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RENDEZVÉNYEK  
 

Hágó Kupa Vol. 24. 

2017. május 26–28., Kevély-nyereg 

Hölgyek, Urak és Adamkó! 

Május utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a 24. Hágó Kupa. Komoly lépéseket 
tettünk annak érdekében, hogy mindez a Pilisben, az egykori Kevély-nyergi turistaház 
romjainál történhessen meg. A tábor helyszínét vagy Pilisborosjenő (ez a javallott), vagy 
Csobánka felől lehet megközelíteni néhány km sétával. A táborban nincs vízvételi lehe-
tőség, ezért kalkuláljon mindenki a saját vízigényével. Az egyéb igények kielégítésére a 
helyszínen a Rühös Bölény büfé áll rendelkezésre a táborban. Pólót a helyszínen lehet 
venni, előrendelés nincs idén. Lesz bográcsos meleg étel is, önköltségi áron.  

A program a megszokott forgatókönyvön alapul, péntek délutántól várjuk az érkező-
ket. Szombaton csapatverseny, vasárnap egyéni. A kettő közt felhőtlen kortárs könnyű-
zenei dalest várható. 

A nagy számú kiskorú látogatóra készülve gyerekeknek szóló programokkal is 
készülünk, valamint igyekszünk megrendezni az I. Adamkó Péter emlékversenyt is. 

A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk. 
Részletekről hamarosan bővebben az esemény Facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/events/319304455151586/ 

Kérdezzetek bátran – amíg lehet! 

61. BARLANGNAP 

2017. június 23–25. Szögliget 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatósággal együttműködésben 2017. június 23–25-én az Aggteleki-karszt területén 
szervezi a 61. Barlangnapot. A rendezvény színhelye Szögliget, Nyárádi Major 

Turistaház (3762 Szögliget, Arany János u. 28.), ahol pénteken 10 órától várjuk az 
érdeklődőket. 

Regisztrációs díj: 

 MKBT tagoknak 3000 Ft 

 Nem MKBT tagoknak 4500 Ft 

 Gyerek 6–18 éves kor között 1000 Ft 

Az ár tartalmazza a welcome drinket (pálinka vagy üdítő), a programfüzetet, a 
barlangok látogatási díját (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság felajánlása) és a szom-
bati meleg vacsorát. 
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Szálláslehetőségek a helyszínen: 

 Sátorban a Turistaház melletti réten, WC és zuhanyzási lehetőséggel 500 Ft/fő/éj, 
 Turistaházban (http://www.nyaradimajor.hu/), 52 ágy a helyszínen (2 faház, 2 nagy 
szoba közös mosdóval), 12+20 ágy a buszfordulónál lévő két házban 2500 Ft /fő/éj. 
Az árak az IFÁ-t tartalmazzák.   

A Nyárádi Major területén kedvező árú büfé fog üzemelni rendezvény ideje alatt, 
ahol meleg étel is kapható lesz. A szombati esti közös vacsora utána az Adrenalin 
Tourist Rock Band játszik. A hagyományokhoz híven a Marcel Loubens Kupa és 
Kessler Kupa is megrendezésre kerül.  

A rendezvény időtartama alatt a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és a Természet-
védelmi Őrszolgálat helyszíni ügyeletet biztosít. 

Barlangtúrák 

A Barlangnap során a következő barlangokba tervezünk túralehetőséget biztosítani 
(többnyire szombaton és vasárnap): 

Alsó-hegy (gyalogos megközelítés) 

 Almási-zsomboly  

 Széki-zsomboly  

 Baglyok (a Mozdonyig) és 1 végponti túra 

 Vecsembükki-zsomboly 

 Rejtek-zsomboly (pénteken is) 

 Frank-zsomboly** 

 404-es zsomboly** 

 Meteor-barlang 

 Fenyves-zsomboly – kimondottan gyerekeknek! 
Esztramos-csomag (autós megközelítés) 

 Rákóczi II. – Földvári Aladár - Surrantós (pénteken is) 
Jósvafő–Aggtelek (autós / Volánbuszos megközelítés) 

 Vass Imre gyerek túra 

 Vass Imre végpont * 

 Kossuth-barlang* 

 Baradla 

 Székely Kinga vezetésével átmenő „kul-túra” (1 alkalom, péntek) 

 Hosszú túra* (péntek is) 

 Klasszikus hosszútúra Pecze Imrével 1 alkalom* 

 Retek-ág*  

 Domica-Csernai*  

 Domica-Styx átmenő* (1 alkalom) 
Égerszög (autós megközelítés) 

 Szabadság-barlang 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/319304455151586/
http://www.nyaradimajor.hu/
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Szlovák oldal – rozsnyói barátaink jóvoltából (autós megközelítés) 

 Milada  

 Gombaszögi idegenforgalmi szakasz, illetve overállos (szifonig) 

 Majkó-barlang 

 Barázdálás -zsomboly 

 Feneketlen Lednice – Szilicei jégbarlang  körtúra  
*A vizes barlangokba a barlangtúrák az időjárás függvényében indulnak. 

** Szén-dioxid helyzettől függ. 

A barlangok megközelítése egyénileg történik. Az autóval megközelítendő hely-
színekre szállításnál ezért kérjük, osztozzatok az autókban lévő üres helyeken. Szükség 
esetén korlátozott számban és alkalommal a szervezők saját autóikkal is segítik a hely-
színre jutást (a magyar oldalon). 

