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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 
 

ELŐADÁSOK 
A Szemlő-hegyi-barlang (II. Pusztaszeri út 35.) vetítőtermében 

 
Február 3. (szerda) 18 óra 
Tihanyi Keve: A barlangok védelmének, és a barlanglátogatás, -kutatás feltételeinek 
jogszabályi változásai, illetve ennek gyakorlati problémái (pl. az engedélyek tartalmi 
elemei), valamint a túravezetői engedély megszerzésének lehetséges módozatai 
(túravezetői tanfolyamok résztvevőjének előadása). 

Ezt követ ően 18,30-tól 
Cave Kids: Fapados utazás Cipruson. 
 

Február 10. (szerda) 18 óra 
Hegedűs Gyula–Füredi Zoltán: UAZ-zal Mongóliában  
Az előadók 2015 nyári élményeiket osztják meg a hallgatósággal. Többek között a 
Nádom ünnep eseményeiről és a Khangai-hegységben tett mintegy 2500 km-es útjuk 
tapasztalatairól. 

2016. ÉVI TERVEZETT KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK 
2016. április 22—27. Felvidék (6 nap) 
Program: felvidéki bányavárosok (Körmöcbánya, Selmecbánya), bajmóci kastély és 
barlang, szabadtéri őstörténi múzeum, túra a számos kisebb-nagyobb barlangot rejtő 
szulyói sziklák között, Szitnya-hegy, Szklenó fürdő, melynek érdekessége a 42 fokos 
Parenica barlangfürdő és számos kulturális látnivaló (Garamszentbenedek, Léva vára, 
Szent Antal Koháry-kastély, trófeagyűjtemény). 
Szállás: Selmecbányán turistaszálláson, illetve saját sátorban.  
Jelentkezési határidő: 2016. január 15. 
 

2016. június 3—12. Körutazás Szlovéniában (10 nap) 
Tervezett látnivalók: 
Huda luknja átmenő barlang (trekking), Velika ledena jama (jégbarlang), overállos túra 
a Postojnai-barlangban, Planina-barlang, Krk-forrásbarlang, Kostanjevica-barlang és 
még sok minden más.   
Szállás: barlangos házakban, illetve kempingben saját sátorban. 
Részletes program a Tájékoztató márciusi számában jelenik meg. 
 

2016. augusztus 13–21. Székelyföld (9 nap) 
Tervezett látnivalók: 
Szent Anna-tó, Torjai Büdös-barlang, Súgó-barlang, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Mada-
rasi Hargita, Egyeskő, Nagyhagymás és a térség geológiai és barlangtani látnivalói. 
Szállás: bérelt magánszálláson, igény esetén félpanzióval. 
Részletes program kidolgozás alatt. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
 

Tisztelt Tagság! 
 

Az MKBT 2015. májusi küldöttközgyűlése megszavazta a Társulat alapszabá-
lyának – részben a jogszabályi változások miatt szükséges és kötelező, ezen kívül a 
közvetlen képviseletet biztosító közgyűlési rendszerre való átállást tartalmazó – módo-
sítását, melyet változtatási kérelem formájában a Fővárosi Törvényszéknek benyúj-
tottunk. 2015 novemberében a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra szólította fel a 
Társulatot. A hiánypótlás részben formai, részben tartalmi módosításokat igényel az 
alapszabályban – utóbbiak elsősorban a tagsági típusok jogaira és kötelességeire vo-
natkoznak. A hiánypótlás során átalakított alapszabályt ugyannak a testületnek kell 
elfogadnia, amely az eredeti módosítást elfogadta. Ezért, bár májusban megszavaztuk 
a közgyűlési rendszerre áttérést, a mostani hiánypótláshoz még egyszer, utoljára kül-
döttközgyűlést kell összehívnunk. A Fővárosi Törvényszék a hiánypótlás határidejé-
nek hosszabbítására vonatkozó kérelmünket elfogadta, ezért 2016. február 10-ig kell 
a hiánypótlást benyújtanunk.  

