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VÁRSZEGI SÁNDOR 
1933–2015 

 

Április 16-án meghalt Várszegi Sándor, a Bükk valaha volt legaktívabb barlang-
kutatója. 

81 évéből 64-et fordított barlangkutatásra, még alig néhány éve is megragadta a 
vödör fülét, és aktívan benne volt az MLBE kisfennsíki kutatásaiban. 

Kitartó munkájának minden eredményét felsorolni nincs módunk, de szinte minden 
nagyobb bükki barlang kutatástörténetében megtaláljuk nevét. Pályafutását az idős 
Kadić Ottokárral a Kőlyuk-barlangok feltárásánál kezdte 1949-ben. Hihetetlenül aktív 
volt és környezetét is olyan tettekre sarkalta, amik mai szemmel is bámulatos telje-
sítménynek számítanak. Mint a Szivárvány-barlang régi részeinek feltárása és a 
Bányász-barlang első aknájának teljes szelvényű kibontása 8 emelet mélységig.  

Az 50-es 60-as évek szinte minden jelentős bükki feltárásában részt vett. Az ő 
irányításával értek el áttörést például a Szepesi- és a Bányász-barlangban. De ha ő 
maga nem is arathatta le minden munkájának gyümölcsét, még megérhette, hogy az 
újabb generációk megvalósítják álmait. Velünk örült a Szivárvány–Sebes-barlang-
rendszer megszületésének vagy a bányász-barlangi újabb és újabb áttöréseknek is. 

Csoportja a Bányász Barlangkutató Csoport a 60-as 70-es években volt csúcson, 
sajnos az 1980-as évek elején a helyi szénbányák bezárásával párhuzamosan szé-
ledt szét. Ez láthatóan fájt neki, de munkakedvét nem vette el. Utolsó aktív éveiben, 
2001-től Kiss Jánossal együtt tárták fel a Bükk egyik ékkövét, a Bronzika-barlangot. 

Munkáját az MLBE 1999-ben tiszteletbeli tagsággal, az MKBT pedig 1981-ben 
Vass Imre éremmel, 2004-ben tiszteleti tagsággal ismerte el. 

Jó Szerencsét Sanyi Bácsi! 
Sűrű Péter 

titkár 
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 

 
VARGA KINGA  

1956–2015 
 

A Móricz Zsigmond gimnázium és Leél-Őssy Sándor földrajztanár úr diákjaként 
ismerkedett meg a barlangok titokzatos világával. 1971-ben csatlakozott a Vörös Me-
teor Vass Imre Barlangkutató Csoportjához, velük részt vett a Mátyás-hegyi-barlang 
felmérésében. 

1973-ban belépett az Óbudai Kinizsi Barlangkutató Csoportba. Többször részt-
vevője volt nagy Vecsembükki expedícióinknak és a Nagy-oldali-zsomboly feltárására 
rendezett jósvafői nyári táboroknak. 

 1977-ben részt vett az angliai Sheffield városában rendezett UIS nemzetközi bar-
langász konferencián. Társaival rendszeresen túrázott a budai barlangokban, hétvé-
genként pedig rendszeresen a Gömör–Tornai-karsztvidék barlangjainál volt. Többször 
részt vett a kolozsvári barlangkutatók erdélyi barlangkutató táborain is. 

1980-ban az Amerikai Egyesült Államok Bloomington városában rendezett UIS 
nemzetközi barlangkutató konferencia résztvevője volt.  
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1982-ben a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó Sportegyesület ala-

pító tagja. Az 1984-ben felfedezett József-hegyi-barlang kutatásainak adminisztráció-
ját látta el évekig. 

1985-ben hetedmagával részt vett az egyesület kéthónapos Mongólia–Kína–Tibet–
Nepál expedícióján, melyről Bakonyi Péter „Kalandok keleten” címmel könyvet is írt. 

A nyolcvanas évek vége felé már csak baráti barlangi találkozókra járt el. A Ma-
gyar Rádiónál négy évtizedes munkaviszonyát – leépítésre hivatkozva – nyugdíjazás 
előtt megszüntették, bánata a véghez vezetett. 