Túra- és szállásjelentkezés: 

A barlangtúrákra a helyszínen lehet majd jelentkezni. Túrát és túravezetést azonban 
csak azokba a barlangokba szervezünk, amelyekre az előzetes igényfelmérés során 
elegendő igény érkezik. Ezért kérünk minden kedves résztvevőt, hogy kísérje figye-

lemmel a www.barlang.hu weboldalon a Dokumentumtár / Rendezvények és Konfe-
renciák / Barlangnap 2017 oldalt (Barlangnap 2017),és töltse majd ki az ott rövidesen 
meg-található előzetes barlangtúra regisztrációt, ezzel hozzájárulva az optimális 

túra csoportok megszervezéséhez. Ugyanitt találjátok majd a túrákkal, barlangok 
megköze-lítésével, szállással, helyszínen árusító felszerelés-forgalmazókkal, 
büféárakkal stb. kapcsolatos információkat is. 

A fedett szállásigényeket kérjük, legkésőbb június 3-ig jelezzétek az 

mkbtiroda@gmail.com email címen. A foglalás a szállásdíj befizetésével válik biz-
tosítottá (készpénz vagy utalás a 10200830-32310384-00000000 számlaszámra). Sá-
torhely igényt nem szükséges előre jelezni. 

A Barlangnap a barlangászok közös rendezvénye barlangászoknak, ezért 
várjuk túravezetésre vállalkozó (arra képzett) társaink jelentkezését. A túravezetést 

végző résztvevők részvételi díjából 1000 Ft-ot átvállalunk. 

Sok szeretettel várunk titeket Szögligeten, reméljük, minél többen jöttök! 

Üdvözlettel: A Szervezők 

Fleck Nóra, Csépe-Muladi Beáta, Köblös Gabriella, Kosztra Barbara 

 
MKBT MEGJELENÉS RENDEZVÉNYEKEN 

Föld Napja a Pál-völgyi kőfejtőben - 2017. április 23. 
 

A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága által szervezett rendezvényen a Magyar 
Barlangi Mentőszolgálat immár hagyományosnak számító bemutatója mellett idén újra 
kitelepült az MKBT is. A rendezvényen körülbelül 2000 ember vett részt. Mivel pont-
gyűjtő állomás voltunk, csaknem minden gyerek megfordult nálunk is. Lelkesen locsol-
gatták  a  Krkos Márk  és  Szabó Zoltán jóvoltából  újra régi fényében ragyogó,  töretlen  
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népszerűségű karsztmodellt, ügyesen megoldották Borzsák Sári tüneményes denevér-
kvízét, illetve a szintén általa rendelkezésünkre bocsájtott képződményfelismerős játékot. 
Külön köszönet illeti Kraus Sándort, Rehány Nikit, Szlatki Gabit és Sári Attilát, akik egész 
nap az árnyékba fagyva állták a rohamot. Jövőre úgy tervezzük, hogy sütni fog a nap. 

 Köblös Gabriella és Kosztra Barbara 

Felfedezők Napja 2017 – április 29. Millenáris 

Az MKBT és a Magyar Barlangi Mentőszolgálat közös standján több száz család for-
dult meg 2017. április 29-én. Többségük csemetéit jól meghintáztattuk a mászókötele-
ken, jó néhányat becsomagoltunk a hordágyba és sokakat okosítottunk ki karszthidroló-
giából. A látogatók egy része saját bevallása szerint már tavaly is részt vett a kiképzé-
sen és már számolta a napokat, hogy mikor ismételhet. A túlélők idén is boldogan tá-
voztak. A rendezvényt ismét Borzsák Sári koordinálta nagy lendülettel.  

Füredi Zoltán 

A következő rendezvényekre várunk segítőket a barlangokat, védelmük fontosságát 

bemutató standunkra, ahol lesz felújított locsolgatós karsztmodell, denevérkvíz, barlan-
gi képződmény felismerő játék, gyerek-foglalkoztatók: 
  

Magyar Természet Napja 2017. május 21. 10:00–16:00 Csillebérc 

Kötéltechnikázást is tervezünk, ehhez legalább 3–4 ember kéne (felszerelés van). 

Művészetek Zöldje a Művészetek Völgyében – 2017.július 21–23. és 28–30. Kapolcs 

Ingyenes fesztiválbelépővel! 

Érdeklődni Kosztra Barbaránál (kosztrab@yahoo.com ill. 20/935 0050)) 

HALOTTAINK  
 

TÉGLÁS JUDIT 
1941–2017 

Téglás Judit édesapja Taksonyban volt állomásfőnök, így Judit a természet köze-
lében nőtt fel, és olcsón tudott utazni.  

Fiatal korában került kapcsolatba a barlangászokkal. A MÁV Tervező Intézetben 
dolgozott, helyileg az Északi Járműjavítóban, ahol igen komoly turistaélet folyt, időnként 
barlangkutató csoport is működött (Lokomotív, később Törekvés). Judit részt vett a 
Bükk barlangjainak kutatásában Lénárt László csoportjában. Fontos feladatot látott el 
1970-ben Szenthe István ún. „Nagy Vecsem táborában” is. 

Tíz évig a Mecsek barlangjainak kutatásában vett részt, ahol műszaki rajzolói 
képességeit kamatoztatta a barlangok felmérésében, térképezésében, valamint a bar-
langi és a regionális térképek elkészítésében. Itt történt, hogy születésnapján egy új 
zsombolyt fedezett fel (Születésnapi-zsomboly). Későbbi munkahelyei: ELTE Alkal-
mazott Földtani Tanszék, majd a Magyar Állami Földtani Intézet. 

 

http://www.barlang.hu/
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=80&Itemid=85
mailto:mkbtiroda@gmail.com
mailto:kosztrab@yahoo.com
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Nyugdíjazása után édesanyjával vidékre költözött, ahol sokan meglátogatták régi 

ismerősei. 
Jó humora, lelkesedése, precizitása mindőnknek példát mutatott. 
Hosszú betegségét türelemmel viselte, hiányát sokan érezzük. 

