a vá-
lasztmányon, vagy be lehet adni (célszerő leírva) a titkárságnak. Az utóbbi években 
többször is volt erre példa, számos tagi javaslat valósult meg. 

A személyes támadások elveszik az ember kedvét attól, hogy egyáltalán meg-
próbáljon valamit tenni a köz javára. Reméljük, senkinek sem az a célja, hogy egyes 
vezetık megunva  támadásokat, idı elıtt távozzanak… Erre is lehet persze javaslatot 
tenni, de annak is megvan a civilizált formája. 

Bízunk benne, hogy reakciónkat nem értitek félre. 
Üdvözlettel: 

az Elnökség 
 

BESZÁMOLÓ KÜLDÖTTKÖZGY ŐLÉS 
 

Társulatunk 2009. április 26-án tartotta éves beszámoló küldöttközgyőlését a 
Szemlı-hegyi-barlang fogadóépületének vetítıtermében. A szavazati joggal 
rendelkezı, megjelent küldöttek száma 34 fı, a szavazati joggal nem rendelkezık 
száma 12 fı volt.  

A küldöttközgyőlés keretében az Érembizottság 
– a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedı tudományos munkás-

ságáért adományozható Kadić Ottokár-éremmel Hazslinszky Tamást, 
– a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedı tudományos ismeret-

terjesztı munkásságért adományozható Papp Ferenc-éremmel Szablyár Pétert, 
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– a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményekért 

adományozható Vass Imre-éremmel a pilisi Vacska-barlang feltárásáért Kovács 
Richárdot, 

– a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív 
eredményért adományozható Vass Imre-emléklappal a Kessler-terem közvetlen 
felszíni kapcsolatának megteremtéséért a Molnár János-barlangot kutató kollek-
tívát, a pilisi Vacska-barlang feltárásáért az Ariadne Karszt- és Barlangkutató 
Egyesületet és a Szent Özséb Barlangkutató Csoportot  

tüntette ki.  
A küldöttközgyőlés 

– 85. születésnapja alkalmából dr. Dénes Györgyöt és Vass Bélát 
– 80. születésnapja alkalmából dr. Markó Lászlót, 
– 75. születésnapja alkalmából Preisinger Ferencet, 
– 70. születésnapja alkalmából Dénesné Lustig Valériát, Kiss Jenıt és Zentai Feren-

cet, 
– 60. születésnapja alkalmából Börcsök Pétert, Hartig Miklóst, Kollár K. Attilát, Kre-

kács Károlyt, Laufer Csabát, Szablyár Pétert, Szilvay Pétert, Szolga Ferencet és 
Tényi Varga Gusztávot emléklappal köszöntötte. 

A küldöttközgyőlés az alábbi határozatokat hozta: 
– a Társulat tiszteleti tagjává választotta Eszterhás István és Kesselyák Péter 
tagtársakat, 
– elfogadta a 2008. évrıl szóló fıtitkári beszámolót, 
– elfogadta a 2008. évrıl szóló közhasznúsági beszámolót, 
– elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának 2008. évi gazdálkodásá-

ról szóló jelentését, 
– elfogadta a Felügyelı Bizottságnak a Társulat 2008. évi gazdálkodásáról szóló je-

lentését, 
– elfogadta a Társulat 2009. évi munkatervét és költségvetését, 
– néhány kisebb módosítással kiegészítve egységes keretben elfogadta a Társulat ta-

valy beterjesztett alapszabályát, mely 2009. május 1-jével lép hatályba, 
– a Társulat gazdasági titkárává választotta Szittner Zsuzsát, aki a tisztségérıl le-

mondott Nagyné Tóth Szilvia helyébe lép, 
– a 35 évnél nem idısebb barlangkutatók tevékenységének elismerésére érmet 
alapított, melynek nevérıl az Érembizottság a késıbbiekben dönt, az érem a 2010-es 
évtıl válik odaítélhetıvé. 

F. N. 

 
FİTITKÁRI BESZÁMOLÓ 

(elfogadásra került a 2009. április 26-i küldöttközgyőlésen) 
Vezetıségi ülések 

2008-ban elnökségi ülést 5, választmányi ülést 3, küldöttközgyőlést 1 alkalommal 
tartottunk.  

Rendezvények 
Barlangnap 2008. június 20—22. 

A Társulat 52. Barlangnapja Balatonedericsen, a Balaton partján fekvı kemping-
ben került megrendezésre. A rendezvény regisztrált résztvevıinek száma 275 fı volt.  
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A Balaton partján, valamint a vízben végrehajtott feladatokkal is kibıvített Marcel 

Loubens Kupáért folyó versenyen a kiírás óta elsı alkalommal nıi csapat lett a 
gyıztes.  