Május 3-án a József-hegyen tartott megemlékezésen érte is égtek a gyertyák. 
Emlékét soha nem felejtve, nyugodjon békében! 

Adamkó Péter 

 
DR. DÉNES GYÖRGY 

1923–2015 
 

2015. április 30-án hosszú betegség után 92 éves korában elhunyt dr. Dénes 
György, Társulatunk és a Magyar Barlangi Mentőszolgálat  tiszteletbeli elnöke. Em-
lékére 2015. május 3-án este emlékező gyertyagyújtást tartottunk a József-hegyi-
kutatóház előtt, ahol a szemerkélő eső ellenére kb. 150  tisztelője jelent meg.  

A megemlékezésen dr. Leél-őssy Szabolcs, Társulatunk elnöke, Taródi Péter, a 
Magyar Barlangi Mentőszolgálat alapító tagja és volt vezetője, Hegedűs Gyula, a 
Karszt és Barlang Alapítvány elnöke, Szekeres Gábor, a Meteor Természetbarátok 
Turista Egyesületének elnöke, dr. Végh Zsolt, a Meteor Természetbarátok Turista 
Egyesülete Barlangkutató Szakosztályának vezetője,  Stieber József Bódvaszilas 
Község önkormányzati képviselője, az  Alsó-hegyi Barlangkutatás-történeti Társaság 
elnöke és Hegedűs András, az. MKBT Oktatási Szakosztály képviseletében emlé-
kezett az elhunytra. 
 

Alább közöljük Leél-őssy Szabolcs beszédét. 
 

Kedves Barlangász Barátaim, 
újra nagyon sokan vagyunk itt együtt, mint 2 éve, amikor a fájdalmasan fiatalon eltá-
vozott Kecskeméti Pistára, Sobira emlékeztünk. 

Akkor még itt volt velünk a 90 éves Gyurka Bácsi is. Az a Gyurka Bácsi, aki 30 év-
vel korábban is itt volt velünk, amikor az akkor még ismeretlen József-hegyi-barlang 
feltárásán dolgoztunk. Nem a bontókalapácsot forgatta, nem a törmelékkel teli vödrö-
ket adogatta, hanem tanácsokat adott, minden felszíni tárgyalásra elkísért bennünket, 
és tiszteletre méltó megjelenésével, hihetetlenül széleskörű műveltségével és jó hu-
morérzékével segített bennünket, az (akkor még) szemtelenül fiatal kutatókat. 

Az a Gyurka Bácsi, aki több mint fél évszázaddal ezelőtt megalakította az azóta 
több száz ember életét megmentő Magyar Barlangi Mentőszolgálatot. Az a Gyurka 
bácsi, aki közel öt és fél évtizede a bódvaszilasi Meteor-barlang, hazánk egyik leg-
nagyszerűbb cseppkőbarlangjának a feltárását irányította. Az a Gyurka Bácsi, aki 
még korábban megalakította az (akkor még) Vörös Meteor Barlangkutató Szakosz-
tályát. Az a Gyurka Bácsi, aki a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat egyik ala-
pítója, majd később 12 éven át (!) főtitkára, aztán társelnöke, és 2 évtizeden át tisz-
teletbeli elnöke volt. Az a Gyurka  Bácsi, aki a barlangkutatók nemzetközi szerveze-
tének,  az UIS-nek a születésénél is ott bábáskodott – így halála a világ egyetemes  bar- 
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langász társadalmának is nagy veszteség, ahogy ennek az UIS több vezetője már 
hangot is adott. Az a Gyurka bácsi, aki évtizedeken át barlangászok generációinak 
oktatója, nevelője volt. 

És akkor még csak a minket legjobban érintő barlangász tevékenységét soroltam, 
fel – és azt sem teljes körűen. A tudományos kutató geográfust, a jogi doktort, a nyel-
vészet területén is maradandót alkotó példás családapát még meg sem említettem. 
Azt a Gyurka Bácsit, aki még néhány éve is németországi egyetemeken oktatott, Bód-
vaszilas díszpolgárát, aki szakmai, valamint magas hazai és külföldi állami kitünteté-
seit még kivételes memóriájával sem tudta talán fejben tartani. 