F. B. 

KORNIS GÁBOR 
1961–2017 

 

A barlangkutatást 1981-ben a BSE barlangkutató szakosztályában kezdte, de 1982-
ben átigazolt az újonnan alakult Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó 
Sportegyesületbe. 

1984-ben mint a felfedező csapat aktív tagja részt vett a József-hegyi-barlang 
felfedezésében, és évekig aktív kutatója volt a barlangnak. Számos új részben ő volt az 
első bejáró. 

Évekig aktív tagja volt a Magyar Barlangi Mentőszolgálatnak is. 
Több alkalommal is helyezést ért el a Marcel Loubens és a Kinizsi kupákért folytatott 

barlangversenyeken. 
Barlangkutatóként több európai barlangos túra résztvevője volt. 
Ott volt egyesülete 1985-ös, híres mongóliai-kínai-tibeti-nepáli expedícióján is,  

melyről a Kalandok Keleten című könyvet írta Bakonyi Péter újságíró.  
Az utóbbi években egészsége megrendült, vidéken visszavonulva élt. Bár a 

barlangjárást, barlangkutatást már régen abbahagyta, minden évben részt vett csoport-
jával a József-hegyen a barlang felfedezésének évfordulóján tartott megemlékezéseken. 

Emlékét a József-hegyi barlangkutató ház falán lévő emléktábla is őrzi. 
Isten nyugosztalja Gabikát, barlangásztársunkat. 

A. P.–L. Sz. 
 

MÁTYUS KÁROLY 
1935–2017 

 

1964-ben lett tagja az Óbudai Szeszgyár Kinizsi Sportegyesület Természetjáró 
Szakosztály Barlangkutató Csoportjának, ugyanekkor belépett a Magyar Karszt és Bar-
langkutató Társulatba is. 

Aktívan járta, kutatta társaival a budai barlangokat, de legtöbbször a Szemlő-hegyi-
barlangban járt és kutatott. 

1967 februárjában nyolcadmagával harminc napot töltött társaival a Szemlő-hegyi-
barlangban. Ennek az expedíció nem csak a barlang további feltáró kutatása volt a 
célja, hanem komoly élettani kísérleteket is végeztek a kutatók. Legérdekesebbnek a 
külvilágtól elzárkózva az élettani idő eltolódást vizsgálták. Bokodi Béla TV-riporter, új-
ságíró, aki nyolcadikként részt vett a földalatti táborozásban, hetenként háromszor tudó-
sított a föld alól az akkori egyetlen televízió legnézettebb műsorában, a TV híradóban, 
melyet milliók néztek. Ugyanebben az évben megjelent a Sport Kiadó gondozásában 
Bokodi könyve Harminc nap a föld alatt címmel. 

Karcsi gyakran járta az Aggtelek és Jósvafő környéki barlangokat is. Aktív tagja volt 
az 1966-ban a Révész Lajos és Dr. Dénes György által vezetett Baradla-barlangi 
térképezésnek is.  

Szakmája villanyszerelő volt. Magától értetődően részt vett a Pál-völgyi- és Szemlő- 
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hegyi-barlangok villanyvilágításának kiépítésében is. 
Munkahelye a KÉV Metró vállalat volt, amely akkortájt még a Fehér út és Deák tér 

között működött. Rendszeresen túráztatott minket éjszaka üzemidőn kívül az épülő új 
alagútszakaszokban. Sokan élményszerűen éltük át barátunk jóvoltából a Duna alatti 
alagútfúrás munkálatait. 

Isten véled Károly barátom és hajdani kutatótársam. 
Nehéz örökséget hagytál rám, mikor 1975-ben utánad átvettem a Kinizsi barlangá-

szok vezetését. 
Temetése május 17-én 12,30-kor lesz a Bp. XVII. ker. Pesti út 31. alatt lévő Szabad 

Keresztény gyülekezet templomában. 
A. P. 

 

KITÜNTETÉSEK 
 

NÁDOR ANNAMÁRIA  
SZENT BORBÁLA-ÉRMET KAPOTT 

Dr. Nádor Annamária a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tudományos főmun-
katársa 2016-ban Szent Borbála-érem elismerésben részesült. A szakmai díjat 2016. 
december 2-án, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben tartott Szent Borbála napi 
országos központi ünnepségen Aradszki Andrástól, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
energiaügyért felelős államtitkárától vette át. Az éremmel a bányászat, illetve a kohá-
szat érdekében végzett, magas színvonalú, eredményes munkát végző személyeket 
jutalmazzák. 

Nádor Annamária sok szállal fűződik a karszt- és barlangkutatáshoz, leginkább a 
termálkarszt rendszerek kutatásával foglalkozott. Tagja volt a Cholnoky Jenő karszt- és 
barlangkutatási pályázat bíráló bizottságának és a Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat tudományos titkári posztját két alkalommal is elvállalta. 

Szenti Tamás 

 

SZERVEZETI HÍREK  
 

SZJA 1% 

Kérjük, rendelkezzetek a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat javára személyi jöve-
delemadótok 1%-ával! Nektek kis erőfeszítés, a barlangászközösségnek nagy segítség. 

Az 1%-kal támogathatjátok a barlangok feltárását és védelmét, sérült gyerekek 
barlangi élményterápiáját, a környezeti nevelést, kiadványok nyomtatását, rendezvé-
nyeinket és nem utolsósorban a mindennapi működésünket.  

Adószámunk: 19815802-1-41 
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Hogyan ajánlhatod fel az 1%-ot? 

