Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Budapest, Pusztaszeri út 35.
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MIKOLOVITS VERONIKA
1974—2009

PROGRA M OK , RENDE ZVÉ NYEK

élt legalább száz évet
A Társulat egyik legismertebb és legkedveltebb tagjától búcsúzunk.
A kis Verától, aki 1992-ben az Óbudai SE-ben alapfokúzott, már akkor nagyon
lelkes barlangász volt, és csak nevetett rajta, hogy milyen könnyen jöttek elő, de
milyen nehezen tűntek el a lila foltjai. Vera tovább folytatta a tanfolyamokat,
beiratkozott technikai 2-esre, 2003-ban elvégezte a túravezetőit; és ha nem is ő
ismerte a legtöbb húzórendszert, az emberekkel való kapcsolattartásban, az izgulósok
megnyugtatásában, a jó hangulatú túrák szervezésében szinte verhetetlen volt.
Verustól, aki a barlangászaton kívül a búvárkodásba, a sziklamászásba, a hegymászásba, sőt a jégmászásba is belekóstolt. Vitorlás jogosítványt szerzett, evezős
versenyre készült, kétszer teljesítette a Kinizsi 100-at.
Verbaltól, ahogy Balázzsal együtt aláírták az sms-eket az iráni Damavand (5671
m), a perui Ishinca (5530m) és az Elbrusz (5642 m) sikeres megmászása, vagy egy
kellemes paklenyicai, esetleg tátrai sziklázás után.
Vernyától, az acélmagnóliák női barlangászmozgalom egyik alapító tagjától, aki
mindig is fontosnak tartotta, hogy a lányok is tehetségüknek és felkészültségüknek
megfelelően eljussanak a nagy túrákra; és hogy teljesítményüket a versenyeken is
elismerjék. A csapatok, amelyeket ő erősített nemcsak női, de vegyes mezőnyben is
bizonyítottak; elég csak a 2004-es Barlangnap vagy a 2009-es Lakatos dobogós
helyezésére gondolnunk!
A kis szöszitől, a bulikirálynőtől, számos frenetikus táncelőadás résztvevőjétől, a
felejthetetlen bagi karikázót is magába foglaló 2009-es hollós-tetői barlangnap rózsaszín szalagos dívájától, akinek produkciója kupát ért.
Veruskától, a Gortani team tagjától, aki törékeny termete ellenére mindig állta a
sarat, és aki ennek köszönhetően ki is húzta a csapatot a slamasztikából, amikor
másodmagával fért csak be a Csőgörények járatba, és térképezte fel az új részt. A
Szabó József csoport tagjától és oktatójától, aki a bivakolás című előadásához mindig
becipelte a teljes bivakos felszerelését, és a tanfolyamosok kedvükre próbálkozhattak,
hogy fér be legjobban, legpraktikusabban minden a bagbe.
Verocstól, a sérült túrák elindítójától és szervezőjétől, a Mozgás- és Élményterápiás szakosztály egyik pillérétől, aki az elmúlt öt évben magatartászavaros, mozgássérült és látássérült gyerekeknek és felnőtteknek adott életre szóló élményeket
barlangban, mászófalon vagy vitorlás hajó fedélzetén. Akire mint vidám túravezetőre,
s mint a 2006-os és 2008-as Szakmai Napok előadójára és a 2008-as Cholnokypályázat egyik győztesére egyaránt emlékezünk.
Mikolovits Veronika Annától, aki szerette, hogy édesanyja keresztnevét viselheti
második névként.
Méltán volt a Társulat egyik legismertebb és legkedveltebb tagja. Példát veszünk
róla, és folytatjuk, amit elkezdett. Ahogy kalandjait lajstromba szedjük, láthatjuk, hogy
tulajdonképpen legalább száz évet élt.
Szilágyi Nóra