Tekintettel az idő rövidségére, az Elnökség 2015. december 15-i ülésén rendkívüli 
küldöttközgyűlés összehívásáról döntött.  

A rendkívüli küldöttközgyűlés időpontja 2016. február 6. szombat 1000 óra.  
Helyszíne: Bp. II. Keleti Károly u. 8.   
Napirendi pontjai: 1) Elnöki megnyitó; 2) Hiánypótlás az alapszabály módosítás-

hoz; 3) Vezető tisztségviselők (Elnökség, Választmány) megbízatásának meghosz-
szabbítása a 2016 májusában esedékes tisztújító rendes Közgyűlésig; 4) Kitünteté-
sek; 5) Egyebek; 6) Zárszó. 

Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés változatlan napirenddel 1030 
perckor kerül megtartásra. 

A rendkívüli küldöttközgyűlés határozati javaslatairól és a küldöttek számáról az 
Elnökség javaslata alapján Választmány dönt, ezért 2016. január 5-re Választmányi 
ülést hívunk össze. A küldöttek megválasztása január 6. és február 5. között az 
Alapszabályban meghatározott módon történik. 

A Társulat érdekében kérjük a tisztelt tagságot, hogy a Választmány munkájában 
és a küldöttállításban való részvételével segítse a rendkívüli küldöttközgyűlés lebo-
nyolítását. Ennek elmaradása nemcsak a közgyűlési rendszerre való áttérést tenné 
lehetetlenné, hanem a Társulat megszüntetését is maga után vonhatja. Kérjük, kísér-
jétek figyelemmel a honlapon, levelező listákon és Facebook oldalunkon közzétett 
tájékoztatásokat és vegyetek részt a küldöttállításban és a testületek munkájában.  

Ez úton kérjük azt is, hogy aki még nem tette meg, de módja van rá, e-mail címe 
megadásával (a Titkárság részére,) tegye lehetővé az elektronikus tájékoztatást, 
amely gyorsasága mellett jelentős költségcsökkentést is jelent a Társulat számára. 
 

Köszönettel: az Elnökség 
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TÁJÉKOZTATÁS A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS 
VÁLTOZÁSOKRÓL 

Megjelent a Magyar Közlöny 181. számában a 75/2015. (XI. 24.) FM rendelet a 
földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bü-
rokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról, mely tartalmazza a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítását is. A módosítással számos 
természetvédelmi igazgatási szolgáltatási díj eltörlésre került, illetve csökkent a díj 
összege. 

A módosítással a természetvédelmi hatósági eljárásokban eljáró szervek által el-
látott közfeladat lényegileg nem változik meg , viszont az ügyfelek (kutatók, egyete-
mek, iskolák, természetvédelmi tevékenységet végző szervezetek, egyesületek stb.) 
számára könnyebb, olcsóbb természetvédelmi eljárást tesz lehetővé.  

Számos esetben, a jelenlegi szabályok szerint a természetvédelemnek kifejezet-
ten hasznos beavatkozásokért, vagy a természetvédelemért kifejezetten tenni akaró 
emberek tevékenységéért is igazgatási szolgáltatási díjat kellett fizetni, amely nem 
szolgálta megfelelően sem a természetvédelem, sem az ügyfelek érdekeit. 

Az egyes díjtételek csökkentése, eltörlése emellett nem okozza a természeti érté-
kek károsodását, veszélyeztetését, mert a megelőzés elve alapján az engedélyköte-
lezettség fennmarad , csak a kérelemért nem kell még igazgatási szolgáltatási díjat is 
fizetni a hatóság felé.  

A rendelet szerint csökken a befizetend ő igazgatási szolgáltatási díj  a nem 
kutatási célú Barlangi búvármerülésre 50 000 forintról 5 500 fori ntra.  

A rendelet szerint nem kell a jöv őben igazgatási szolgáltatási díjat fizetni:  
-           Barlang, barlangszakasz kiépítése,  
-           Kutatás, kísérlet, gy űjtés barlangban, barlangszakaszban,  
-           Barlang, barlangszakasz kiépítésén kívü li műszaki beavatkozás.  

