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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 
 

ELŐADÁSOK 
a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében 

 

Március 18. (szerda) 
Fosszília Klub  17 órától, benne 18 órakor 
Leél-Őssy Szabolcs: Délkelet-Ausztrália barlangjaiban című élménybeszámolója  
 

A 2014–15-ös túravezetői tanfolyamon résztvevők előadássorozata minden alka-
lommal 18 órától . Az előadások néhány kivételtől eltekintve általában 10 percesek, 
amit 5 perc vita és beszélgetés követ. 
 

Március 25. (szerda) 
Farkas Andrea: A Déli-Bakony csúcsa – Kab-hegy rövid bemutatása barlangtani 

szempontból (geológia, kutatástörténet, főbb barlangok) 
Fekete István: Közlekedés árvízveszélyes barlangokban (Honnan ismerjük fel, 

hogyan készüljünk rá, és mit tegyünk ha baj van) 
Füredi Zoltán: Filmes beszédmódok 
 

Április 1. (szerda) 
Erdélyi Balázs: A Szopláki-ördöglyuk kutatásának története 
Gyovai Tamás: Kötéllehúzós technika bemutatása, használatának veszélyei és azok 

kiküszöbölése 
Kalotai Zsófia: Mélyfúrás-geofizikai vizsgálatok karsztkutakban (Esettanulmányok: 

Keszthely, Vadaskert kút és Pál-völgyi karsztvízszint-figyelő kút) 
Kiss Borbála Mária: Denevérek általában és a hazánk barlangjaiban előforduló fajok-

ról röviden 
Lőrincz Dalma Veronika: A Harcsaszájú-barlang kutatásának bemutatása, a Barit Barlang-

kutató Csoport szemszögéből (9 év munkája, mit jelent a barlangkutatásban a cserkészet) 
Madár Zsuzsanna: Cantabria barlangjai – túrabeszámoló 
 

Április 8. (szerda) 
Lovász Péter: A Meledic-plató felszínfejlődése, és formakincsei 
Nagy Zsófia: Élménybeszámoló a 2014-es NSS konferenciáról 
Sári Attila: Vízalatti barlangok térképezése, dokumentálása 
Sümegi Zoltán: Hochschwab kutatóhét 2013 (Kutatóhétről általánosságban, 2013 évi 

TBE eredmények - Steinbockschacht és Speikbodenhöhle 
Szegedi K. László: Talpalatnyi Víz, avagy a Tatai teraszvidék visszatérő forrásai  
Várkonyi Andrea: Barlangkutatás, térképezés Nationalpark Gesäuse területén (ku-

tatás-térképezés-dokumentálás 'szigorú' metodikája Ausztriában; TBE eredmények 
2014-ig: Seekarschacht XVI, Stadelalm-Eiskluft) 

 

*  *  * 
Április 15. (szerda) 
Virág Magdolna: Barlangok mikrovilága (barlangi kristályok, ásványok mikroszkópi 

felvételeken) 
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2015. április 22-én, szerdán, a Föld Napján 17 30 
Eszterhás István: Barlangszerű löszüregek Ságvár környékén  

Vetített képes előadás Siófoktól 6 km-re, Ságváron a Művelődési Házban  
(Ságvár, Fő u. 16/a). 

*  *  * 
A 2014–15-ös túravezetői tanfolyamon résztvevők előadássorozatának folytatása 

 
Április 22. (szerda) 
Horváth Gábor: Néhány egyszerű ötlet karsztforrások furcsa vízhozamgörbéjének 

magyarázatára (Avagy mennyit lehet megmagyarázni a Nagy Tohonya-forrás vi-
selkedéséből szivornya nélkül?) 