– Ha a NAV készíti el az adóbevallásodat: Ha van ügyfélkapud, a NAV eszja 
oldalán online is rendelkezhetsz az 1%-ról néhány kattintással. Ha nincs ügyfél-
kapud, töltsd ki az 16EGYSZA nyomtatványt. 

– Ha munkáltatód készíti el és nyújtja be adóbevallásodat: A 16EGYSZA lapot 
2017. május 22-ig papír alapon vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan 
eljuttathatod a NAV-nak. 

– Ha magánszemélyként küldöd be adóbevallásodat: Elektronikusan rendelkez-
hetsz az 1653 számú adóbevallás részét képező önálló EGYSZA lapon, vagy az 
erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű önálló nyomtatványon akár elektronikusan, 
akár postai úton, önállóan megküldheted a NAV-nak 2017. május 22-ig. 

Bizalmadat és segítséged az egész barlangászközösség nevében köszönjük. 

ÚJ HELYEN A LEVELEZŐLISTA 

Sziasztok! 

A barlangász levelezőlistának otthont adó szerver tönkrement, azért a lista új helyre 
költözik. A régi szerverről folyamatban van a mentés, az új listára itt tudtok feliratkozni: 
Lista: https://groups.google.com/d/forum/barlang-lista 
Feliratkozáshoz töltsd ki, kérlek: https://goo.gl/forms/B27XnnROoSqu8t962 

Köszi: 
Hegedűs András 

Ui: Aki teheti, iratkozzon fel, mert sok közérdekű kérdés, információ csak itt jelenik meg, 
vagy itt jelenik meg leggyorsabban! 

 
BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRŐL 

2017. április 22-én került sor a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat éves ren-
des Közgyűlésére. A Közgyűlésen 32 tag jelent meg személyesen, 17-en meghatalma-
zott útján képviseltették magukat. Sajnálatos, hogy a 40 évesnél fiatalabb korosztályt, a 
személyesen megjelentek között, mindössze 5 fő képviselte. 

A Közgyűlés az alábbi témakörökben hozott határozatot (a határozatok száma és 
pontos szövege a barlang.hu Dokumentumtárában található): 

1. A Társulat az Érembizottság Takácsné Bolner Katalin által előterjesztett javaslata 
alapján az alábbi tagjait részesítette elismerésben: 

     Kadić Ottokár érem: Kraus Sándornak, a barlangok – kiemelten a hévizes bar-
langok – földtani-fejlődéstörténeti kutatása terén publikált eredményeiért. 

     Papp Ferenc érem: Dr. Veress Mártonnak, a karsztkutatás területén évtizedek óta 
végzett, kiemelkedő tudományszervező és oktató-nevelő munkásságáért. 

    Tiszteleti tagok Zentai Ferenc és Szolga Ferenc. 
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2. Kosztra Barbara ismertette a főtitkári beszámolót, amely az alábbi öt stratégiai terület 

eredményeit mutatta be (a beszámoló kivonata a következő cikkben, teljes 
szövege a mellékletekkel együtt a Dokumentumtárban megtalálható): 

        a. Átláthatóság, szervezeti működés javítása 
        b  Kommunikáció (barlangászokkal, más szervezetekkel, a társadalommal) 
        c. Érdekképviselet, érdekvédelem, partnerkedvezmények 
        d. Szakmai munka (rendezvények, feltáró kutatások) 
        e. Gazdálkodás 
3. Szilágyi Zsolt ismertette a 2016. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést. 

A Társulat 2016. évi eredménye technikailag negatív (-1 012 000 Ft) volt, az időbeli 
elhatárolások (2016-ban beérkezett, de 2017-ben felhasználandó tételek, 1 760 
000 Ft) és egy behajthatatlan követelés (474 000 Ft) könyvelése miatt. 

4. A Közgyűlés tudomásul vette a Felügyelőbizottság jelentését és beszámolóját. Majd 
elfogadta a főtitkári beszámolót és – egy korrekcióval – a pénzügyi beszámolót és 
közhasznúsági jelentést. 

5. A Közgyűlés megköszönte az elmúlt 25 éves működésről szóló jelentést, és tudomá-
sul vette a Karszt- és Barlang Alapítvány beszámolóját. Az Alapítvány 2016-ban 
300.000 Ft támogatást tudott kiosztani, és jelezte, hogy a 2017. évben nem tud 
támogatási forrást biztosítani. 

6. A 2016-ban megválasztott Felügyelőbizottság (FB) elnöke, Csepreghy Ferenc József 
2017. március 20-án váratlanul kilépett a Társulatból, feladatát Tényi Varga Gusz-
táv FB tag vette át, aki az elnöki feladatot átvette, a póttag, Thieme András rendes 
taggá lépett elő, azzal a kikötéssel, hogy a 2017-es Közgyűlés a teljes felügyelőbi-
zottságot újraválasztja. A 2017. évi közgyűlés az alábbi Felügyelőbizottságot vá-
lasztotta meg: elnök: dr. Csepregi István, tagok: Körösi Gyula, Tényi Varga Gusz-
táv, póttag: Szilvay Péter. 

7. A Közgyűlés elfogadta a 2017. évi munkatervet és költségvetést, melyek a Dokumen-
tumtárban megtalálhatók. A munkaterv két sarkalatos pontja az ügyvezető titkár 
(Fleck Nóra nyugdíjba vonulás miatti) pótlása és a felkészülés a Társulat irodájá-
nak költöztetésére a jelenlegi székhely átalakítása miatt. Az FB javaslatára az el-
nökségi munkamegosztás hatékonyabbá tétele és az SZMSZ első változatának 
elkészítése határidő megjelöléssel került bele a 2017. évi munkatervbe. A Társulat 
gazdálkodása évek óta borotvaélen táncol, állandó bevételei nem fedezik az állan-
dó kiadásokat. Az ebből való kilábalást – a Társulat fennmaradását - a taglétszám 
növelése és a tagok által hozzáadott önkéntes munka növelése jelentheti. A tavalyi 
Közgyűlésen a Faraday Egyesület által felajánlott céltámogatás beérkezésének 
időpontja bizonytalan, ezért azt a költségvetésben idén sem vettük figyelembe. 