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat újjáalak ulásának 50. évfordulója 
A Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében tartott rendezvényen 174 fı jelent 

meg. A jubileumi rendezvény keretében a Társulat elnöke 1 posztumusz és 8 jelenleg 
is élı ötven éven át folyamatos tagsággal rendelkezı tagtárs részére adott át névre 
szóló emléktárgyat, továbbá a Társulat egykori alapító tagjai vehettek át oklevelet. A 
rendezvény programjában visszaemlékezések és elıadások hangzottak el a Társulat 
50 év elıtti újjáalakításáról, valamint az elmúlt 50 év kiemelkedı személyiségeirıl, 
kiadványairól és rendezvényeirıl, továbbá a jövıbeni feladatokról. A program során a 
Társulat nagy múltú, ma is mőködı barlangkutató csoportjainak egykori és jelenlegi 
vezetıi is megszólaltak, majd a Társulat mőködı szakosztályai számoltak be 
tevékenységükrıl, végül néhány ma mőködı csoport vezetıje adott tájékoztatást a 
napjainkban folyó munkáról. 

A rendezvény alkalmából 4 tablóból álló kiállításon elevenedtek meg az elmúlt 50 
év legfontosabb dokumentumai, kiemelkedı személyiségei és a legjelentısebb hazai 
és külföldi részvétellel megtartott rendezvények.  

Barlangkutatók Szakmai Találkozója 2008. november 8 —9. 

Az ugyancsak a MÁFI-ban megtartott hagyományos rendezvényen 115 fı volt 
jelen. A kétnapos program során 30 elıadás hangzott el, továbbá 6 poszter került 
bemutatásra. Sajnálatos módon a szombati esti programban az eddig meg-szokottól 
eltérıen igen kevés film került bemutatásra. A program zárásaként a résztvevık 
megtekinthették a nagyjelentıségő rudabányai Rudapithecus leletek legértékesebb 
példányait.  

Megemlékezés a Barlangkutató Emlékkertben 

Halottak Napja alkalmából 2008. október 30-án került sor a szokásos megemléke-
zésre a Barlangkutató Emlékkertben.  

Elıadások 
2008. elsı félévében hetenkénti rendszerességgel 13 elıadás került megtartásra 

a Szemlı-hegyi-barlang vetítıtermében. Sajnálatos módon az ıszi idıszakban (je-
lentkezı hiányában) nem került sor elıadásokra. 

Szakmai utak   
Tanulmányútak 

A beszámolási idıszakban hazai tanulmányútra nem került sor. A Társulat elsı 
külföldi szakmai tanulmányútja 2008. május 9–12. között 15 fıvel Zágrábba vezetett, 
melynek keretében többek között felkerestük a Veternica-barlangot és a Krapina kö-
zelében található neandervölgyi ısemberleleteket és múzeumot.  

2008. augusztus 15–31. között 31 fıvel Franciaországban jártunk. A tanulmányút 
elsı részében a résztvevık dél-franciaországi idegenforgalmi barlangokat kerestek 
fel, majd az út második felében a Vercors-ban megrendezett Európai Szpeleológiai 
Konferencián vettek részt. 
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Montenegro expedíció 
2008. augusztus 2-tıl augusztus 16-ig 76 fı részvételével ismét jelentıs új feltá-

rásokkal lezajlott. 

Fotókiállítás 

A Szemlı-hegyi-barlang fogadóépületében egyéb más, nem a Társulat nevével 
fémjelzett kiállítások mellett Vágány Zoltán tagtársunk fotói kerültek bemutatásra. 

Kiadványok 

Az MKBT Tájékoztató a hagyományoknak megfelelıen kéthavonta látott napvi-
lágot. A programfüzet elektronikus változata mintegy 60 tagtárs részére kerül kikül-
désre. 

Megjelent a Karszt és Barlang 2004–2005. évi száma. Leszerkesztésre került a 
2007. évi I–II. szám, amely 2009. év elején nyomdába került. 

Az ıszi Bécsben megrendezett ALCADI konferenciára megjelent a 2006-ban a 
Társulatban megrendezett konferencia elıadásait tartalmazó kiadvány. 

Megjelent a Barlangi kutatásvezetıi tanfolyam hallgatói részére egy aktualizált 
jegyzet. 

 

Cholnoky Jen ı karszt- és barlangkutatási pályázat 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal közösen kiírt pályázaton 2008-

ban csoport kategóriában 4, egyéni kategóriában 7 értékelhetı pályázat került 
beadásra.  

Oktatás 
Technikai tanfolyam 2008. április 2. – május 4. Szögliget – 11 résztvevı 
Barlangi túravezetıi tanfolyam 2007–2008. 26 fı tett sikeres vizsgát 
Barlangi kutatásvezetıi tanfolyam 2007–2008.  18 fıbıl 15 tett sikeres vizsgát 
Központi vizsgáztatás 2008. június 28–29. 110 jelentkezıbıl 100 fı vett részt, közülük 

55 személy kívánt alapfokú vizsgát tenni. 
Magashegyi túravezetıi tanfolyam 2008 ıszén a Canin-on 12 résztvevıvel.  
 