Nagyon szerette a József-hegyi-barlangot, és nagyon szerette a feltáró csoport 
tagjait is. Különösképpen Varga Kingát, akit szintén most veszítettünk el. A felfedezők 
közül heten csináltuk végig 1985-ben (kiegészülve Bakonyi Péterrel) a híres kínai–
tibeti–nepáli expedíciónkat. És most, hetünk közül Sobi után újabb két embert vesz-
tettünk el két hét alatt. Kinga csak 58 éves volt… 

A József-hegyi-barlang köztünk annyira erős összekötő kapocs, hogy a felfedezé-
se óta eltelt 31 év alatt egyetlen alkalmat sem mulasztottunk el, hogy a felfedezés év-
fordulóján összegyűljünk. Tavaly, a 30. évfordulón, mint mindig, még itt volt velünk 
Gyurka Bácsi is, aki aláírta mindannyiunk példányát az évfordulóra megjelentetett 
könyvből. Ez az aláírása most már pótolhatatlan, és én életem végéig féltékenyen fo-
gom őrizni. Talán ez volt az utolsó nyilvános megjelenése. 

Idén, a 31. évfordulóra már nem tudott eljönni. Kinga csontig lesoványodva, szót-
lanul itt ült még közöttünk ma 4 héttel ezelőtt. És most már ő sincs velünk. 

Kegyelettel őrizzük meg emléküket, és egyetlen április másodikán, azaz a felfede-
zés évfordulóján sem fogunk elfeledkezni megemlékezni róluk, amíg élünk. 

Béke poraikra! 
 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 
 

59. BARLANGNAP – ORF Ű 
A MKBT és a mecseki barlangkutató csoportok 2015. július 3–5 -én a Mecsek 

hegység területén rendezik meg az 59. Barlangnapot . A rendezvény színhelye Orfű, 
Barlangkutató utca 1. Mecsek Háza barlangi turisztikai központ előtt lévő réten lesz, 
ahol pénteken 10 órától várjuk az érdeklődőket. 

A barlangnap során a következő barlangokban tervezünk túráztatást megszer-
vezni: 

Abaligeti-barlang 
Abaligeti-barlang (átmenő túra) 
Spirál-víznyelő-barlang 
Trió-barlang 
Gilisztás-barlang 
Szuadó-barlang (szárazság esetén) 
Büdöskúti-zsomboly 
Köteles-zsomboly 
Fejbeverős-zsomboly 

Szajha-barlang 
Nagyharsányi-kristálybarlang (péntek d.e.) 
Vízfő-forrásbarlang 
Tettyei-mésztufabarlang 
Mészégető-barlang 
Maszek-barlang 
Pietró-barlang 
Vadetetős-barlang 
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A túrára jelentkezés hamarosan elérhető lesz: www.barlangnap2015.szkbe.hu 
A hagyományos Marcel Loubens Kupa szervezés alatt van. Szombaton este közös 
vacsora, utána az Adrenalin Tourist Rock Band játszik. 

Szálláslehet őségek: 
Sátorban: Mecsek Háza előtti réten, (Orfű, Barlangkutató u. 1.) 
                                                                WC és zuhanyzási lehetőséggel 1000 Ft/fő/éj 
Mecsek Házában  (Orfű, a Barlangkutató u. 1. Telefon: +36 20 380 2064) 2400Ft/fő/éj 
WELL PANZIÓ http://wellpanzio.hu/ Kovács Tibor +36 20 331 1178 1900Ft/fő/éj-től 
Utóbbi kettőnél szállásfoglalás egyénileg. 

REGISZTRÁCIÓ 

 előre utalással 2015. 06. 15-
ig 

helyszínen fizetve 

MKBT tagoknak 2500 Ft 4500 Ft 
nem MKBT tagoknak 3500 Ft 6000 Ft 
10–18 év között 2000 Ft 4000 Ft 
10 év alatt díjmentes 

A Nagyharsányi-kristálybarlangi túrán – miután az csak pénteken délelőtt (a bánya 
üzemidejében) kerülhet sorra – azok vehetnek részt, akik a regisztrációs díjat előre 
utalással fizetik be! 