Barlangban csak a reklámfilm, játékfilm, videoklip forgatása lesz díjköteles, 
az összes többi filmforgatásért nem kell fizetni.  

 Titkárság 
 

TAGDÍJAK 
A 2016. évi tagdíjak összege az előző évihez képest nem változik: 

– teljes jogú tagdíj 6000 Ft, 
– kedvezményes (diák, nyugdíjas, munkanélküli) 3500 Ft. 

Kérésre csekket biztosítunk, továbbá a tagdíjak átutalásához közöljük a Társulat 
bankszámlaszámát: 

Kereskedelmi és Hitel Bank 10200830-32310384-00000000 
Köszönjük a fegyelmezett tagdíjbefizetést és 2016-ban is kérjük – lehetőség sze-

rint – az első negyedévi befizetést, mely nagy segítséget nyújt a Társulatnak a zök-
kenőmentes működésben. 
 

Titkárság 
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SZJA 1 % 

Társulatunk 2015-ben – az előző évek csökkenése után – emelkedő, 343 583 Ft 
összegű támogatást könyvelhetett el. 

A Társulat vezetése köszönetet mond mindazoknak, akik egyesületünk javára 
ajánlották fel adójuk 1 %-át. 

Kérünk benneteket, hogy 2015. évről szóló adóbevallásotokban is rendelkezzetek 
a Társulat javára, hiszen a tagdíjbevétel mellett ez a működéshez szükséges, máso-
dik biztos forrás. 

Csak stabil alapokon nyugvó, erős egyesület tudja képviselni a barlangkutatók ér-
dekeit. 

Adószámunk: 19815802-1-41 
Köszönettel a Társulat vezetése 

 
TÁMOGATÓINK 

             Adventure Caving 40 000 Ft                            Czakó László 10 000 Ft 

Támogatóink nagylelkű adományait szívből köszönjük. 
 

BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKKEK 
 

BARLANGKUTATÓK  
„SZABLYÁR PÉTER” SZAKMAI TALÁLKOZÓJA 

 
 A Barlangkutatók Szakmai Találkozója, mely az  Elnökség október 21-i határoza-

tának értelmében felvette alapítója, Szablyár Péter néhai főtitkárunk nevét, ezúttal ha-
zatért alapításának színhelyére, Jósvafőre.  

A regisztrált résztvevők száma 116 fő volt.  
A rendezvény idei aktualitását Vass Imre születésének 220. évfordulója adta. Pén-

teken nagyszámú (kb. 40 fő) részvételével jubileumi túrára került sor a Baradla-bar-
langban. A túra előtt a barlang aggteleki bejáratánál Székely Kinga mondott beszédet, 
majd a jelenlévők megkoszorúzták Vass Imre emléktábláját. Ezt követően Székely 
Kinga vezetésével részleges hosszútúra keretében járták végig azokat a jeles helye-
ket, melyek Vass Imre tevékenységét őrzik. A nagy sikerű túra az ugyancsak jubileu-
mot ünneplő Vörös-tói bejáratnál végződött. 

Az esti programban Egri Csaba mutatta be a nemzeti park 30. és a Világörökség 
20. évfordulójára Világörökség a föld alatt címmel készített 3D bemutatóját, valamint 
ráadásként az idei Canin és Kačna-barlang expedíciókat bemutató felvételeit. A látot-
takat most is nagy tapssal jutalmazták a jelenlévők.  

A rendezvény két napján a szokásosnál kevesebb, 23 előadás és vetítés hangzott 
el, így nem volt olyan feszített a program, mint máskor.  

Szombaton ebéd után a résztvevők a jósvafői temetőben megkoszorúzták Szab-
lyár Péter sírját.  
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Szombaton este a szokásos zsíroskenyér-party helyett a nemzeti park igen ízletes 

vadragu levest készített számunkra, melyért ezúton is köszönetet mondunk.  
Az esti hangulatról pedig ezúttal is a Speleo Band, illetve az Adrenalin Tourist 

Rock Band gondoskodott.  
F. N. 