Könyvtár 
2008-ban folytatódott a két szakképzett könyvtáros segítségével 2007-ben meg-

kezdett könyvtári anyagok módszeres átköltöztetése a galériáról a Társulat irodája 
elıtti folyosóra. Sajnos jelentıs kár is érte a könyvtári anyagokat, amikor a galéria 
fölötti üvegtetırıl színesfémgyőjtık lebontották a rézborítást, s az éppen teljessé tett 
francia folyóiratok egy része elázott.   

Felszerelésbázis 
A Társulat vezetıségének döntése alapján 2008 januártól lehetıség nyílt – térítési 

díj ellenében – a Társulat tagjai részére a Társulatnál felhalmozott felszerelések köl-
csönzésére. 

A felszerelésbázis jelenleg az alábbi gépekkel és eszközökkel rendelkezik: 
– 3 db akkus fúrógép 
– 1 db sountó tandem 
– 1 db hilti lézeres távmérı. 
2008-ban a fúrógépeket 20 napra, a mőszereket 8 napra kölcsönöztük. 

Kiss Attila fıtitkár 
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A TÁRSULAT 2009. ÉVI MUNKATERVE 

(elfogadásra került a 2009. április 26-i küldöttközgyőlésen) 
 

Vezetıségi ülések 
Küldöttközgyőlés egy alkalommal 2009. április 26. 
Választmányi ülések évente négy alkalommal 
Elnökségi ülések évente hat alkalommal 
 

Rendezvények 
Barlangnap: Bükk hegység, Hollós-tetı, 2009. június 19—21. 
Központi tábor: Bükk hegység, Répáshuta, Tebe-puszta, 2009. július 5—19. 
Megemlékezés a Barlangkutató Emlékkertben: 2009. október 30.  
Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Miskolci Egyetem: 2009. november 6—8.  

A rendezvényt megelızıen, november 6-án délután Vass Imre felújított sírjának 
ünnepélyes avatása Sárospatakon. 

100 éves a szervezett magyar barlangkutatás (2010. május 8—16.) nemzetközi 
konferencia elıkészítése. 

Részvétel a Civiliáda 2009 rendezvényen 
Részvétel a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban 

Elıadások 
Az eddigi élménybeszámoló jellegő elıadások helyett egy-egy kiemelt szakterü-

lethez kapcsolódó vitaülés a Szemlı-hegyi-barlang vetítıtermében 2009. II. félévtıl. 
Fotókiállítás 

Két-három havonta cserélıdı fotókiállítás a Szemlı-hegyi-barlang fogadóépületé-
ben a társulati tagok anyagaiból. A legjobb képekbıl kiállítás a Szakmai Napon, ahol 
a résztvevık szavazással döntik el, hogy ki lesz az év nyertese. 
 

Tanulmányutak 
Ausztria – Graz környéke 2009. május 28– június 1. 
Észak-Dunántúl (Vértes) 2009. július 11–13.  
Szlovákia 2009. augusztus 5–9. 
Szlovénia – Ausztria (a karintiai osztrák barlangnaphoz kapcsolódva) 2009. 

szeptember 25– október 4.  
 
Tanfolyamok 
Barlangtérképezési tanfolyam 2009. április 17.– május 9. 
Tavaszi technikai tanfolyam: 2009. május 9–17. 
Központi alapfokú vizsgáztatás 2009. június 27–28. 
İszi technikai tanfolyam: 2009. október 4–11. 
Téli Canin tanfolyam elıkészítése 2010. februárra 
Túravezetıi tanfolyam 2010-re 
 

Kiadványok 
MKBT Tájékoztató kéthavonta. 
Karszt és Barlang 2007. évi szám megjelentetése. 
Karszt és Barlang 2008. évi szám megjelentetése.  
Társulatot bemutató leporello megjelentetése. 
100 éves a szervezett magyar barlangkutatás címő kiadvány elıkészítése. 
Barlangtérképezési tanfolyamhoz jegyzet megjelentetése. 
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Cholnoky Jen ı karszt- és barlangkutatási pályázat 

Várhatóan 2009. II. félévében kerül meghirdetésre. Eredményhirdetés az elızı 
évekhez hasonlóan a Szakmai Napokon. 
 

Karszt és Barlangtani Szakkönyvtár  (Bibliotheca Speleologica Hungarica) 
Folyamatos papíralapú feldolgozás és leköltöztetés a galériáról, esetleges számí-

tógépes feldolgozás megkezdése. Folyosói zárható polcrendszer továbbfejlesztése. 
 

Honlap 
2009. I. negyedévében megkezdıdik az új megjelenéső honlap kialakítása, a régi 

anyagok áthelyezése, arculatfejlesztés. 
 

Nemzetközi rendezvények 
Részvétel a Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson, Texas-ban 

 

Montenegro expedíció 2009. augusztus 8–22. 
A 2009. évi expedíció szervezése és az eredmények közzététele már a 

www.montenegro.barlang.hu lap beindításával történik. 
 