KARSZTFEJLŐDÉS KONFERENCIA
Szombathely, 2010. május 27–29.
Regisztráció: Május 27-én 9–14 óra között a „C” épület nagyelőadója előtt.
Helye: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. „C” épület nagyelőadó.
Az előadások 15 percesek, amelyeket 5 perc vita követ. A konferencia résztvevőit
csütörtökön vacsorán és szombaton ebéden látjuk vendégül a C épület 216. teremben
Május 27.
1355 Dékáni köszöntő
Karsztok kutatásmódszertana alszekció (Elnök: Telbisz Tamás)
1400 Papp László: Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok
méréstechnikája
1420 Palcsu László: Recens barlanghőmérsékletek viszonya szalmacseppkövek folyadékzárványainak nemesgáztartalmaival
1440 Molnár Mihály–Siklósy Zoltán–Dezső Zoltán–Futó István: Az öregszén beépülésének aránya a Baradla-barlang cseppköveiben tízezer évvel ezelőtt
1500 Lippmann László: Kentucky-karszt szerkezetmorfológiai elemzése geoinformatikai módszerekkel
1520 Móga János: A talajhatás vizsgálata epikarsztos rendszerekben a karsztkorrózió
regionális és szezonális különbségeinek megismerése érdekében
1540 Zboray Zoltán–Keveiné Bárány Ilona: A magyarországi karsztok térképezése különös tekintettel a korábbi katonai felmérésekre
1600 Eőry Mónika: Karrok térképezési módszereinek javítása
Szünet
Karsztmorfológia alszekció (Elnök: Keveiné Bárány Ilona)
1640 Deák György: Hidrogén-karbonát-ion mennyiségi meghatározása Schneealpi hóolvadék mintákon
1700 Telbisz Tamás–Mari László–Szabó Lénárd–Balla Adrián: Az olaszországi Caninfennsík felszíni karsztja
1720 Hevesi Attila: A Konyárt-fennsík (Gömör–Tornai-karszt) felszíni karsztformái
1740 Veress Márton: Karros lejtőfejlődés karsztdombokon
1800 Veress Márton–Zentai Zoltán–Péntek Kálmán–Mitre Zoltán: Vízágas vályúkarrok
fejlődési típusa
1820 Ferencz Róbert: A madáritatók morfológiája
Szünet
1900 Lóczy Dénes: Keveiné Bárány Ilona: „A karsztok ökológiai rendszere”
című könyvének a bemutatása
Veress Márton: „Karst Environments: Karren Formation in High Mountains” című
könyvének a bemutatása
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1910 Fórum: A karsztok kutatásmódszertani kérdései
Kordos László: a vita vezetője
Felkért hozzászólók:
Keveiné Bárány Ilona: Klímaváltozások vizsgálata a karsztokon
Palcsu László: Cseppkőkutatások módszerei
Molnár Mihály/Dezső Zoltán: Radiokarbon vizsgálatok a karsztkutatásban
Poszterek:
Knáb Mónika–Palatinszky Márton–Szili-Kovács Tibor–Tauber Tamás–Márialigeti
Károly–Kiss Klaudia–Móga János–Borsodi Andrea: Hazai epikarszt rendszerek talajaiban előforduló mikrobaközösségek szerkezetének és aktivitásának összehasonlító elemzése
Szegediné Darabos Enikő–Németh Ágnes: A bükki karsztvízszint észlelőrendszer
adatsorain végzett matematikai elemzések
Keveiné Bárány Ilona: Az Aggtelei-karszt nyugati felének karsztökológiai jellemzői
Május 28.
Terepbejárás a Hochschwabra
Indulás: 700 óra, várható érkezés: 2000 óra
Május 29.
Barlang alszekció (Elnök: Leél-Össy Szabolcs)
900 Szabó Lénárd: Új kutatási eredmények a Canin-fennsíkon
920 Pálfi Gizella: Barlangkataszter a Jád-völgyében
940 Gadányi Péter: Bazaltláva-barlangok kialakulása folyóvízi erózió hatására
1000 Imecs Zoltán: Fatörzsbarlangok a Maros-szorosban
1020 Eszterhás István: A pillangók a vulkáni kőzetek barlangjait szeretik
Tudománytörténet–Modellezés alszekció (Elnök: Móga János)
1040 Mátyás Csaba: Egy természetkutató a 20. század kataklizmáiban
1100 Dénes György: Pest-hegy volt a barlangos Gellért-hegy Árpád-kori neve
1120 Péntek Kálmán: A dolomit karsztos denudációjának matematikai modellje
1140 Németh Ágnes: A BKÉR adatsorain végzett periodicitás vizsgálatok Fourier
transzformáció alkalmazásával
Szünet
Karszthidrológia alszekció (Elnök: Péntek Kálmán)
1220 Lénárt László: Tata, Fényes-források – egy eltemetett mésztufa-folt karszthidrológiai jelentősége
1240 Szegediné Darabos Enikő: Bükki karsztos területek monitoring rendszerének
vizsgálata az EU Víz Keret Irányelv alapján
1300 Gruber Péter: Az Aggteleki-, Jósvafői- és Szilicei-fennsík, valamint a Haragistya
hidrológiája és barlangjai
Karsztkörnyezet alszekció (Elnök: Hevesi Attila)
1320 Kozma Katalin: A bányászat hatásai a bükki mészkőterületek morfológiájában
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1340 Kiss Márton: Természeti szolgáltatások értékelésének lehetőségei magyarországi
karsztterületeken
1400 Samu Andrea: A külső és belső terhelés értékelése a Gömör–Tornai-karszt néhány állóvizében
1420 Kürti Lívia: Karsztvízérzékenységi vizsgálatok a Bükkben
40
14 Keveiné Bárány Ilona: Karsztökológiai vizsgálatok az Aggteleki-karszton
1500 Tanács Eszter: Magyarországi karsztos területek használatának tendenciái