 
SPELEONARNIA 2015 

Az interneten keresgélés közben egyszer csak rábukkantunk egy olasz barlangász 
egyesületre, akik szintén foglalkoznak fogyatékosokkal, akárcsak mi. Nagy örömünkben 
gyorsan fel is vettük velük a kapcsolatot. Ők is örömmel fogadták a megkeresést, s Luca 
Cuttitta, a szervezőbizottságuk tagja, mindjárt meghívott minket, a Verocs Szakosztályt, 
hogy vegyünk részt az idei Olasz Barlangász Szövetség (SSI) által szervezett „Szakmai 
Napokon”, a Speleonarnia 2015-ön, Narni városában október 29. és november 1. között.  

A Verocs Szakosztály-
ból ketten vettünk rész a ta-
lálkozón. Mivel a rendez-
vény hivatalos nyelve az 
olasz volt, s egyikünk sem 
tud olaszul, főleg a kutatá-
sokat és feltárásokat bemu-
tató előadásokra ültünk be, 
ahol rengeteg ábra és kép-
anyag egészítette ki a mon-
danivalót. A legszebb képe-
ket, amelyeken a végzett 
munkák nehézsége is átjött, 
azok  az  olasz kollégák ké- 

 

szítettek, akik idén a Timavo-rendszerben merülésekkel, és a Canin-fennsík barlang-
jaiban végeztek feltárásokat. Természetesen, ezen kívül Olaszország különböző 
karsztos tájain is sokfelé kutattak. 

 

Legérdekesebb szá-
momra a Kína barlangja-
inak legnagyobb termei-
ben végzett 3D lézer-
szkennelésről tartott elő-
adás (Daniela Pani) volt. A 
National Geographic által 
támogatott majd’ két éves 
felmérés eredményeként 
bemutatták a termek és fo-
lyosók 3D képeit. Szabá-
lyos virtuális barlangtúrán 
vehettünk részt a részle-
tekig élethű barlang-ábrá-  

zolásban. Számítógép segítségével ki is léptünk a barlang „légteréből”, és kívülről is 
láthattuk a termek alakját.  Néhány esetben a külső domborzatot is felvették, és látha-
tó volt a barlang elhelyezkedése a hegyben. Ez utóbbi főleg lakott területek közelében 

7 

lehet fontos, ahol az esetleges felszakadás katasztrófát okozhat. 
A mi előadásunk a Diversamente Speleo, azaz a Barlangászat másképpen című 

szekcióban volt, tíz másik előadó között. Olaszországban most kezdenek foglalkozni a 
sérültek túráztatásával, de a miénktől jelentősen eltérő szemlélettel. Ők évente né-
hány alkalommal szerveznek nagy dzsemborikat, és nagyon súlyos állapotú sérülteket 
is levisznek ilyenkor a barlangba. Elsősorban az örömszerzés a cél, az, hogy a bár-
milyen állapotú sérültek is eljuthassanak gyönyörű helyekre. Ezeket az örömöket, ér-
zelmeket meg is tapasztaltuk az előadásokon (nem csoda, hiszen Olaszországban 
voltunk), ahol maguk a sérültek is meséltek túráikról. Súlyos sérültek esetében gya-
korlatilag „befelé mentik” a sérülteket hordágyon a barlangba, majd ugyanígy viszik ki 
őket. Az olasz gyakorlattól eltérően, a mi célunk elsősorban a gyerekek terápiája: az, 
hogy a sérülteket jól átmozgassuk, kilazuljanak izmaik, ízületeik, fejlődjék mozgásuk. 
További célunk, hogy az utcán is biztonságosan tudjanak közlekedni, magabiztossá-
got nyerjenek. Nagyon fontos eszköznek tartjuk a rendszerességet, mert fejlődést 
csak így tudunk elérni. Már 14 éve járunk gyerekekkel barlangokba, és szemünk előtt 
nőnek fel, fejlődnek, jól láthatók az elért eredmények. Volt barlangászunk, Kézdi Ré-
ka idén két világcsúcsot úszott S5 kategóriában. 