8. A Közgyűlés határozatot hozott a tagdíjkedvezmények igénybevételének feltételeiről. 
Ennek értelmében a „kedvezmény igénybevételének feltétele a kedvezményre jo-
gosító jogviszony/körülmény fennállása a tárgyév legalább 50 %-ban, valamint en-
nek bizonyítása közokirattal vagy minősített magánokirattal”. 

9. Tagi kérésre az Alapszabályba bevezetésre és szabályozásra került a „gyermek tagi 
jogviszony”, az Alapszabály 3.§ és 5.§ és a technikailag kapcsolódó szakaszok 
módosításával. 

10. Hegedűs Gyula az MKBT UIS megbízottja előterjesztette a Nemzetközi Szpeleo-
lógiai Unió alapszabályában javasolt változtatásokat, melyek érintik a Társulatot is, 

https://groups.google.com/d/forum/barlang-lista
https://groups.google.com/d/forum/barlang-lista
https://goo.gl/forms/B27XnnROoSqu8t962
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        mint alapító szervezetet. Az UIS a megújítás keretében növelni kívánja a gyakorlati 
barlangászatot segítő tevékenységét. Társulatunk szempontjából a legfontosabb 
változás a tagdíj növekedése évi 50 euróról 240 euróra. Tagi javaslatként 
felvetődött az UIS tagság előnyeit igénybe vevő nem MKBT tagok hozzájárulása 
az UIS tagdíj befizetéséhez. 

 

2016. évi főtitkári beszámoló összefoglalója 

2017. április 22-én a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat éves rendes Közgyű-
lésén főtitkári beszámolójában Kosztra Barbara a tisztújítás óta eltelt időszak legfőbb 
eredményeként a taglétszám 20%-os növekedését emelte ki: a 74 új belépővel 

megállt az évtizede tartó taglétszámcsökkenés.  

A beszámoló a tagság által kijelölt és az új elnökség által követett alábbi öt stratégiai 
területre fókuszált. Itt terjedelmi okból területenként néhány tényt és témakört emelünk 
ki a 2016. év eredményei, tevékenységei közül. Akinek az érdeklődését felkeltik e 
témakörök, a beszámoló teljes szövegét és mellékleteit a honlapon olvashatja 
(Dokumentumtár/MKBT/ MKBT munkatervek és beszámolók).  

Átláthatóság, szervezeti működés javítása 

Szervezeti struktúrát egyszerűsítő új alapszabály elfogadása; Tisztújítás; Elnökségi 
ülések nyilvánosságának javítása a meghívottak körének bővítésével és részletes jegy-
zőkönyvek közzétételével; Határozatok Könyve; Tagnyilvántartás javítása; Tagdíjfizetési 
morál javítása; Pénzügyek következetességének és átláthatóságának javítása a 
Felügyelőbizottság javaslatai alapján (kiemelendő Csepreghy Ferenc munkája, aki gya-
korlatilag elvégezte az elmúlt két év könyvvizsgálatát); Leltár és készletnyilvántartás 
elkészítése; Szerződés-nyilvántartás; Új könyvelő; Szakosztályok nyilvántartásának 
javítása és rendszeres kommunikáció; Két új szakosztály: Cave Kids Országhatáron 
Kívüli Geológiai Túrákat Szervező Szakosztály és az MKBT Történeti és Régészeti 
Szakosztály (TöRéSz). 

Kommunikáció (a barlangászokkal, más szervezetekkel, a társadalommal): 

Online kommunikáció javítása és a tartalom harmonizálása a közlési csatornák 
között – honlap, levelezőlista, Facebook; Honlap teljes átalakítása nagyobb munka, 
forrásigényes, ezért későbbre tolódik; Közös eseménynaptár (program@barlang.hu); 
Online kérdőívek; Megbeszélések kutatócsoportokkal, szakosztályokkal; Elnökségi 
nyeremény-felajánlások rendezvényekre; Megbeszélések más szervezetekkel: FM 
Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály, ANPI, DINPI, BMSz, Magyar 
Hegy- és Sportmászó Szövetség, FM Vadonleső program; MKBT megjelenés külső 
rendezvényeken 6 alkalommal, kb. 50 önkéntes bevonásával, 8–10 ezer embert érve el; 
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága támogatja az UIS „2021 – a Barlangok Éve” 
kezdeményezését és ezt a 2017-es UNESCO közgyűlésen szavazatával is megerősíti. 

Érdekképviselet, érdekvédelem, partnerkedvezmények: 

MKBT tagság előnyeinek kommunikációja; Vásárlási kedvezmények újratárgyalása, 
megerősítése, bővítése; Sziklamászó engedélyek MKBT tagok részére; DINPI-MKBT  
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közös levél MÁFI-nak a Verocs csoport könnyebb lejutásáért a Mátyáshegyi-barlangba; 
Magyar Természetjáró Szövetség Természetjáró Kártya (TEKA) előnyeinek (pl. 20%  
vasúti kedvezmény) jobb kommunikációja és közös intézés a tagok számára; 
Tárgyalások barlanglátogatási díj alóli menteség ügyében. 