BARLANGNAP
Kedves Barlangász Barátaink!
Közeledik a nyár, így hamarosan itt van az ideje, hogy megint összejöjjünk barlangjainkat és a barlangászást ünnepelni!
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a Mecsekben Kutató Barlangkutató
Csoportok 2010. évben rendezi meg az
54. Barlangnapot, június 18–20-án a Mecsek hegység területén.
A rendezvény színhelye Orfűn, a Barlangkutató u. 1 szám alatt, az SZKBE által
épített Mecsek Háza Geológiai Bemutatóhely előtt lévő réten lesz, ahol pénteken 15
órától várjuk az érdeklődőket. Szállás: három különböző kategória közül lehet
választani, melyről a későbbiek során adunk részletes tájékoztatást.
A szervezők feltett szándéka, hogy sokáig emlékezetes barlangnapot szervezzenek. Kitűnő túrákkal, csodálatos környezettel, fergeteges esti partival, karaoke
versennyel, élőzenével, folyamatos gyermekmegőrzővel, külön gyermekprogramokkal
és gyerektúrával, három különböző színvonalú szálláslehetőséggel, látványos versennyel, és napközben folyamatos vetítésekkel várunk Benneteket!
A Barlangnap során a következő barlangokban tervezünk túráztatást: Orfűi Vízfőbarlangja, K-i ág; Abaligeti-barlang, Nagy-teremig; Tettyei Mésztufa-barlang; Mészégető források-barlangja; Trió-barlang, Őrszem-terem; Maszek-barlang; Váraljai-barlang, Villány; Pietró; Abaligeti-barlang, Ny-i 2. oldalág; Spirál-víznyelő; Gilisztásbarlang; Büdöskúti-zsomboly; Köteles-zsomboly; Fejbeverős-zsomboly; Nagyharsányi-kristálybarlang; Vadetetős; Szajha.
Részvételi díj: MKBT tagoknak 1500 Ft/fő, nem MKBT tagoknak 3000 Ft/fő, 18–12
év között 1000 Ft /fő 12 éves kor alattiak a részvételi díj fizetése alól mentesülnek.
Hogy mit kapsz a regisztrációdért?
megérkezéskor egy köszöntő italt
péntek este karaoke versenyt (díjazással)
szombat esti vacsorát, egy itallal együtt (sör vagy üdítő)
szombat esti láz élő zenével
barlangokról írásos anyagot
túrák túravezetéssel
egész napos gyermekmegőrzőt, külön gyerekprogramokkal, gyerektúrával
szenzációs Marcel Loubens versenyt.
A rendezvénnyel kapcsolatos további részleteket a későbbiekben a levelezési
listán, illetve az MKBT, valamint az SZKBE honlapján teszünk közzé.
Sok szeretettel várunk Benneteket a Mecsekbe!
Az 54. Barlangnap szervezői
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MKBT SZAKMAI TANULMÁNYÚT
Mint azt már a Tájékoztató előző számában közöltük, 2010. június 5–14. között
(hétfői hazaérkezéssel) – az osztrák barlangnaphoz kapcsolódóan – tanulmányutat
szervezünk Ausztriába, a Dachstein hegység térségébe. A barlangnap keretében
lehetőség nyílik többek között a Hirlatz-, a Mammut-, a Rieseneis- és Koppenbrüllerbarlangokban overállos túrákra, a hallstatti sóbánya megtekintésére. A rendezvény
részvételi díja, mely magában foglalja a rendezvény írásos anyagát, valamennyi
eseményen való jelenlétet, a kirándulásokon történő részvételt, belépődíjakat, a
felvonók díját, a jégbarlangi koncertet és az azt követő vacsorát, barlangkutató
igazolvánnyal rendelkezők részére 30 Euro, igazolvánnyal nem rendelkezők részére
35 Euro.
A kedvezményes részvételi díj igénybevétele érdekében kérjük a jelentkezőket,
hogy részvételi szándékukat, a fenti euroban megadott összeg befizetésével legkésőbb március 19-ig jelezzék a Titkárságon.
A tanulmányút keretében lehetőség nyílik Salzburgban a Természet Házának
megtekintésére, továbbá a Hallstatt és Obertraun térségében található karsztforrások
tanulmányozására is.
Szállás kempingben, Obertraunban.
Az utazási költség a jelentkezők számától függően kb. 23–25 000 Ft között alakul.
Titkárság