Narniban a több száz résztvevő ellátásáról 13 barlangász egyesület profi konyhája 
gondoskodott, melyeket a városka főterén állítottak fel, és az étkező sátorral együtt 
beborították a teljes, ez időre a forgalom elől lezárt főteret. Szomjoltóul Itália különbö-
ző vidékéről érkezett borok szolgáltak. A program részeként rövid sétát tehettünk a 
város alatti kazamatában, börtönben és a római kori vízvezetékben. 

Tartalmas és tanulságos napokat tölthettünk Narniban. Szeretnénk fenntartani a 
kapcsolatot az olasz kollégáinkkal, reméljük, hamarosan mi is vendégül láthatjuk őket. 

Faragó Tamás 
Verocs Szakosztály 

 
BERHIDAI GERGELY TRAGÉDIÁJÁRÓL 

 

Már hetek teltek el Berhidai Gergely tragikus kimenetelű barlangi balesete óta. És 
40, 45, ill. 50 év, mióta Magyarországon, száraz barlangban, halálos baleset történt 
volna. A négyes Ferenc-hegyi-barlangi halálesetre, Lakatos László tragédiájára, ill. az 
ezeken az oldalakon éppen az előző számban felidézett, 3 halottat jelentő Baradla, 
Styx-beli balesetre mindenki emlékszik még… 
    Voltak azóta is „barlangi” halottaink Ausztriában, Franciaországban, Spanyolországban, 
de határainkhoz ilyen közel még nem. Szerencsére. Fel voltam rá készülve, hogy ez egy-
szer bekövetkezik, de mégis, amikor megtörténik… 
    Fölösleges, banális baleset volt. Talán éppen olyan, mint Windyé néhány évvel 
ezelőtt. A balesetük után hamarosan megszületett gyerekük is rokon vonás köztük. 
    Vannak persze különbségek is. Windyék (Leóék) hosszú levelezésben szereztek 
engedélyt a barlangtúrára.  Gergelyék ezt kihagyták. Illegálisan mentek a barlangba, a 
területre belépni sem lettek volna jogosultak. Persze, a fokozottan védett barlangba 
sem. És neki, mint tényleges túravezetőnek, nem volt erre a tevékenységre jogosít-
ványa. Úgy tűnhetett, a szükséges tudással rendelkezett, hiszen többször vezetett 
már itt is túrát. És mégis, úgy látszik, a kötelező biztosítás alkalmazása egy csúszós 
párkányon az aknában nem volt elég készségszerű. 
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Sajnáljuk a könnyelműsége miatt 
a legnagyobb árat fizető Gergelyt, aki 
kicsi kora óta rengeteget túrázott, 
sziklázott, via ferratazott, sőt, „ipari 
alpinistaként” a megélhetését is az 
ezekhez szükséges technika isme-
rete jelentette. Tragédiája bizonyít-
ja, hogy a mi „szakmánkban” van-
nak át nem hágható korlátok (és 
egy szakadék szélén lévő, keskeny, 
ferde és csúszós párkányon a bizto-
sító kötél használata az ilyen!). Le-
gyünk arra is tekintettel, hogy baj 
esetén  mi  lesz hátramaradt család- A mentők csoportja 

tagjainkkal, és hogy közösségünknek is nagy kárt okozhatunk felelőtlenségünkkel, a 
szabályok felrúgásával: ezután jó darabig biztosan nehezebb lesz a magyar barlang-
kutatóknak szlovákiai helyszínekre engedélyt szerezniük. 
    És nem lesz könnyű hátramaradott családjának, apa nélkül felnövő gyermekének 
sem. Őszinte részvétünket fejezzük ki feléjük. 
    Gergellyel (Pocokkal) talán nem is találkoztam, de édesapját, nagyapját (szintén 
barlangászok voltak) jól ismertem. Nekik is nagyon nehéz lehet most. 
    Berhidai Gergely nem volt MKBT-tag, és úgy tudom, egyetlen kutatócsoportnak 
sem volt tagja. Mégis, aktív barlangász életet élt, így a tágabb magyar barlangász tár-
sadalom tagja volt, közénk tartozott. 