Szakmai munka: 

60. Barlangnap – Klastrompuszta, Ariadne szervezés, 279 résztvevő, 118 túra, 
nullszaldós; Szakmai Napok – Eger, 147 résztvevő, 38 előadás, pozitív visszajelzések, 
előadások a honlapon, nyereséges; Tanulmányutak – Felvidék 24 résztvevő, Erdély 25 
résztvevő, Osztrák Barlangnap 17 résztvevő, mindegyik pozitív mérleggel zárt; Meg-
emlékezés a Barlangkutató Emlékkertben; Szerdai MKBT előadások – 10 alkalommal; 
Cholnoky pályázat – kevés pályamunka; Szakértői munkák; Feltárások; Kitüntetések a 
2016. évi közgyűlésen; Szenti Tamásnak köszönhetően a Karszt- és Barlang folyóirat  

online elérhető az Országos Széchényi Könyvtár honlapján 
(http://epa.oszk.hu/02900/02993 ). 

Gazdálkodás (külső és belső erőforrásokkal):  

Működési kiadásokat épp csak fedezik az állandó bevételek; Pályázati bevételek 
bizonytalanok; Nő a taglétszám, így a bevétel is; Komoly szellemi vagyon és önkéntes 
kapacitás a tagságban, de jobban ki kell használni; Mindenre van segítő, csak kon-
krétan és időben kell kérni; nem optimális az elnökségen belüli munkamegosztás; az FB 
elnöke a Társulatból való kilépéssel visszaadta megbízatását; Nagy kihívás nyugdíjba 
vonuló ügyvezető titkárunk munkájának átadása utódjának; A Szemlő-hegyi-barlang 
fogadóépületének várható felújítása miatt a Társulat irodájának költöztetésére is 
készülünk. 

A gazdálkodásunkat és eredményeinket összefoglalva elmondható, hogy bár 
szervezetileg és létszámot tekintve a Társulatban komoly fejlődés tapasztalható, 
gazdaságilag borotvaélen táncolunk. Ebben a kényes egyensúlyban a tagdíj a mérleg 
nyelve, ezért a továbbiakban is a legfontosabb törekvéseink:  

1) A taglétszám növelése a Társulat olyanná alakításával, amilyet a barlangász, bar-
langkutató közösség igényel. 

2) A tagság és nem tag barlangászok bevonása a tevékenységeinkbe, jobb munka-
megosztás 

Köszönjük mindenkinek a 2016. évben a barlangász közösség érdekében végzett 
munkát.  

Jelmondatunk továbbra is: A Társulat annyi, amennyit a tagjai összeadnak! 

 Az alábbiakban közöljük a Társulat 2016. évi gazdálkodását bemutató, a közhasz- 
núsági beszámoló részét képező egyszerűsített éves beszámoló mérleget. A Közgyűlés 
anyagai a Dokumentumtárában (MKBT Küldöttközgyűlések, közgyűlések, elnökségi 
ülések jegyzőkönyvei megtalálhatóak. 

 

http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=41&Itemid=85
mailto:pogram@barlang.hu
http://epa.oszk.hu/02900/02993
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=73&Itemid=85
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=73&Itemid=85
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A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA 
A 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A KBA-nak évente beszámolót kell készítenie a tevékenységéről, melyet annak 
Kuratóriuma fogad el. A KBA alapító okirata szerint az elfogadott beszámolóról a 
Kuratóriumnak az alapító Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot annak Köz-
gyűlésén kell tájékoztatnia. Ez a megbízatás időtartama alatt minden évben megtörtént, 
illetve a 2016. évi tevékenységről a jelen beszámoló ad tájékoztatást. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény az Alapítvány működésére is 
hatással van. A Kuratórium kiemelt feladata a közhasznú jogállás fenntartási lehe-
tőségének vizsgálata és a lehetőség fennállása esetén a követelményeknek való folya-
matos megfeleltetés. A 2016. évre vonatkozóan az Alapítvány nem tudta teljesíteni a 
közhasznú jogállás fenntartásához szükséges az Ectv. 32. § (4) a)-c) pontjaiban 
meghatározott erőforrás ellátottsági mutatók egyikét sem. 

A Kuratórium döntése értelmében az Alapítvány tőkegarantált értékpapírokban tartja 
a vagyonát és évente a hozam kerül felhasználásra. Amint arról már a korábbi évek 
közhasznú jelentéseiben is tájékoztattuk az Alapítót, az alapításkori időszakhoz (1990.) 
viszonyítva bekövetkezett fokozatos hozamcsökkenés eredményeképpen a felhasznál-
ható összegek is csökkentek. 

A 2016. évben kiírt pályázatra 4 db kérelem érkezett. Valamennyi a pályázati kiírás 
szerint megítélhető legnagyobb összegre, 150 eFt-ra pályázott. A felosztható 300 eFt 
támogatási keret a 2016. május 17-i kuratóriumi ülésen a következők szerint került 
odaítélésre: 

Bekey Imre Barlangkutató Csoport                                          150 eFt 
Ódorvári Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület        100 eFt 
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület                                       50 eFt 

 
A KBA az elmúlt években, így 2016-ban központi költségvetési szervtől, elkülönített 

állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. 

A KBA vezető tisztségviselői az elmúlt években az Alapítványtól semmilyen jutta-
tásban nem részesültek. 

A jelen beszámolót a KBA Kuratóriuma 2017. április 18-i ülésén megtárgyalta és 
elfogadta. 
 

Hegedűs Gyula 
a KBA Kuratóriumának elnöke 

Az alábbiakban közöljük az Alapítvány 2016. évi gazdálkodását bemutató, a 
közhasznúsági beszámoló részét képező egyszerűsített éves beszámoló mérleget. A 
teljes közhasznúsági beszámoló megtalálható az Alapítvány honlapján 
(http://www.karsztesbarlang.hu/ ). 