Felszerelésbázis 
A 2007-ben létrehozott és 2008-ban beindult bázis fejlesztése folyamatban van.   

 
Kiss Attila 

fıtitkár 
 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fıvárosi Bíróság 1999. január 19-

én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedıen közhasznú 
szervezetnek minısítette. 
 
1. Egyszer ősített beszámoló, eredménylevezetés       (adatok e Ft-ban) 
 
Tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 
Az összes közhasznú tevékenység bevétele 9 439 10 875 
     Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 1 229 1 869 
     Pályázati úton elnyert támogatás 2 100 953  
     Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 3 967 6 096 
    Tagdíjból származó bevétel 2 043 1 860 
    Egyéb bevétel 100 97 
    Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 
Tényleges bevétel 9 439 10 875 
   
Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 401 10 728 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 
Adózás elıtti eredmény 0 0 
Tárgyévi közhasznú eredmény -962 147 
 
Társulatunk vállalkozási tevékenységet sem 2007-ben, sem 2008-ban nem folytatott. 
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2. Vagyonkimutatás a 2008. december 31-i állapot szerint:    (adatok e Ft-ban) 
Tárgyi eszközök 175 106 
Követelések 96 198 
Készletek 501 499 
Pénzeszközök 2 767 4 808 
Aktív idıbeli elhatárolások 8 5 
Eszközök összesen 3 547 5 616 
   
Saját tıke 2 940 3 087 
Tartalék 0 0 
Kötelezettségek 589 364 
Források összesen 3 547 5 616 
 
3. Társulatunk 2008-ban központi költségvetési szervtıl, kisebbségi települési 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl 
támogatást nem kapott.  
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Társulatunk tagsága részére 2008. elsı félévében heti rendszerességgel 
szerveztünk szakmai, ismeretterjesztı elıadásokat, bemutatókat, melyen a részvétel 
ingyenes. Tagságunk részére kéthavonta megjelentettük az MKBT Tájékoztató 
kiadványunkat. 
 

5. Társulatunk kiemelkedıen közhasznú tevékenységeinek kiadásaihoz 2008-ban  
– a Nemzeti Civil Alapprogram országos hatókörő szervezetek részére kiírt mőködési 

célú pályázatán a Társulat mőködési kiadásainak fedezéséhez 900 000 Ft-ot, 
– a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 

Kollégiuma által kiírt pályázaton a Társulatnak az Európai Unió Szpeleológiai 
Szövetségében  esedékes 2008. és 2009. évi tagdíjához  52 624 Ft-ot 

– Budapest Fıváros II. kerületi Önkormányzatától a Társulat újjáalakulásának 50. 
évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényhez 50 000 Ft-ot, 

– a SIEMENS PSE Kft.-tıl a Társulat Mozgás- és Élményterápiás Szakosztályának 
mőködéséhez 600 000 Ft-ot kapott, 

– a PROLAB Bt.-tıl mőködési célra 10 000 Ft-ot, 
– a Karsztvízgazda Bt.-tıl mőködési célra 30 000 Ft-ot kapott.  
 

2008-ban a Társulat a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 806 040 Ft-
ot kapott, melyet részben a könyvtári szekrények rendszerének továbbfejlesztésére, 
részben az új tagsági igazolványok színvonalasabbá tételére fordítottuk. 

6. A Társulat törvény szerinti vezetı tisztségviselıi részére a Társulattól 2008. évben 
kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2008. 
évben járulékokkal együtt 2 744 000 Ft került kifizetésre. 
 

7.  Beszámoló a kiemelked ıen közhasznú tevékenységr ıl 
Társulatunk taglétszáma jelenleg 630 fı. 
– A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és 

barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag 
hasznos tevékenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítá- 
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si javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták. 
– Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok 
térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, ame-
lyek a természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elı. 
– Tagjai a megszerzett ismeretek széles körő elterjesztésével (elıadások, publiká-
ciók, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták. 
– Tagjai a hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlısége megvalósítá-
sának mind teljesebb körő elısegítése érdekében szabadidıs programokat szervez-
tek.   
– Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttmőködve, a magyar karszt- és 
barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevé-
kenysége koordinációs, információs feladatok ellátására is kiterjedt. 
– A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi győjteményeinek nyilvános 
használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el. 
 

Társulatunk fenti tevékenységei közül 2008 folyamán 2 hazai nagyrendezvényt, 
egy barlangi technikai, egy barlangi túravezetıi, egy barlangi kutatásvezetıi tan-
folyamot és egy központi alapfokú barlangjáró vizsgát bonyolított le. Az esély-
egyenlıségi programok keretében mozgássérült fiatalok számára barlangi túrákat 
szerveztünk. Megkezdtük honlapunk korszerősítését és átalakítását, valamint 
folytattuk könyvtári állományunk módszeres és szakszerő átköltöztetését és tételes 
feldolgozását. 