Kovács Ákos Balázs: Szemlő-hegyi-barlang és a gyógyítás 
Mátéka László: Az elmúlt két évtized természetvédelmi és barlangvédelmi 

intézkedései "felhasználói" szemmel 
Molnár Mária: A fizika és a barlangászat kapcsolata, avagy erőhatások fellépése 

kikötési pontok között 
Sárközy Ádám: Egy barlangász klub életciklusai, közösségépítés a barlangászatban 
Szerencsi Judit: Gyakorlott túravezetők által elkövetett hibák a barlangi túrázás során 
 
Április 29. (szerda) 
Kovács Tamás: Barlangi kitöltések, cseppkövek fajtái és képződésük 
Mészáros József: Barlangászat 3D-ben - Új mérési módszerek és meglévő poligonok 

kiterjesztése, új szoftverek és rock and roll 
Szabó Tivadar: Barlangok voxelizálása (Új perspektíva a 3D adatrendszerek területén) 
Welther György: A barlangszemlélet alakulása, a barlang fogalmának reflexiója a 

nyelvi eszközökön keresztül 
Zimmermann Lőrinc: Biztonságtechnika, barlangi veszélyforrások. A felkészülés sze-

repe a nem csak balesetmentes, hanem élvezetes túrához. 
 
Május 6. (szerda) 
Dizseri Barnabás: Konfliktuskezelés a föld alatt: destoratív konfliktuskezelési eljárások 

a túrázás közben 
Farkas László: Inverz Everest, avagy ki találja meg a világ legmélyebb barlangját? 
Filei Károly Gyula: A barlangi térképvázlat készítésének gerincvonala (poligonsza-

kasz három adatának felmérése a gyakorlatban , egyszerű módszerekkel) 
Kun Botond: A Kétlyukú-barlang kutatásának története 
Tarczi Zsófia: A Miroc-hegység barlangjai - kalandozások a Vaskapu vidékén 
Tiszóczki Péter: Barlangvilágítás korszerűsítése, avagy a LED-ek térhódítása a 

barlangászatban 
 
Május 13. (szerda) 
Adamkó Péter: Víz alatti barlangkutatás Magyarországon 
Angyal Dorottya: Élet a cenoték mélyén - látogatás a mexikói Yucatán-félszigeten 
Csizmadia Éva: Vékonyköteles-technika (vékonyköteles technika használata és 

összehasonlítása a normál vastagságú kötelek használatával gyári adatok, tesztek 
és gyakorlati használat alapján) 

 



4 

 
Kiss Adrienn: "Sérülések megelőzése". Amiért a bemelegítés és a levezetés fontos 

egy barlangtúra során.  
Sölétormos Annamária: Miért jók a földalatti földrajzórák – az oktatók és diákok szem-

szögéből nézve. 

 
SZAKMAI TANULMÁNYÚT TAPOLCÁRA 

 

A Társulat március 21-én egynapos tanulmányutat szervez a Tapolcai-tavas-
barlangba. A látogatás aktualitását a januárban átadott új, vetítőteremmel is rendel-
kező fogadóépület, s az abban berendezett igen színvonalas – 3D-s vetítéseket is 
bemutató – kiállítás adja. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága engedé-
lyezte csoportunk számára az új létesítmény és a barlang térítésmentes látogatását. 
 

Utazás:  
– Budapestről (Népligeti autóbuszpályaudvar) odafelé a 945 órakor Hévízre induló 
Volán-busszal, visszafelé a 1715-kor induló Volán-busszal). A tapolcai buszmegállótól 
15 perces séta a barlang fogadóépülete. Teljes árú menetjegy oda-vissza 6790 Ft + 
530 Ft autópályadíj. Diákigazolvánnyal a menetjegy 50 %-kal olcsóbb, 65 év felett 
csak az autópályadíjat kell fizetni. A jegyet érdemes előre megváltani. (Oda-vissza is.) 
– saját gépkocsival. 

Program: találkozás 1330-kor a barlang bejáratánál, kiállítás- és barlanglátogatás, ezt kö-
vetően visszaindulásig szabad program, igény esetén borpincelátogatás a Malom-tónál. 
 

Végleges jelentkezési: 2015. március 10. a választott utazási mód megadásával.  