35 ÉVES A SZÖGLIGETI BARLANGKUTATÁS
A jubileumi megemlékezés helyszíne és időpontja: Szögliget, 2010. augusztus 21.
Szervezője: Szabó Gyula önkormányzati képviselő.
Tervezett program:
900 Megnyitó a községi kultúrházban.
Rövid előadások, régi fotók bemutatása, kötetlen vidám beszélgetés.
1100 Emléktábla avatása a hírhedt Csörgő-forrásbarlang bejárata mellett.
1200 a tervek szerint (remélhetőleg vadhús) bográcsolás az önkormányzat udvarán.
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat pedig feltétlenül, akik az utóbbi 30–
40 évben barlangkutatási tevékenységet folytattak Szögliget környékén. Szeretnénk,
ha rövid előadást is tartanának munkájukról.
A témával kapcsolatos régi fotókat, filmeket szívesen vennék kölcsön, digitalizálás
után azonnal visszajuttatom a tulajdonosnak. A szerzői jog betartásával felhasználnánk őket a rendezvényen.
A barlang fokozottan védett vízkivételi terület (Szögliget-Perkupa községek vízellátása onnét történik), ezért ha valaki szeretné megtekinteni, előzetesen egyeztetnie
kell velem.
Elérhetőségem: Szabó Gyula, telefon (lehetőleg 17óra után): +36/30-213-99-51;
E-mail: bolsoj@freestart.hu

HI VA TA L OS K ÖZ LEMÉ NYEK
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2010. április 17-én 10 órakor
Helyszín: ELTE TTK - Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, 1-108 (Koch) terem
(bejárat a Duna oldalról)
Napirend:
Elnöki megnyitó
Kitüntetések átadása
Főtitkári beszámoló
2010. évi munkaterv és költségvetés
Közhasznúsági jelentés és éves beszámoló
Felügyelő Bizottság beszámolója
Karszt és Barlang Alapítvány beszámolója
Aktualitások
Elnöki zárszó
A küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, de szavazati joggal csak az ez
évi tagdíjat is rendezett küldöttek rendelkeznek.

BARLANGKUTATÓ EMLÉKKERT
A Szemlő-hegyi-barlang fölötti barlangkutató emlékkertben, a nagy januári hóesés
jótékony leple alatt immár harmadik alkalommal került sor vandál rongálásra.
Színesfémgyűjtők ezúttal is – két kivétellel – valamennyi szikláról elvitték a
réztáblákat. A Társulat vezetése úgy döntött, többet nem állítja helyre a táblákat,
hanem a sziklába véseti a neveket és az évszámokat. A helyreállítás költségeire
felajánlott adományokat szívből köszönjük.

TÁMOGATÓINK
Név nélkül 3000 Ft
Dr. Laczkovits Gabriella 2000 Ft

Szilágyi Nóra 5000 Ft (emlékkert helyreállítására)

Támogatóink nagylelkű adományait szívből köszönjük.

AZ OKTATÁSI SZAKOSZTÁLY HÍREI
1. A tavaszi T2 technikai tanfolyam
időpontja: 2010. április 24–május 2. Szögliget.
A T2-re jelentkezett, sikeresen vizsgázók nevei: (2009.) megtalálhatók holnaptól az
oktatási honlapon.
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(Akik jelentkeztek és kimaradtak, kérjük, hogy jelezzék az alábbi címen:
borcsokpet@gmail.com
A T2 tanfolyam résztvevőktől visszajelentkezést és részvételi szándékuk megerősítését várjuk.
További információk a tanfolyamról a visszajelentkezések után.

d. A vizsgatúra alkalmával egy technikai kérdéssorra is válaszolni kell.
e. A túrát (vizsgaigényt) legalább egy hónappal korábban jelentsék be a vizsgázni
szándékozók, hogy a vizsgáztató oktatót az Oktatási Szakosztály biztosítani tudja.