Gyászoljunk, de tragikus halála legyen intő példa mindannyiunk számára! 

Dr. Leél-Őssy Szabolcs 
elnök 

(A mentésről szóló részletes beszámoló megtalálható a Barlangi Mentőszolgálat 
honlapján: www.caverescue.hu) 

 

VÁLASZ RILL ATTILA VISSZAEMLÉKEZÉSÉRE 
 
Kedves Rill Attila! 
 

Olvastam az MKBT novemberi Tájékoztatójában megjelent hosszú visszaemléke-
zését, és úgy érzem, néhány gondolatára reagálnom kell. 

Bizonyára jól tudja, hogy az Ön által „silány” embernek jellemzett Jakucs László tíz 
évig volt az aggteleki barlangok felelős igazgatója. A sok tízezer látogatótól csak elis-
merést és köszönetet kapott a szervezésekért, a túrák gondos előkészítéséért, az em-
beri magatartásáért. Az is igaz, hogy az utolsó évben egyre többször jelentkeztek Tár-
sulati engedéllyel – magukat barlangkutatónak nevező főképpen fiatalok – hosszútúrá-
ra, „kutató útra”. Ezekre ő nem szívesen adta hozzájárulását, nem ismerte a résztve-
vőket, felelősséget érzett értük és féltette a barlangot. Kikötötte, túrájuk végeztével je-
lentkezzenek nála. Ez vagy megtörtént, többször nem. Ilyenkor kezdődött a keresés, 
míg kiderült, a barlangjárók már régen vidáman szórakoznak valahol. Ezek a szaporo-  
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dó estek, az ezzel járó feszültség is hozzájárult ahhoz, hogy elfogadta a Szegedi 
Egyetem meghívását, és hagyta ott a szívének oly kedves barlangokat, Aggtelek-Jós-
vafőt. 

Ha 1965-ben még ő lett volna a Baradla igazgatója, tudom, ez a tragédia biztosan 
nem következett volna be. Lehet, hogy a több napos barlangi táborozást – ismerve a 
tervezett útjaikat, azok nehézségét és a csoport összetételét – eleve nem engedélye-
zi. De ha mégis kiharcolják, biztos vagyok abban, minden nap meglátogatta volna a 
társaságot, figyelve kondíciójukat, hangulatukat, ruházatukat (van-e elegendő száraz 
öltözékük), felszerelésüket, s az előzmények után (mellékágak bejárása, Törökme-
cset-ág, Nehéz út) akkor lebeszéli Valter atyát a Styx túráról. Tudom azt, hogy a Bor-
sodi Idegenforgalmi Hivatal vezetője (Nagy Lajos), a barlang akkori gazdája december 
28-án Aggteleken járt. Tudomást szerzett a táborozás tervéről, s megtiltotta ezt a le-
menetelt! Semmibe vették! Hogy a végzetes túrán mi történt és hogyan, azt valójában 
csak a résztvevők tudták. De az életben maradottak sem egyformán emlékeztek. És 
ötven év után bizonyos dolgok kiemelődnek, mások felejtődnek.  

Azt írja, az ellátásáról mindenki maga gondoskodott. Vajon figyelt arra valaki, hogy 
a fokozott igénybevétel miatt elegendő volt-e a fiatalok táplálkozása? (Tudom, a szálló 
konyhájának dolgozói elképedve figyelték, hogy Valter atya a barlangból kitámolyog-
va, és a meleg konyhában magához térve mint habzsolta az elérhető falatokat! Ez 
nem arra utal, hogy az eltelt napok alatt tökéletes /elegendő/ volt a táplálkozás!) Más-
részt négy napig csak a barlangban tartózkodni, túrázni, és egyszer sem felmelegedni 
– bizony alaposan igénybe veszi a fiatal szervezetet.  