 

http://www.karsztesbarlang.hu/
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TÁMOGATÓINK 

 
Adventure Caving              40 000 Ft 
Farkas Imre                         4 000 Ft 
Dr. Laczkovits Gabriella      1 500 Ft 
Fónyad Béla                        1 500 Ft 
 

Kesselyák Péter                 2 400 Ft 
Czakó László                    10 000 Ft 
Dr. Pályi Gyula                  10 000 Ft 
Dr. Markó László               10 000 Ft 
 

Támogatóink nagylelkű adományait ezúton is köszönjük. 
 

CHOLNOKY JENŐ 
KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT 

 

A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával a Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat ismét meghirdeti a Cholnoky pályázatot. 1976-os első kiírása óta ez a pályázat 
mindmáig Társulatunk egyetlen lehetősége arra, hogy tagjainak kiemelkedő kutató tevé-
kenységét ne csak erkölcsi, de szerény anyagi elismerésben is részesítse. A cél kez-
dettől fogva változatlan: a kutatások szakszerű dokumentálásának ösztönzésével, a 

hazánk karsztterületeiről és barlangjairól mindannyiunk számára hozzáférhető informá-
ciók gyarapítása.  

Jelen pályázat a 2016. évi eredmények bemutatására irányul. A témakörök tavalyi 
bővítésével, az idei évtől pedig az angol nyelvű munkák benyújtásának lehetőségével 
minden kutató megtalálhatja a számára legkedvezőbb pályázati formát; így hozzájá-
rulhat a Társulat adattárának, illetve az FM Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisz-
tikai Osztálya által vezetett közhiteles barlang-, víznyelő- és forrás-nyilvántartás fejlesz-
téséhez. 

 
Egyéni kategóriában a Társulat minden tagja pályázhat a karszt- és barlangkutatással 

kapcsolatos: 

 saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált tanulmánnyal; 

 2016-ban végzett egyéni kutatásról a természetvédelmi hatóságnak benyújtott 
jelentéssel; 

 2016-ban megjelent magyar / angol nyelvű publikációval; 

 2016-ban elhangzott magyar / angol nyelvű előadás teljes anyagával (mellékelve a 
rendezvény helyét, időpontját és programját); 

 2016-ban készített magyar / angol nyelvű doktori értekezéssel, szakdolgozattal, 
TDK dolgozattal vagy középiskolai tanulmányi versenyre benyújtott dolgozattal; 

 digitális fotódokumentáció illetve mozgófilm készítésével; 

 egyéni bibliográfiai tevékenységgel. 
 

FONTOS: Angol nyelvű publikáció / előadás / értekezés vagy dolgozat benyújtása 
esetében 1–2 oldalas magyar nyelvű összefoglaló, továbbá az illusztrációs anyagok 
(ábra, fotó, táblázat stb.) címének vagy aláírásának magyar fordítását tartalmazó jegy-
zék leadása szükséges. 

Csoport kategóriában a legalább három társulati tagból álló kutató kollektívák (a Tár- 

sulat keretében működő csoportok, szakosztályok, egy adott célkutatásra szerveződött 
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társulások, stb.) pályázhatnak: 

 2016-ban végzett kutatási tevékenységről a természetvédelmi hatóságnak benyúj-
tott jelentéssel; 

 a hazai karsztterületeken és barlangokban 2016-ban végzett felderítő, feltáró és 
állagvédelmi tevékenység dokumentálásával (szöveges ismertetés + térkép- és 
fotódokumentáció, műszaki leírás stb.; a pályamunka elején a tartalom rövid ösz-
szefoglalásával); 

 a karszt- és barlangtan területén 2016-ban végzett illetve lezárult tudományos 
tevékenység dokumentálásával (vizsgálat, mérés, megfigyelés, kísérlet, módszer- 
és eszközfejlesztés stb.: a módszer és az eredmények szöveges és grafikus 
bemutatása és értékelése, a pályamunka elején a tartalom rövid összefogla-
lásával). 

A pályázat az utóbbi két témakört egyaránt tárgyalhatja, ekkor a pályamunka elejére 
kerülő összefoglalónak mindkét témakörre ki kell terjednie. 

A pályamunkák egyik kategóriában sem tartalmazhatják a Földművelésügyi Minisz-
térium vagy a nemzeti park igazgatóságok megbízásából végzett tevékenységet; az 
ilyen eredményeket bemutató pályamunkákat a Bíráló Bizottság kizárja a pályázatból. 
 

A pályázatok beadási határideje (postabélyegző kelte): 2017. október 2. 

A pályamunkákat az egyéni kategória publikáció témakörében 3 azonos kivitelű pél-
dányban; az egyéni kategória digitális fotódokumentáció illetve mozgófilm témakörében 
1 digitális példányban; minden más pályázat esetében 1 kinyomtatott és 1 digitális pél-
dányban (CD-n vagy DVD-n) kell a következő címre eljuttatni: 

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

Jelige: „Cholnoky Karszt- és Barlangkutatási pályázat” 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

A pályázatokat a Társulat Elnöksége által felkért, öt főből álló Bíráló Bizottság értékeli. 
Az egyéni és csoport kategória legjobbjai számára egy-egy I., II. és III. díj adható; de a 
Bíráló Bizottság fenntartja a jogot az értékelést követően a díjak számának megváltoz-
tatására vagy különdíj odaítélésére is. 