Dr. Leel-Össy Szabolcs 
 elnök 

 
A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY  

2008. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 
 

A Fıvárosi Bíróság a 12.(14) Pk. 64 456/14 számú, 2001. november 22. napján 
hozott végzésével a 887. sorszám alatt nyilvántartásban levı Karszt és Barlang 
Alapítványt (a továbbiakban: KBA) közhasznúvá nyilvánította. 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei – a közhasznú szervezetekrıl szóló 
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján – a következık: 

a) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt.26.§ c/ 3. pontja),  
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26.§ c/ 4. pontja), 
c) természetvédelem, állatvédelem (Kszt.26.§ c/ 8. pontja), 
d) környezetvédelem (Kszt.26.§ c/ 9. pontja).  

A Kszt. elıírásai szerint a KBA-nak évente közhasznú jelentést kell készítenie, 
melyet annak Kuratóriuma fogad el. A KBA alapító okirata szerint az elfogadott 
közhasznú jelentésrıl a Kuratóriumnak az alapító Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulatot (a továbbiakban: MKBT) annak küldöttközgyőlésén kell tájékoztatnia. 

A KBA jelenlegi Kuratóriumát az MKBT 2008. április 19-én megtartott küldött-
közgyőlése választotta meg a következık szerint: 

 Hegedős Gyula elnök  
       Borzsák Sarolta titkár Dr. Végh Zsolt gazdasági vezetı 
       Tarnai Tamás kuratóriumi tag Börcsök Péter kuratóriumi tag 
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Jelen közhasznú jelentésben a Kuratórium a 2008. évrıl számol be. 
A Kuratórium az elmúlt évben az Alapító Okiratban lefektetettek szerint végezte 

munkáját és eszerint gazdálkodtunk a ránk bízott vagyonnal is. Ebben az évben is 
pályázatot hirdettünk meg a hazai barlangkutatás, ezen belül elsısorban a tudo-
mányos kutatás, a dokumentálás és a terepi feltáró kutatások segítése érdekében. 
Pályázni visszatérítendı és vissza nem térítendı támogatásra lehetett. A pályázati 
felhívást az MKBT Tájékoztatóban tettük közzé. Az elmúlt év makrogazdasági törté-
nései miatt – a korábbi évek gyakorlatától eltérıen – a benyújtási határidı és bírálat 
idıpontja nagymértékben eltért. 

A Kuratórium döntése értelmében az Alapítvány tıkegarantált értékpapírokban 
tartja a vagyonát és évente a hozam kerül felhasználásra. Amint arról már a 2007. évi 
közhasznú jelentésben is tájékoztattuk az Alapítót, az alapításkori idıszakhoz (1990.) 
viszonyítva bekövetkezett fokozatos hozamcsökkenés eredményeképpen a feloszt-
ható összegek is csökkentek.  

A 2008. évben meghirdetett pályázatok elbírálását a 2008. április 16-i kuratóriumi 
ülésen terveztük. Ezen az ülésen elıször áttekintettük az Alapítvány pénzügyi hely-
zetét és megállapítottuk, hogy a gazdasági környezet változásának eredményeként 
200 ezer Ft hozam volt a befektetésünk addigi teljesítménye. Egy az alapítás idı-
szakában meghozott kuratóriumi döntés értelmében, az Alapítvány vagyona reálérté-
kének legalább részbeni megırzése érdekében az éves hozam 10 %-át mindig tıké-
sítettük.  

Ennek megfelelıen a 2008. évi felhasználásra ebben az idıpontban 180 ezer Ft 
állt volna rendelkezésre. Tekintettel a felhasználható összeg csekély voltára, valamint  
bízva abban, hogy a gazdasági körülmények és így a hozamok az év folyamán javul-
nak, a Kuratórium úgy döntött, hogy a 2008. évi pályázatok elbírálását és a támoga-
tási, ill. a pénz felhasználásról szóló döntést késıbbi idıpontra halasztja. 

A meghirdetett határidınek megfelelıen tavasszal beadott pályázatokról csak az 
év második felében hoztunk döntést. A döntésnél kiemelt figyelmet szenteltünk a 
Karszt és Barlang folyóiratra. Ennek figyelembe vételével a benyújtott 17 pályázatban 
megfogalmazott több, mint 1,7 millió Ft igényre 4 pályázó részére 150 eFt-ot tudtunk 
jóváhagyni. Korábbi kötelezettségvállalásunk alapján 361 eFt-ot fordítottunk a Karszt 
és Barlang kiadására. Visszatérítendı támogatásra nem érkezett igény. 

A pályázatok nyertesei a kapott támogatásokról a szabályoknak megfelelıen hi-
ánytalanul elszámoltak. 