Bizonyára hősies volt az a küzdelem, ahogy a fáradt, de még tudatuknál lévők 
igyekeztek menteni az eszméletleneket. Ahogy írja, sok óra történése kiesett az emlé-
kezetéből. Hálás a kiskatonáknak, akik segítettek. De azt elfelejti, hogy valakinek meg 
kellett szervezni a mentést! Ez a valaki a szállóban tartózkodó Szűcs Béla túravezető 
volt, akit ön – a Pajtás újság szenzációt kereső riportere alapján – eléggé leminősít. 
Pontosítok: nem KISZ Ságvári éremmel tüntették ki (hiszen bőven túl volt a KISZ élet-
koron), hanem felettesétől a már említett Idegenforgalmi Hivataltól „példamutató és 
szolgálatkész magatartásáért és helytállásáért 200! forint pénzjutalmat” kapott. Ha ő 
nem találja azonnal fel magát, nem riasztja az aggteleki határőrség parancsnokságát, 
és kér segítséget a mentéshez, majd viszi pontosan a kérdéses helyre a barlangban 
sose járt katonákat, vajon az akkor már több órája eszméletlen, a kihűlés határán álló 
szervezetek életben maradnak-e?   

Megjegyzi, hogy a per folyamán „különösen izgalmas volt” a barlangász szakem-
berek vitája. A vita, sokszor az éles vita nem ritka dolog szakemberek között. (Magam 
is az ELTÉ-re jártam biol-kémia szakra, és voltunk olyan szakülésen, ahol két tekin-
télyes botanikus professzor oly éles hangon védte a maga igazát, és kicsinyítette a 
másik tudóst, hogy mi hallgatók legszívesebben elsüllyedtünk volna!) Ez legfeljebb 
egy fiatal embernek izgalmas. 

Többször visszatér a perre emlékezve Jakucs László „rámenős, erőszakos, ellen-
séges, ravasz Jakucs-i keresztkérdéseket” feltevő magatartására. Arra, hogy ez az ő 
számára egy politikai per volt, ahol az ideológiának kellett győzni. Nagyon téved!  Ön 
bizonyára így érezte, és eszébe sem jutott sem akkor, sem azóta, hogy a szakember, 
aki kutatta, igen jól ismerte a barlangot, és a Styx ágat (maga is végig járta), nem kö-
tekedni akart, hanem a  tragédia okát  kereste. És a felelőst. Hiszen nem elfogadha-
tó, hogy egy ilyen túrának három halálos áldozata legyen. És hogy mennyit gyötrődött 
a tragédia miatt, azt csak én tudom!  
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Pászthory Valter bizonyára kiváló tanár volt, hiszen a bencések mindig híresek 

voltak nevelőikről. Magával tudta ragadni a fiatalokat, eszméket, feladatokat adott ne-
kik. De fogadjuk el – még ha sérti is az ön tanára iránti szeretetét és emlékét – hogy itt 
és más esetben sem volt elég alapos, körültekintő és megfontolt.       

Az értelmetlenül elvesztett három fiatal életért pedig szóljon a harang december 
31-én. 

Dr. Jakucs Lászlóné 
 
 

A TÁRSULATBAN IS KAPHATÓ ÚJ KIADVÁNYOK 
 

  

5000 Ft 2000 Ft (angol nyelven is) 
 
 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ  
Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 15-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 
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 elmegy 3 óra 45 percet 400 
lumenen! Ára: 21 800 Ft. 
Fenix HP 30: max 900 lumen(!) aksival, töltővel: 39 500 Ft. 
Fenix HP 25: 360 lumen, 4 db AA elemmel: 22 000 Ft. 

 
A karácsonyi leárazás sikerére való tekintettel meghosszabbítjuk akciónkat 
január 31-ig.   
Minden általunk gyártott termék 15 % kedvezménnyel kapható  január 11-től 
január 31-ig ! 
Nyitás január 11-én, rendeléseiteket e-mailben a köztes időszakban is leadhatjá-
tok. 

 
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. 



 



 