Titkárság 

 
SZAKMAI TANULMÁNYÚT AUSZTRIÁBA 

 

Mint azt már a Tájékoztató előző számában is jeleztük a Társulat 2015. augusztus 
14–23. között tanulmányutat szervez Ausztriába. A program első részében a Gesäu-
se nemzeti park (Enns-völgyi Alpok) látnivalói (felszíni túrák, overállos és idegen-
forgalmi barlangok) szerepelnek, míg a második részben az Osztrák Barlangkutató 
Szövetség éves találkozójának programjain veszünk részt. Sajnos ez utóbbinak a 
végleges programja még nem érkezett meg a Társulathoz, így konkrétumokat csak a 
Tájékoztató következő számában tudunk közölni.  

Várható költségek: autóbusz kb. 30–35 000 Ft, szállás a hét első felében a nemzeti 
park által fenntartott kempingben sátorban kb. 9, tömegszálláson kb. 12 euro/fő/éj.  

A barlangász találkozó helyszínén hivatalos kempingben, sátorban kb. 10 euro/fő/éj. 
Egyéb szálláslehetőségek (pl. szpeleokemping) még nem ismertek. 

Kérjük, hogy akit érdekel a tanulmányút, 2015. március 31-ig jelezze a Titkársá-
gon, hogy meg tudjuk kezdeni a konkrét szervezési munkákat. 
 

FELFEDEZŐK NAPJA 
2015. május 9-én ismét megrendezésre kerül a Millenárison a nagysikerű 

Felfedezők Napja. Az idei rendezvény fő témája a vulkanológia lesz, de termé-
szetesen a barlangkutatás is helyet kap a programban. A részletes és folyamatosan 
bővülő program elérhető a http://felfedezoknapja.info/ címen.  
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BARLANGNAP 

 

 A Társulat idei barlangnapja – különféle programütközések miatt –  a szokásostól 
eltérően 2015. július 3–5. között kerül megrendezésre Orfűn, a Mecsekben kutató 
barlangkutató csoportok közreműködésével. 

A rendezvénnyel kapcsolatos részletes információk a Tájékoztató következő szá-
mában, továbbá a honlapon és a levelezőlistákon olvashatók majd.  

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők 

 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
 

ÉLETBEVÁGÓAN FONTOS KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉS 
 

2015. május 9-én lesz az MKBT küldöttközgyűlése. A jogszabályok megváltozása 
miatt ezen a küldöttközgyűlésen sort kell kerítenünk az MKBT Alapszabály módosítására, 
ami  lehetőséget nyújt a Társulat működésének új alapokra helyezésére is. Az Alapsza-
bály változásai miatt a tisztújítást csak az új Alapszabály bírósági elfogadása után célsze-
rű véghezvinni, ezért arra egy később tartandó (küldött)közgyűlésen kerül sor.  

A május 9-i küldöttközgyűlés napirendi pontjai: 2014-es beszámoló és 2015-ös 
munkaterv elfogadása, tájékoztatás az Alapítvány munkájáról, alapszabály módosí-
tás , elnökség mandátumának meghosszabbítása az új Alapszabály bíróság általi el-
fogadásáig. A május 9-i küldöttközgyűlés csak szervezeti alkalom lesz, az éremosztás 
és egyéb méltatások egy későbbi alkalommal kerülnek sorra. A közgyűlésen megvi-
tatandó javaslatok tartalmát a gyűlés előtt időben ismertetjük a tagsággal.  

Az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban az egyéni tagok részére (területi) 
küldöttállító gyűléseket hívunk össze a választmány által meghatározandó helyeken 
és időpontokban. Ezt előkészítendő 2015. március 17-én 18 órára választmányi ülést 
hívunk össze a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületébe. 

A fenti szoros menetrendet az indokolja, hogy a jog szabályok megváltozása 
miatt az alapszabályt módosítani kell, ha ezt elmul asztjuk, a bíróság megszün-
tetheti a Társulatot. Ezért szükséges, hogy minél n agyobb létszámban vegyetek 
részt az  összes döntéshozó szerv munkájában. Kérjük, a fenti eket minden le-
hetséges fórumon továbbítsátok a tagság felé, és kí sérjétek figyelemmel az ez-
zel kapcsolatos tájékoztatást a  levelezőlistákon, a www.barlang.hu honlapon és 
az MKBT Facebook profilján.  