A pályamunkák értékelésének szempontjai 

Egyéni kategória: 

‒ A témaválasztás újszerűsége                   0‒10 pont 
‒ A kutatás, feldolgozás alapossága, szakszerűsége   0‒30 pont 

‒ A pályamunka dokumentatív értéke (részletesség, adatszerűség,  
‒     precizitás, illusztrációk szemléletessége)                              0‒25 pont 
‒ Az elért eredmények jelentősége     0‒20 pont  

‒ A megjelenítés színvonala (logikai felépítés, nyelvezet,  
    helyesírás, illusztrációk minősége)    0‒15 pont 

                                                                                    Összesen   100 pont 

Csoport kategória: 

‒ Az összefoglaló informatív értéke      0‒5 pont 
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‒ A végzett tevékenység alapossága, szakszerűsége                 0 ‒30 pont 
‒ A pályamunka dokumentatív értéke (részletesség, adatszerűség,  

‒    precizitás, illusztrációk szemléletessége)                               0‒30 pont 
‒ Az elért eredmények jelentősége     0‒20 pont 
‒ A megjelenítés színvonala (logikai felépítés, nyelvezet,  

helyesírás, illusztrációk minősége)     0‒15 pont 
                                                                               Összesen                  100 pont 

Az eredmények ünnepélyes kihirdetésére és a díjak átadására a Barlangkutatók 
„Szablyár Péter” Szakmai Találkozóján, 2017 novemberében kerül sor. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: 

FM Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály 

tel.: (1) 325-9503, 325-9504  

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

tel.: (70) 881-1477 

 

HÍREK, HIRDETMÉNYEK 
 

GYEREKRAJZ PÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ 

Kedves Barlangászok! 

A „CSODÁLATOS BARLANGVILÁG- Barlangok szerepe” c. gyerekrajz pályázat 
eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás-megnyitóját a TEMI Fővárosi Művelődési 
Házában tartjuk (1119, Budapest, Fehérvári út 47.) május 20. (szombat) 14 órakor. A 
kiállításon a 812 beérkezett alkotásból a legjobb 40 rajz szerepel.  (A közönségdíjak 
megszavazása május 11–16-ig tart, keressétek a Speleo Myotis Barlangkutató Egye-
sület facebook oldalát.) Alkotások, pogácsa, szörp, fröccs, boldog gyerekek. Mindenkit 
szeretettel várunk. 

A kiállítás június 23-ig tart.  
Lénárt Ibolya 

 

Beszámoló 
a Magyar Hidrológiai Társaság Centenáriuma tiszteletére a 

Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete és a 
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara által 

közösen kiírt és támogatott 

XI. Víz Világnapi "Fotóposzter Pályázat a Vízről 2017" 
 

Az idei versenyen összesen 76 pályázó, 14 (2–3 fős) pályázó csapat és 1 általános is-
kola (93 "név") vett részt.  
Témák 2017-ben:  
I. A VÍZ hangulati szempontból történő bemutatása (víz, hó, jég, zúzmara, víznyelő, bar- 
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    lang, forrás, vízesés, vízpart, vízi sportok, fürdők, uszodák, rekreáció, élővilág a 

vízben és a víz környezetében stb.).  
II. A VÍZ társadalmi (szakmai) szerepének bemutatása (ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz és 

beszerzésük, árvízvédelem, a vízenergia kihasználás, termálvíz és felhasználása, vízi 
munkák, ökológiai vízfelhasználás stb.).  

III. A magyar vízgazdálkodás, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság elmúlt 100 éve 
bármely történésének archív, képi bemutatása.  

A pályázaton több tagtársunk is részt vett és ért el helyezést, amihez ezúton is gratulá-
lunk: 
II. helyezett: Hernádi Béla 
III. helyezett: Horváth A. Katalin, dr. Riskó Ágnes 
Emléklapot kapott: Czumbil Attila 
 

Társulatunk ez alkalommal is kiadványokkal és a rendezvényeinken történő díjmen-
tes részvétellel szponzorálta a pályázatot. 

 
 

 

 

 

 
 

Az MKBT standjai 
a Felfedezők Napján   )                                                                                a Föld Napján 
(Foto: Füredi Zoltán)                                                                      (Foto: Szlatki Gabriella) 

 
Beszámoló az 5. oldalon.  
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Speleo Sport árlista 
május-június 

  

Cordura overall (700 g./m2) extra nagy foltokkal: 24 500 Ft. 
Standard overall cordura foltozással: 21 500 Ft. 
Hobby overall: 18 500 Ft. 
Műnyúl: 11 000 Ft. 
Cserélhető betétes térdvédő: 4 200 Ft. 
Sloszos bag, kicsi: 2 500 Ft.                              Nagy: 2 700 Ft. 
Bag 40L: 6 800 Ft.                                             Bag 60L: 7 800 Ft. 
Bag 80L: 9 000 Ft.                                             Expedíciós bag.: 11 000 Ft. 
Petzl Stop: 28 370 Ft.                                        Pantin: 16 330 Ft. 
Croll: 13 750 Ft.                                                 Ascension: 15 470 Ft. 
Vertex: 21 500 Ft.                                              Elia-Elios: 17 200 Ft. 
Nao: 48 150 Ft.                                                  Myo: 23 210 Ft. 
Tikka XP: 13 750 Ft.                                          Pixa 3: 18 910 Ft. 
Fixo Duo: 31 810 Ft.                                          Duo Led14: 37 830 Ft. 
  
Fenix HP 12: max 900 lumen! Ára: 22 100 Ft. 
Fenix HP 30: max 900 lumen! aksival, töltővel: 39 500 Ft. 
Fenix HP 25R Új termék!: 1000 lumen, aksival, töltővel: 25 000 Ft. 
 
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. 

Üdvözlettel: 
Kocsis András 

 
 

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.: 06-70/8811-477. E-mail: mkbtiroda@gmail-com 

Szerkesztő: Kosztra Barbara. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs 

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek. 
Elektronikus adathordozón érkező anyagokat tudunk fogadni. 

 

http://www.speleo.hu/