Az Alapítványi vagyon piaci értéke, az ebben az évben felhasznált 511 eFt-ot 
követıen 2008. december 31-én 8 132 714 Ft volt. Ez 66 349  Ft-tal kevesebb, mint a 
2007. évi záróérték. 

A KBA 2008. évrıl szóló pénzügyi beszámolóját a melléklet tartalmazza. 
A makrogazdasági helyzet további romlásának következtében a 2008. december 

31-i állapothoz képest, a következı évi pályázatok meghirdetésének szokásos idı-
pontjáig az Alapítvány közel 100 eFt vagyonvesztést szenvedett el a befektetésein. 
Emiatt a Kuratórium 2009. március 25-i ülésén úgy döntött, hogy ebben az évben 
pályázatot nem hirdet és a Karszt és Barlang kiadásában sem vesz részt. Mivel a 
veszteség viszonylag kicsi, ezért a Kuratórium nem döntött a tıke más befek-
tetésekbe való áthelyezésérıl. 

Mint a jelentésben korábban említettük az elmúlt években a hozamok trendsze-
rően csökkentek, ezért az Alapítvány jövıbeni tevékenységének megvitatása céljából 
a Kuratórium azt tervezi,  hogy  a közeljövıben összehívja a rendszeresen pályázókat 
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egy közös, új mőködési stratégia kialakításának megvitatására. 

A KBA az elmúlt évben központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénz-
alaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési ön-
kormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl támogatást nem kapott. 

A KBA vezetı tisztségviselıi az elmúlt évben az Alapítványtól semmilyen jutta-
tásban nem részesültek. 

A jelen közhasznú jelentést a KBA Kuratóriuma 2009. április 22-i ülésén meg-
tárgyalta és elfogadta.  

Hegedős Gyula 
a KBA Kuratóriumának elnöke 

 

TÁMOGATÓINK 
 

Czakó László 
Eszterhás István 
Fogel Péter 
Izápyné Wehovszky Erzsébet 
Kocsis János 
Lackovits Gabriella dr. 
Laufer Csaba 

5000 
3000 
2000 
5000 
3000 
2000 
1250 

Rill Attila 
Sívó Zsuzsa 
Szarka Gyula 
Szentes György dr. 
Szilvay Péter 
Szolga Ferenc 
Tényi Varga Gusztáv 

30 000 
3000 
3000 
3000 
5000 
3000 
5000 

 
Támogatóink nagylelkő adományait szívbıl köszönjük. 

 

BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKKEK 
 
BARLANGTÉRKÉPEZÉSI SZAKTANFOLYAM 2009 ÁPRILIS 

 

Társulatunk április 17 és 26 között barlangtérképezési szaktanfolyamot bonyolított 
le. Maga az ötlet akkor fogalmazódott meg, amikor a levelezı listán térképezési szak-
irodalmat kerestek barlangkutatók. A fellelhetı jegyzetek azonban nem bizonyultak 
kellıen színvonalasnak. Hegedős András 2007-ben elkészült e témát feldolgozó 
szakdolgozata látszott a legalkalmasabbnak arra, hogy a hagyományos és a nap-
jainkban használatos technikákat tananyagként összefoglalja. Célunk az volt hogy ezt 
a jegyzetet tankönyv formájában megjelentessük. Ez a megfelelı kiegészítı fejeze-
tekkel meg is valósult, és a tanfolyam alkalmából kis példányszámban megjelent. A 
résztvevık toborzása a levelezılistán kezdıdött, és azon a létszámkeret napok alatt 
betelt. Így a Tájékoztatón keresztül már nem hirdettük tovább a tanfolyamot.  

A barlangtérképész levlistánkon történt szervezés után április 17-én 18 fıvel meg-
kezdtük a tanfolyamot. Az elméleti elıadások jelentıs részét az FTSK klubhelyi-
ségében, a gyakorlatokat a Mátyás-hegyi-barlangban tartottuk. Az elsı nap történeti 
áttekintést és különbözı stílusokat ismerhettünk meg barlangtérképekrıl, térképé-
szekrıl, és ismertetésre kerültek a felmérés eszközei és menete.  

Másnap a Mátyásban egy 50 méter hosszú záródó poligon felmérése volt a fel-
adat. Négy csoportra bontva a hallgatóságot, függıkompasszal történt a felmérés, 
mindenki külön jegyzıkönyvet vezetett.  Két csoport itt,  két csoport egy közeli szaka- 
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kaszon ismerkedett a geológus kompasz és a Suunto használatával. Délután a Pál-
völgyi-barlangnál folytatódott a program, ahol a felmérések kiszerkesztésének elmé-
leti ismertetése után mindenki a saját jegyzıkönyvének adatait szerkesztette milli-
méterpapírra. Ez igen tanulságosnak bizonyult. Vasárnap a Mátyásban négy szakaszt 
kijelölve, a csoportok függıkompasszal 50–50 méter hosszú szakaszt mértek fel.  