A rendezvénnyel kapcsolatos további részleteket és a részvételi díj átutalási 
bankszámlaszámát későbbiekben a levelezési listákon, ill. az MKBT, és az SZKBE 
honlapján, valamint a www.barlangnap2015.szkbe.hu weboldalon tesszük közzé. 

A rendezvénnyel kapcsolatos információk kérhetőek: 

Muladi Beáta 
+36 30 628 7401 
muladi.beata@gmail.com 

Lukáts Lilla 
+36 20 380 2064 
szkbe@szkbe.hu 

 
NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK 

 

Mint azt már a Tájékoztató előző számában is jeleztük, a Bécsi- és Alsó-ausztriai 
Barlangkutató Egyesület által szervezett osztrák barlangnapon szeretnék –  ha már 
az osztrák biztosítás révén közel 400 magyar tagjuk van – minél több magyar bar-
langkutató is részt venne. Az alábbiakban közöljük a rendezvény részletes prog-
ramját. 

Az OSZTRÁK BARLANGKUTATÓ SZÖVETSÉG 
TALÁLKOZÓJA 

2015. augusztus 20–23. 

Mitterbach am Erlaufsee 
 

50 éves az Osztrák Barlangi Mentőszolgálat 
 

 



6 

 
(A rendezvényre a Társulat szakmai tanulmányutat szervez (részletek a Tájékoztató 

március-április számának 4. oldalán olvashatók). A  programra előzetesen 21 fő 
jelentkezett.) 

 

Program 
 

Augusztus Délel őtt Délután Este 
15–16. VO Bärwies-jégbarlang (H, v, kétnapos) 

18.   szerda   
Mi1 Fledermausschacht (-zsomboly) és Teufelskessel (V, kétnapos) 
Do1 Arzberg-barlang (H) 
Do2 Warwas-Glatzen-barlangrendszer (H, v) 
Do3 Felszíni karszt: Schlagerboden és környéke 
Do4 Burian-barlang (V, H) 

 
Ice-Breaker-Party 
[Erlauf tározótó] 

Do5 Totes Weib (W) 

 
 

20. 
csüt.  

Do6 Nix-barlang (S) Do7 Mariazell 
városnézés 

Do8 Denevérhálózás 

Fr1 Galmeikogel és Hocheck bányák (H, v) 
Fr2 Bären-barlang és Grosse Spatenlucken-barlang 
(H) 
Fr3 Geldloch és Taubenloch (H, v) 
Fr4 Hochkarschacht (S, h, v) 

Megnyitó 
Kiállításmegnyitó 
Szalonnabár 
(Régi cserzőműhely) 

Fr5 Wilhelminen-barlang (H) 
Fr6 Schwabenreith-barlang (H) 

 
 

21. 
péntek  

Fr7 Edelbacher-táró H, v) 

Denevérkirándulás 
(jelentkezés nélkül) 

Közgy űlés 
Film- és fotobemutató 
(Régi cserzőműhely) 
Sa1 Mariazell 
városnézés 

 
22. 

szombat  

Sa2 Kohler-barlang (S) 

Előadások:  Kutatás, 
tudomány, barlangi 
mentés, történet 
(Régi cserzőműhely, 
Rauscher vendégfogadó) 

 

Idegenforg. barlangok 
ülése 
(Hulatsch 
vendégfogadó) 
Barlangi ment ők 
találkozója 
Rauscher 
vendégfogadó) 
So1 Kohler-barlang (S) 

 
Hohlenstein-barlang 

megnyitása 

So2 Ameiskogel-barlang és Trobach-barlang (H, W) 
So3 Göller-barlang (H, V) 

 
 

23. 
vasárnap  

So4 Lusterriegelschacht (V) 

 

 
S....... idegenforgalmi barlang 
H...... .vízszintes barlang 
h....... .választható nem kiépített rész 

V....... függőleges barlang 
v........ kisebb függőleges lépcsők 
W...... vizes barlang 

A kirándulásoknál különböző okok miatt (pl. rossz időjárási körülmények) válto--
zások lehetségesek. A kirándulások résztvevőinek száma korlátozott, a jelentkezési  
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sorrend a részvételi díj befizetését követően válik véglegessé. Szükség esetén pót-
időpontok beiktatása lehetséges. 