2. Központi vizsga időpontja: június 26–27.
Jelentkezés határideje: május 31-ig.
Jelentkezés mindenkinek elektronikus adatlap kitöltésével lehetséges. Ezt hamarosan
közzé tesszük. Így szeretnénk elkerülni az igazolványok késedelmes kiosztását.
A tavalyi 2009-es igazolványok fóliázása folyamatban van!!
T1 vizsgára csak tavalyi 2009-es, vagy régebbi alapfokú tanfolyamosok jelentkezhetnek.
T1 vizsgához barlangos életrajz és a csoportvezető ajánlásának a kitöltése is szükséges az elektronikus adatlapon.

SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰEK SPORTTEVÉKENYSÉGÉT
SZERVEZŐ (VOLT MÉSZ) SZAKOSZTÁLY HÍREI

3. Tavalyi 2009-es alapfokú és T1 pótvizsga
Csak elmélet, csomók, elsősegély, valamint terepi helyszínt nem igénylő feladatok
pótlására tudunk lehetőséget biztosítani levél vagy telefonos bejelentkezés alapján
Hegedűs András (JUJU)-nál.
Akinek a vizsgája sziklafal technikai vagy barlangi teljesítménye miatt nem sikerült,
annak a következő központi vizsgán biztosítunk lehetőséget a pótlásra díjmentesen.
4. Őszi T2 tanfolyam a megszokott időpontban (októberben) Jelentkezés és T1 vizsga a központi vizsgán.
5. Barlangi Túravezetői tanfolyamot indítunk idén novemberben, de legkésőbb
2011. február végén.
Jelentkezés határideje: május 31-ig.
Jelentkezés feltétele a szögligeti T2 tanfolyam megléte és a túravezetői tanfolyam
kezdetéig a sikeres T2 vizsga letétele.
6. A technikai T2-es vizsga kiírása
A változás lényege: A T2 vizsgát a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem a központi
vizsgán és nem sziklafalon kívánjuk lebonyolítani a jövőben. Az O. Sz. szeretné életszerűbbé tenni ezt a túravezetői tanfolyam szempontjából is fontos vizsgát. Ezért az
alábbi módon lehet vizsgázni azoknak, akik a túravezetőire jelentkeznek és még nincs
T2 vizsgájuk. A korábbi T2 vizsgák érvényben vannak.
A vizsgázni szándékozók háromfős csoportokba szerveződve, saját túrájukra
meghívnak egy vizsgabiztost, aki résztvesz ezen a túrán, és felméri, megítéli a
vizsgázók teljesítményét.
A túra feltételei:
a. A túra választott helyszínei között lehetőség szerint a T2 tanfolyamos barlangok ne
szerepeljenek, hanem egyéb hazai vagy akár külföldi barlangok legyenek kiválasztva.
b. A barlanghelyszínek között – az oktatók részvételével szervezett – külföldi túrák és
expedíciók is számításba jöhetnek. Pl: Montenegró, Canin, Bihar-hg. stb. De természetesen a vizsgaszándékot ebben az esetben is előre jelezni kell.
c. A túrahelyszínül választott barlang vagy barlangok, mindhárom vizsgázó számára
biztosítsanak kötéltechnikai beszerelésre lehetőséget.