Április 24-én folytatódott az elméleti elıadássorozat a barlangtérképek helyszín-
rajzi vázlatának elkészítésével. Ismertetésre kerültek a geodéziai felmérések alapjai 
és módszere, valamint a számítógépes térképkidolgozás technológiája. Betekintést 
nyerhettünk a poligonnal nem rendelkezı térképek rekonstrukciójába.  

Szombat reggel kétszer két csoport folytatta a terepgyakorlatot. A barlang elıtti 
területen geodéziai állomás létesült, és bemérésre került a bejárati táró. A barlangban 
az elızı héten felmért szakaszok megrajzolása folyt jó hangulatban.  

Vasárnap kimerítı elıadássorozattal zártuk a tanfolyamot. Szó esett a szöveges 
dokumentumok követelményeirıl, a gyorsított barlangfelmérés módszereirıl ill. a 
digitális kompasz használatáról. Képet adtunk a víz alatti barlangok és a vulkanikus 
barlangok felméréseinek körülményeirıl és nehézségeirıl. Ismertetésre került az 
Országos Barlangnyilvántartás és annak követelményei. Végül virtuális utazást te-
hettünk a Baradla folyosóiban, amely a lézerszkennerrel készült, és bemutatásra ke-
rültek a különbözı barlangtérkép-típusok is. Szeretnénk megköszönni a hallgatók 
lelkesedését, türelmét, kitartását és szorgalmát. Tapasztalatunk pedig annyi, hogy ez 
a hat alkalom sem elegendı az ismeretanyag átadásához. Ez okból, valamint a 
további lehetıség biztosítására tervezzük a tanfolyam folytatását. A folytatás alatt az 
értendı, hogy a most elhangzott alapokon kívül számos modernnek mondható 
technológia is oktatásra kerül, valamint jóval több rajztechnikai gyakorlat szükséges. 
A tanfolyamot természetesen vizsgával zárjuk júniusban. A vizsgán önállóan elké-
szített barlangtérképpel kell megjelenni, és rövid írásbeli után szóbeli konzultáció 
során kell azt megvédeni.  

Köszönetet mondunk meghívott elıadóinknak: Dr. Szúnyogh Gábornak, Dr. Zergi 
Istvánnak, Egri Csabának és Nyerges Attilának.  

Köszönjük az FTSK-nak a klubhelységet, Kiss Attilának a sörsátrat, Juhász 
Mártonnak, Polacsek Zsoltnak, Szabó R. Zolinak a mőszereket, a túrázók megértését, 
egy túravezetınek pedig az ideiglenes pontjaink megrongálását. 

A tanfolyam résztvevıi: Frigy Bea, Gulyás Ágnes (Gui), Havasi Attila, Kosztra 
Barbara (Muc), Kovács Zsolt (Kova), Kugyela Lóránd (Lujza), Kunisch Péter (Kagyó), 
Lengyel  Zoltán  (Warnew),  Nagy Géza,  Német Tamás,  Németh Tamás,  Polyák Ági  
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 (Cicanaci), Sőrő Péter (Szifon), Szabó Emıke, Szabó Lénárt (Leó), Szalai Veronika, 
Tamasi Dóri, Vlcek Gabi.   

Hegedős András–Szabó Zoltán 
 

ÚJABB FELTÁRÁSOK A PILISBEN 
Vacska–Rejtekút-barlangrendszer 

 
Az ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület és a Szent Özséb Barlang-

kutató Csoport közös kutatása a tavalyi év sikerei után idén is jelentıs eredmé-
nyeket hozott. A Vacska-barlang 75 m mélyen lévı végpontján néhány napos 
bontással sikerült még januárban 60 méterrel mélyebbre jutni. Ezek a részek a 
barlang többi járatához képest már igen sárosak és bejárásukhoz kötéltechnikai 
felszerelés szükséges. A barátságtalan körülmények miatt nem is lett ez a rész a 
fı kutatási pont, inkább a rendszer magasabb részén folytattuk a feltárásokat. A 
térképezés és egyéb barlangi feladatok mellett szinte minden alkalommal voltak 
kisebb-nagyobb felfedezések   (50–100 m), majd  idén  márciusban megtörtént az 
áttörés. Három bejáró túrával, több mint 1 ki-
lométer új részt fedeztünk fel. Két 50 métert 
meghaladó hosszúságú barlangterem, 3–4 
méteres cseppkı-gyertyák, 20–30 m magas 
hasadékok, tágas járatok és aknák jellemzik 
ezeket a részeket. Jelenleg az új részek poligo-
nozása és alapos bejárása folyik, hogy meg-
találjuk a további kutatási pontokat, ami a nagy 
méretek miatt a megszokottól nehezebb feladat. 
Az áttörés óta nagyon más jellegő lett a kutatás, 
mivel már 2 hónapja egyszer sem jöttünk ki úgy a 
barlangból, hogy ne lett volna felfedezés, még 
akkor sem, ha csak térképezni mentünk. A 
rendszer hossza több mint 4300 m, vertikális 
kiterjedése pedig 202 m (-135,5, +66,5).   