Valamennyi résztvevőt szeretettel hívnak egy barlangi fotóversenyre , melynek témája 
a barlangok valamennyi aspektusa. Egy résztvevő maximum 3 fotót küldhet, s a rendezvé-
nyen való részvétel a feltétel. Az első három helyezett tárgyjutalomban részesül. Valamennyi 
pályamű, amely 2015. július 1-ig thomas.exel@aon.at címre megérkezik, a szervezők részé-
ről kidolgozásra kerül. Később beküldött anyagokat A/4 formátumban a résztvevőknek saját 
költségen kell kidolgozni és legkésőbb augusztus 15-ig elektronikusan kell beküldeni. A pá-
lyaműveknek legalább 2500 pixel méretűnek kell lenni a hosszabbik oldalon és jpg formá-
tumban kell elmenteni. 15 MB-nál nagyobb méretű fotókat egyesével kell beküldeni. 

A pályaművek elnevezése: „CSALÁDI NÉV_Keresztnév_cím.jpg”. A szerzői jog 
megmarad a beküldőnek, a képek csak a rendezvény keretében folyó versenyen 
kerülnek kiállításra. A képek készítői részvételükkel nyilvánítják ki egyetértésüket, 
hogy a fotók a szövetség programfüzetében, illetve a barlangtani közleményekben 
megjelentetésre kerüljenek. 
 

Részvételi díj: 
Július 15-ig történő befizetéssel: 20 euro 
Ezt követően és a helyszínen 25 euro 
A részvételi díj tartalmazza: részvételt valamennyi kiránduláson (több napos esetében 
szállásdíj nélkül), a rendezvény írásos anyagait, a rendezvényekre történő belépést, 
valamint a fotoversenyen való részvételt. 
 

Szállások: 
Szállásfoglalás egyénileg történik.  
Kemping: sátrazási lehetőség és lakóautóparkoló kialakításra kerül, valamint az 
iskolában egy hálózsákos hálóhely (polifoam és hálózsák szükséges) 5 
euro/fő/éjszaka áron. (WC a helyszínen, zuhanyozási lehetőség a regisztráció 
közelében található.) 

A kirándulások részletes programja, helyszínrajz és jelentkezési lap, valamint 
további információk a www.cave.at/tagung címen. 
 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
 

TÁMOGATÓINK 

Karszt és Barlang  
megjelentetéséhez: 
 
Hevesi Attila              6 500 Ft 
Házi Zoltán              90 000 Ft 
Rónaki László          10 000 Ft 
Kormos János            5 000 Ft 

Kollár K. Attila  
Bacsu Dénes (30 éves tag) 
Bartha László  
Szilvay Péter  
Adventure Caving  
Dr. Végh Zsolt  
név nélkül          
Szarka Gyula   (30 éves tag) 
Thieme András (30 éves tag) 

5 000 Ft 
6 000 Ft 

10 000 Ft 
5 000 Ft 

40 000 Ft 
10 000 Ft 
8 000 Ft 
3 500 Ft 
3 500 Ft 

Az adományokat ezúton is 
hálásan köszönjük. 
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OSZTRÁK BIZTOSÍTÁS ÚJ FELTÉTELEI 

 
Az Osztrák Barlangkutatók Egyesülete (VÖH) tagjai számára megújította a kollektív 
balesetbiztosítást az Allianz-Elementar Biztosítónál az alábbi feltételekkel.  
 

Általános feltételek    
Biztosított személy: a VÖH által bejelentett tagok (haláleset esetén kedvezmé-
nyezett a törvényes örökös). 
 

Biztosítási összegek:  érvényes 2015. 01. 01-től. 
Tartós rokkantság: 20 000 €  (100%-nál; szolgáltatás 25%-onként)                 
Haláleset: 2500 € 
Baleseti költségek: 40 000 € (kivéve magánklinikai, magánrendelői költségek) 
Keresési és mentési költségek: 40 000 € 
 

Részletes feltételek 
A biztosítási védettség érvényes minden szabadidős balesetre, kivéve az ausztriai 
lakó- és háztartási környezetet.  Nem érvényes a biztosítás légi sportokra és gép-
kocsibalesetekre. Érvényes azonban alapszabálynak megfelelő egyesületi tevékeny-
séghez használt közlekedési eszközök (magán gk. is) balesete esetén. A biztosítás 
az egész Földre érvényes. A biztosítási összeg együtt érvényes a mentési és szállí-
tási költségekre, és kiegészítik az esetlegesen meglévő egyéb biztosításokat (bank-
kártyabiztosítást is).  
Tartós rokkantság. A szolgáltatás 25%-os rokkantsági foknál kezdődik. 
 