Oktatási Szakosztály

A Szakosztály 2010. február 4-én tartott ülésén a szakosztály vezetőjének egyhangúlag Sződy Ferencet választották meg. Ugyanekkor döntöttek arról, hogy a szakosztály továbbiakban Verocs néven működik tovább. Kezdeményezésükre Mikolovits
Veronika születésnapján, február 19-én a Mátyás-hegyi-barlang Kápolna-termében
emléktáblát helyeztek el. Ezt követően a Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében Vera
születésnapja alkalmából kedves hangvételű megemlékezésre került sor, ahol a barátok és társak által összeállított képeken Vera életútja elevenedett meg. A megemlékezésen a Társulat részéről Leél-Őssy Szabolcs elnök köszöntötte a megjelenteket és
emlékezett Verára, valamint bejelentette, hogy a Társulat a 35 éven aluli tagok
munkájának elismerésére alapított érmet Mikolovits Veronikáról nevezi el.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
Tisztelt Kutatótársak!
Erősen bíztam benne, hogy ezt a tájékoztatást sosem kell megírnom, de sajnos
nem jött be.
Tegnap megjelent a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM
rendelet módosításáról szóló 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet, ami a fenti körbe
tartozó minden engedélyezési eljárásra – tehát értelemszerűen a barlangokkal
kapcsolatos eljárásokra is – díjfizetési kötelezettséget állapít meg (márpedig erre a
díjra a társadalmi szervezetek illetékmentessége nem érvényes).
A tervezet tavaly novemberi házon belüli egyeztetésekor legalább a kutatás,
illetve a barlang védelmét, megközelíthetőségének biztosítását szolgáló kiépítések díjmentességének megtartását célzó minden érvelésünk – nevezetesen, hogy a kutatások az állami tulajdont, illetve az arra vonatkozó ismereteket gyarapítják, túlnyomóan társadalmi szervezetek végzik a saját költségeik és szabadidejük terhére, ezt
még eljárási díjjal is "büntetni" (még ha az jelképes is) erkölcstelen; a nevezett kiépítések pedig kizárólag természetvédelmi célt szolgálnak, és azt vagy az igazgatóságok, vagy állami feladatot átvállalva társadalmi szervezetek végzik – lepattant a
költségvetési szemléletű jogalkotókról. Egyedül annyit tudtunk elérni, hogy a tervezett,
valóban hajmeresztő díjtételek 80–90 %-kal csökkentek, és amint azt sajnos a megjelent rendelet is tükrözi, ezen Haraszthy államtitkár úr személyes közbenjárására
sem sikerült változtatni.
A minket érintő tételek az alábbiak:
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Barlang, barlangszakasz hasznosítása, a hasznosítási mód
megváltoztatása
Barlang, barlangszakasz kiépítése
Barlangi képződmény hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása
Kutatás, kísérlet, gyűjtés barlangban, barlangszakaszban
Kutatási célból
Barlangi búvármerülés
Egyéb célból
Barlang, barlangszakasz kiépítésén kívüli műszaki beavatkozás
(hasznosításnak nem minősülő) Filmforgatás engedélyezése

60 000
10 000
60 000
5 500
5 500
50 000
10 000
30 000

Két pici pozitívum, hogy
o a mentőgyakorlatok engedélyezése továbbra sem díjköteles (mivel szerencsére nevesítetten nincs kiemelve a "barlang állagára, állapotára, … kiható
valamennyi tevékenység" közül)
o a rendelet csak a kihirdetését (02. 25.) követő 45. napon lép hatályba (azaz
számításaim szerint április 10. után), és azt ezt követően indult eljárásokra
kell alkalmazni.
Az adott helyzetben a következőket tudom tanácsolni:
o Aki díjkötelezettséggel sújtott tevékenységet tervez, még április 10-e előtt
nyújtsa be a vonatkozó kérelmet.
o Aki tartósan kíván egy-egy barlanggal foglalkozni, a lehetséges maximális 5
éves időtartamra kérje meg a kutatási engedélyt.
o Aki egy felügyelőség illetékességi területén belül több barlangban akar kutatni, azokra egy kérelemben kérje meg az engedélyt (vagy hosszabbítást),
mert így van esély arra, hogy a felügyelőség egy eljárásnak tekinti az ügyet.
És, reménykedjünk abban, hogy a rendelet a jelen formájában nem lesz hosszú
életű…
Takácsné Bolner Katalin

kedvezményt kap minden MKBT-tag.
Nézzétek meg a honlapot: www.speleohungary100.hu
A szervező bizottság nevében:
Leél-Őssy Szabolcs

BESZÁ M OL ÓK, R ÖVID CI KKE K
EREDMÉNYEK A HIDEG-LYUK-BARLANGBAN
A Szabó József Barlangkutató
Csoport által, a Budai-hegységben
végzett, több mint 5 éves feltáró kutatás eredményeképpen 2009. november 25. és 2010. január 21. között sikerült új részeket feltárni a
Hideg-lyuk barlangban (4762/41). A
megtalált járatok felmérése és fotódokumentálása folyamatban van. Az
új részek hossza meghaladja az 1,5
km-t, és magyar viszonylatban jelentős méretekkel bírnak. Ezekkel a
járatokkal a barlang teljes hossza
elérheti a 2 km-t. Emellett reális
esély mutatkozik a közelben találA Veronika-ág egyik terme
ható Harcsaszájú-barlanggal való
összeköttetés megismerésére is. Ha ez sikerül, a járatok hossza meghaladhatja az 5
km-t.
Nagy András (Balu)