Kovács Richárd 
 

 
BARLANGTÚRÁK 
Föld alatt a Föld körül 
Kornétás Kiadó 2009. 

A napokban megjelent, Kucsera Márton és Lieber Tamás 
szerkesztésében, 40 szerzı közremőködésével készült 
könyv 20 ország 87 barlangját mutatja be. Rendhagyó túra-
kalauzként beszámolókat, leírásokat közöl barlangkutatóink 
külföldön átélt kalandjairól, miközben tudományos alapos-
sággal ismerteti a barlangok legfıbb jellemzıit, valamint 
túralehetıségeit.   

Kapható a Társulat Titkárságán.  
Ára: 2000 Ft (a bolti 3000 helyett).  
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A SPELEO SPORTBOLT 2009. ÉVI ÁRLISTÁJA 
Cordura overall (2 féle anyagtípusból igények szerint)                  13 500 Ft-tól 
Polar aláöltözés (mőnyúl)                                                                 8 800 Ft 
Camp. Y szíjas sisak                                                                     9 500 Ft 
Angol Y szíjas sisak                                                                         2 900 Ft 
Barlangi bag zsákok (600 gr-os kamion ponyvából  
      5, 15, 40, 60, 80, literig)                                                             1 800 Ft-tól 
Barlangos beülık                                                                           10 000 Ft-tól 
Gumicsizma minden méretben                                                        2 900 Ft 
Vaude, Alpine Pro, Loap hálózsákok (+3 C-tól -25 C)                   13 000 Ft-tól 
Pehely hálózsák (1200 g. töltısúly komfort fokozat  
     kb. -20 °C)                                                                                42 000 Ft 
Poncsó (hátizsákra vehetı esıköpeny )                                         4 400 Ft-tól 
Fejlux fénycsı + tartalék 6 led-es világítással ellátott fejlámpa  
     (tartozékokkal)                                                                          30 200 Ft 
Acél D Mailon                                                                                   1 865 Ft 
Gázfejlesztı tartályok (nyílt-zárt rendszerő, pumpás)                   16 000 Ft-tól 
Esıkabát (lélegzı, vízlepergetı anyagból, becipzározható  
     polar béléssel                                                                           18 500 Ft 
Lábszárvédı (Kamásli lélegzı vízlepergetı anyagból FOV.)         5 200 Ft 
Körfénycsöves (átalakított) Petzl fejlámpa (a karbid lámpa  
  fényerejének kb. 80%) töltıvel, akkumulátorral, tokozattal        24 000 Ft 
 
 

Kong–Petzl termékekre 20 % kedvezmény! 

ÉLELMISZER JEGY AKCIÓ ! 

Boltunkban levásárolhatók az Auchan és Tesco áruházakban beváltható élelmiszer 
jegyek! Az akció minden hónapban 50 000 Ft élelmiszer jegyekbıl származó bevétel 

eléréséig érvényes. Ezt követıen már csak a következı hónapra áll módunkban 
elırendeléseket felvenni 

Bízunk abban, hogy akciónkkal támogatni tudjuk a válság miatt nehezebb helyzetben 
lévı sporttársainkat is! 

WEB LAPUNKON MINDEN TERMÉKÜNK MEGTEKINTHET İ !!!! 

Címünk: IX. Budapest, Balázs Béla utca 30. 
Telefon: 06-1/216-1734          E-mail cím: kocsisa ndras@speleo.hu 
Mobil: 06-20/367-6964           Weblap:     www.spe leo.hu  
            06-20/373-9418                                                                                     

          Üdvözlettel:                                                     Kocsis András  
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SPELEOHUNGARY100         

Beküldési határid ı: 2009. június 30. 
 

Elızetes jelentkezés 
 

Név  ................................................................................................................................ 
 
Postacím:     ............................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Telefon/e-mail:  ............................................................................................................... 
 
Részt kívánok venni a konferencián:*       egyedül    �         kísérıvel     � 
 
Kísérı neve:  .................................................................................................................. 
 
Elıadás(oka)t kívánok tartani az alábbi címmel: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
Esti programokban álló- �  ill. mozgó- � képvetítést kívánok tartani:*  
 
A vetítés(ek) címe:  
............................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Könyv- �  vagy felszerelés- � árusító standot kívánok igénybe venni:*    
 
Részt kívánok venni az alábbi kiránduláso(ko)n:*  
 

A/1     egyedül  �        kísérıvel   � 
A/2     egyedül  �        kísérıvel   � 
A/3     egyedül  �        kísérıvel   � 
B/1     egyedül  �        kísérıvel   � 
B/2     egyedül  �        kísérıvel   � 
B/3     egyedül  �        kísérıvel   � 

 
* Kérjük a megfelelı kockákat beikszelni. 
 
 

............................................ 
aláírás 

 
 