A baleset fogalma: Baleset akkor áll fenn, ha a biztosított személy hirtelen kívülről a 
testére ható esemény (baleseti esemény) következtében önkéntelen egészség-
károsodást szenved.  Balesetnek számítanak az alábbi események is: végtagok fica-
ma, végtagok és a csigolya menti izmok, inak, szalagok rándulása, szakadása, vala-
mint meniszkuszsérülések.  
 

Baleseti költségek: Az itt megadott biztosítási összegekből a baleseti költségek 
megtérítésre kerülnek, amennyiben ezek a baleset napjától számított 2 éven belül ke-
letkeznek. A baleset következményeinek megszüntetését célzó, orvosi előírás szerint 
szükséges gyógykezelések költségei ugyancsak baleseti költségnek számítanak. Ide 
számítanak a betegszállítás szükséges költségei is. 
 

Kizáró okok:  kizáró okok többek között az alkohol, kábítószer vagy gyógyszer általi 
befolyásoltság. Ugyancsak kizáró ok a részvétel versenyeken (repülés, ejtőernyő-
ugrás, motorsportrendezvények és háborús események). 
 

Minden személy (nem osztrák állampolgár is), aki tagja egy osztrák barlangos egye-
sületnek, biztosítva van. Előfeltétel az egyesületi tagság és a tagdíj megfizetése. A  
magyarok biztosítása a Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangkutató Egyesület tagságán 
keresztül működik. 
 

A tagsági igazolvány (a biztosítás mellett) Ausztria területén található menedékházak 
zömében 50%-ig terjedhető szálláskedvezményre, kiépített szurdokok, esetenként fel-
vonók kedvezményes látogatására, használatára is jogosít. 
 

Kapcsolattartó:  (baleset esetén azonnal értesíteni): 
Thomas Exel versicherung@hoehle.org   Tel.: +43699/18 21 91 17 
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BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKKEK 
 

TAPOLCÁN JÁRTUNK 
 

Március 21-én látogatást tettünk a Tapolcai-tavasbarlangban. A látogatás célja 
elsősorban a januárban átadott, a szomszéd épület megvásárlásával kibővített új fo- 

 
A műbarlang „kijárata” 

gadóépületben berendezett kiál-
lítás megtekintése volt, de te-
rmészetesen a barlangi csóna-
kázást sem hagytuk ki. A nem-
zeti park igazgatóság engedé-
lyezte csoportunk számára a 
térítésmentes belépést, melyért 
ezúton mondunk köszönetet.  

16 fős csoportunkat már vár-
ták a pénztárban, majd részletes 
szakmai vezetés keretében jár-
tuk végig a mind építészetileg, 
mind tematikájában, technikai ki-
vitelezésében a 21. század kö-
vetelményeit kielégítő bemuta-
tót. Több helyen 3D-s televízió-
kon  Egri Csaba barlangfotóiban 
is gyönyörködhettünk, majd a 
vetítőteremben  is  3D-s  filmen  
 

 

tanulmányozhattuk a karsztfejlő-
dést a klasszikus Karszton, majd 
a Tapolcai-medencében. A mű-
barlang is nagy sikert aratott, 
szinte valamennyi résztvevő ki-
próbálta. 

Sajnos Tapolca megközelíté-
se bérelt közlekedési eszköz 
híján eléggé időigényes (menet-
rendszerű busszal majdnem 4 
óra, vonattal két átszállással is 
hasonló), így a vezetés és a 
barlangtúra után sok időnk nem 
maradt egyéb programokra. A 
tóparton található borozóban 
töltöttünk egy kis időt, és máris 
indulnunk kellett haza.  

F. N. 
 

A szépen megvilágított csónakázó szakasz 
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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 18 650 aksival elm egy 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. 
 

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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