Kosztra Barbara 
 

MTSZ KÁRTYÁK 2015. ÉVRE 
 

2015. évre érvényes MTSZ kártyákat kizárólag online lehet majd igényelni, de az 
ehhez szükséges regisztrációs felület még tesztelés alatt áll. A kártyaigényléshez 
szükséges tennivalókról a levelezőlistákon adunk tájékoztatást. A tavalyi évben igé- 
nyelt kártyák 2015. március 31-ig érvényesek. (Ezúton jegyezzük meg, hogy néhány 
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tagtársunk tavalyi kártyája még a Társulatban van.) 
 

TÁMOGATÓINK 
                Adventure Caving 40 000 Ft         Gyarmati Gábor 5000 Ft  
                                   Dr. Laczkovits Gabriella 1500 Ft. 

Hegedűs Gyula, Kosztra Barbara és Szabó Zoltán, dr. Szentes György, 
Perényi Katalin és Zih József összesen 68 124 Ft-ot ajánlott fel és utalt át a 

Társulat 4 éves UIS tagdíja elmaradásának rendezésére. 

Az adományokat ezúton is hálásan köszönjük. 

 

HÍREK, HIRDETMÉNYEK 
 

OSZTRÁK BARLANGNAP 
 

Az Osztrák Barlangkutató Szövetség barlangnapját a Bécsi- és Alsó-ausztriai 
Barlangkutató Egyesület rendezi 2015. augusztus 20–23. között Mitterbach am Er-
laufsee településen. 

Mivel a rendező egyesületnek közel 400 magyar barlangkutató a tagja, örömmel 
vennék, ha közülük minél többen jelen lennének a rendezvényen.  

A számos szakmai előadást (magyarokét is), különböző nehézségű elő- és utó, 
illetve a rendezvény alatti barlangtúrákat, hangulatos esti összejöveteleket tartalmazó 
programot a napokban állítják össze, melyet rövidesen a Társulat is meg fog kapni, s 
nyilvánosságra fogunk hozni. 

Titkárság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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SPELEO  

 
Speleo Sport  

Áraink 
   

Cordura overall (700 g./m2) extra nagy foltokkal: 22 500 Ft. 
Standard overall cordura foltozással: 19 000 Ft. 
Hobby overall: 16 500 Ft. 
Műnyúl: 9500 Ft. 
Cserélhető betétes térdvédő: 3500 Ft. 
Sloszos bag, kicsi: 2200 Ft.    Nagy: 2400 Ft. 
Bag 40L: 6000 Ft.    Bag 60L: 6500 Ft. 
Bag 80L: 7500 Ft.     Expedíciós bag.: 9000 Ft. 
 
Petzl Stop: 26 500 Ft.    Pantin: 15 000 Ft. 
Croll: 12 050 Ft.                 Ascension: 13 600 Ft. 
Vertex: 20 550 Ft.    Elia-Elios: 14 600 Ft. 
Myo RXP: 22 100 Ft.                 Myo: 21 500 Ft.  
Tikka XP: 13 750 Ft.     Tikka RXP: 22 950 Ft. 
Fixo Duo: 28 800 Ft.     Duo Led14: 35 850 Ft. 
 
Fenix HP 12: max 900 lumen! 1 db 18650 aksival elme gy 3 óra 45 percet 
400 lumenen! Ára: 21 800 Ft. 
Fenix HP 30: max 900 lumen(!) akksival, tölt ővel: 39 500 Ft.  
Fenix HP 25: 360 lumen, 4 db AA elemmel: 22 000 Ft.  
 
 

Üdvözlettel: 
Kocsis András 

 
Elérhetőség: www.speleo.hu  
1094. Bp. Balázs Béla u.30. 
06 20 367 6964, 06 1 785 9551 
Nyitva tartás: h-k-sz: 10-18 óráig, 
                      csütörtök: 10-19 óráig, 
                      péntek: 10-17 óráig. 
 