SPELEOHUNGARY100
Tisztelt Tagtársak!
A Spelohungary100 (amely, mint tudjátok, egyúttal az V. Európai Szpeleofórum is
lesz) szervező bizottsága szeretné, ha rendezvényünknek minél több aktív és fiatal
tagunk is résztvevője lenne. Itt lehetősége nyílik mindenkinek az előadások meghallgatására, a barlangtúrákon való részvételre, és nem utolsó sorban ismerkedésre,
személyes kapcsolatok kiépítésére külföldi kutatókkal, akik közül kb. 100-at várunk a
konferenciára. Hogy ezt megkönnyítsük, fiatal tagjaink (a nemzetközi gyakorlat
szerint a 26 éven aluliak) INGYENESEN látogathatják az egész konferenciát. 26
évesnél idősebb tagjainknak ezt anyagi okokból nem tudjuk biztosítani, de nekik is
nagyon kedvezményes, 3000 Ft-os díjon megváltható részvételi lehetőséget ajánlunk
fel, és ebben a szombat esti, Pál-völgyi gulyásparty is benne foglaltatik.
Amennyiben előadást is szeretnének tartani, ill. igényt tartanak a kiadványokra, a
fogadásokon való részvételre, akkor a teljes jogú részvételi díjból (18.000 Ft) 50 %

SISMA HÍREK
2010. január 2. és 15. között ismét visszatértünk a Canin-fennsíkra, hogy folytassuk a feltárásokat a legújabb kutatási célpontunknak kiszemelt Sismában.
Emlékeztetőül: a Sisma a Gilberti-barlangrendszer részét képezi, melyet három,
egyenként 700 méter mélységű aknabarlang (a Laricetto, a Sisma és a Fonda) alkot.
Az aknasorokat a mélyzónában egy vízgyűjtő járat köti össze. Az elmúlt évek alatt a
Sisma és a rendszer többi tagja között sikerült kapcsolatot teremteni, illetve ráakadtunk egy vízszintes fosszilis övezetre, melynek járatai 400 és 560 méter mélység
között húzódnak.
Az idén két egymást váltó egyhetes földalatti kutatótábort szerveztünk, melyeken
összesen 16-an vettünk részt. A kutatás központja a tavaly berendezett, kényelmes és
a felszínről könnyen megközelíthető bivak (-490 m) volt.
A kutatások három területen hoztak eredményt.
A bivak környékén több aktív akna vezeti vizét a mélyzóna vízgyűjtőjébe. A korábban megismert Összekötő- és Félbehagyott-aknasorok mellé idén bejártuk és fel-
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mértük a Furulyás- és Lézertok-aknákat, és ezeken
átereszkedve túrákat tettünk rendszernek a Fondán keresztül sokak által
ismert végponti szifonjához.
A Japán-zóna a Prevala-nyereg irányába tart
(130°). A kényelmesen
járható barlangrészben tágas fosszilis folyosók és
kürtők váltják egymást,
egészen a Hóember környékéig, ahol több, szintén
tágas és omladékhegyekkel szabdalt fosszilis folyosó csatlakozik egymásba. A zóna legszebb része a 130 méter hosszúságában szinte
nyílegyenes, metróalagútszerű Teveszőr-folyosó, melynek falát 5–10 centis aragonitkarfiolok borítják.
A harmadik kutatási terület a 3. generációs folyosó, mely nyugati irányba (270°), a
Bila Pec-hágó felé vezet. Tavaly a köteleink elfogytával egy akna szájánál fordultunk
vissza, melyről a térképek alapján azt sejtettük, hogy a Laricetto aknasorába
csatlakozik. Izgalmas fordulata az idei kutatásnak, hogy az akna átharántolásával
feltárult folytatás bőven túlnyúlik a Laricettón.
Talán a vízgyűjtő járat szifonokon túli részei is elérhetőek lesznek a jövőben.
Bár a Gortani közelsége (4–500 méter északi irányban) és a két rendszer felépítése közötti hasonlóság (fosszilis zóna 1300–1450 m, és aktív vízgyűjtő 1100 m
tszf. magasság körül) miatt a két barlang közötti kapcsolat is felmerülhet, ebben az
irányban egyelőre nem adja magát a barlang.
Minden feltárt szakaszt felmértünk, a két
hét alatt több mint 1600
méterrel gyarapodott a
barlang, melynek új részei összesen közel 4
km-t tesznek ki.
Nem véletlenül választottunk ilyen korai időpontot, a felszíni hóviszonyok a tavalyi alkalmaknál sokkal barátságosabbak voltak.
A felújított Gilberti kevésbé sikeredett barátságosra, mint a régi, de az
új üzemeltetők, Iréne és
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A Gilberti-barlangrendszert
Fabio kedvesek voltak. Megadták az elérhetőségüket (iri.piri@virgilio.it), ha mentek
legközelebb, jelezzétek nekik előre! Megépült a Prevala-hágóba vezető felvonó, bár
az alkalmi lavinaveszély vagy a kevés síelő miatt nem üzemel folyamatosan.
Az olasz barlangászok megemlékezést szerveztek erre a hétvégére, a Bila Pechágóban 40 éve lavinabalesetben elhunyt Bavanzó, Vianello és Piccola emlékére,
akik nevét a környék barlangjai mellett a DVP kunyhó is őrzi. Sajnos a rossz időjárás
miatt bekövetkezett időpontváltozás miatt ezen nem tudtunk részt venni.
Ezúton szeretnék gratulálni a Hideglyuk feltáró csapatának, sokat erőlködtünk, hogy
több járatot keressünk össze ebben a hatalmas hegyoldalban, mint amennyi ott a
kőfejtő sarkában tekereg, és nagy örömünkre szolgál, hogy ez mégsem sikerült.
A Canin-feltárások és a magyar expedíciós barlangkutatás fő támogatója:
www.alpinexpe.hu
Továbbá köszönetet mondok a csapat minden tagjának (Ács Viktor, Botta István,
Egri Laci, Huber Kilián, Kiss Péter, Losonci Gábor, Nagy Gergő, Pataki Robi, Pintér
Gábor, Szabó Emőke, Szabó Kálmán, Szabó Lénárd, Szalai Vera, Várkonyi László,
Zaránd Péter, Zih József), akik jókedvűen és kitartóan ügyködtek a nehéz körülmények között a közös cél érdekében.
Szabó Lénárd (Leó)
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KIADVÁNYOK
Megjelent a
Karszt és Barlang 2008. I–II.
összevont száma.
A folyóiratot a 2008-ban érvényes
tagsággal rendelkező tagjaink térítésmentesen kapják meg. Kérjük tagtársainkat, hogy – a tetemes postaköltségek csökkentése érdekében –
lehetőség szerint személyesen (csoportok esetében összevontan) vegyék át a folyóiratot a Titkárságon.
Eladási ár: 500 Ft.

A Speleo Sport árlistája
Téli Petzl akció!!
Ecrin Rock
Elios
Vertex
Simple
Stop
Grigri
Tibloc
Pantin
Shunt

16 800 Ft
12 350 Ft
16 800 Ft
9 950 Ft
17 600 Ft
15 500 Ft
5 000 Ft
12 400 Ft
10 900 Ft

Croll
Ascension
Tikka Xp
Myo Xp
Myo Rxp
Duo Led 14
FixoDuoLed
Aceto

9 300 Ft
10 850 Ft
11 600 Ft
15 600 Ft
19 400 Ft
29 500 Ft
24 600 Ft
16 900 Ft

Előfordulhat, hogy a keresett termékből éppen kifogytunk,
ezért érdeklődj, és mire jössz érte, berendeljük!
Nyitva tartás:
Címünk: 1094 Budapest,
Balázs Béla u. 30. Hétfő, kedd, szerda 10–18-ig
Tel: 06 1 785-9551

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a Karszt és Barlang 2009. I–II. számának szerkesztése lezárult, várhatóan május végére megjelenik.
A 2010. I–II. számába szánt tanulmányokat, beszámolókat, híranyagokat
kérjük legkésőbb ez év szeptember végéig a Titkárságra eljuttatni, lehetőleg
elektronikus formában.

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
Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs
A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.
Floppyn, CD-n és e-mail-en érkező anyagokat World formátumban tudunk fogadni.

Csütörtök

Mobil: 06 20- 367-6964
Péntek
E-mail: kocsisandras@speleo.hu
Weblap: www.speleo.hu

10–19-ig
10–17-ig

Sporttársi üdvözlettel:
Kocsis András

