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TÁRSULATI HÍREK  

Mindenekelőtt minden tagunknak és minden barlangásznak békés, boldog, 
barlangász élményekben és feltárási eredményekben gazdag új évet kívánunk a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és annak Elnöksége nevében! 

A 2018-as évben folytatni szeretnénk a 2016-ban megkezdett munkát a Társulat 
modernizálására, a szakmai tevékenység és a tagság számára nyújtott szolgáltatások 
bővítésére, a barlangkutatók érdekeinek és a barlangok védelmének minél hatékonyabb 
képviseletére.  Az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a szakosztályok 
szorgosan tevékenykednek e célok megvalósítása érdekében, de mivel mindannyian 
szabadidőnkben, önkéntes munkában végezzük ezeket a feladatokat, magunkban 
kevesek vagyunk minden cél eléréséhez. Sokszor hangoztatott jelszavunk szerint a 
Társulat annyi, amennyit a tagjai összeadnak, és ha többen vagyunk, erősebbek 
vagyunk! A Társulat tevékenységéhez való hozzájárulás két legfontosabb módja az 
önkéntes munka és a taggá válás, illetve a tagság fenntartása. Az alábbiakban 
összegyűjtöttünk minden tudnivalót a tagság előnyeivel és tagdíjfizetéssel kapcsolatban, 
valamint azokat a 2018-as rendezvényeket, ahol részt vehettek és ahol segítségeteket 
örömmel fogadjuk. 

Dr. Leél-Őssy Szabolcs elnök 
Kosztra Barbara főtitkár 

Tagdíjfizetési tudnivalók 

TECHNIKAI TUDNIVALÓK 

- A tagdíjfizetés határideje február 28. 

- Az évi rendes tagdíj 6000 Ft, az ifjúsági (14-18 éves) 3000 Ft, a nyugdíjas, nappali 
tagozatos diák és a GYES-en, GYED-en lévő tagok részére évi 3500 Ft. Tiszteleti 
tagjainknak 600 Ft. Kedvezményes tagdíjfizetést abban az esetben válasszatok, ha a 
kedvezményre jogosító állapot (nyugdíjas, nappali tagozatos diák, GYES/GYED) 
legalább az év felében fennáll és azt kérésre igazolni tudjátok. 

- A tagdíjat lehet személyesen készpénzzel, vagy átutalással fizetni. A Társulat 
számlaszáma: 10200830-32310384-00000000 (K&H Bank). Az utalás közleményébe 
minden esetben írjátok be a nevet, illetve neveket. Ha egyben fizettek sok embernek, 
írjátok meg a Titkárság címére (mkbtiroda@gmail.com), hogy ki milyen típusú tagdíjat 
fizet.  

- A tavalyihoz hasonlóan idén is laminált tagkártyát bocsátunk ki. A kártyákat idén a 
barlangos gyerekrajz-pályázat alkotásai díszítik majd. A tagkártyákat az időben fizetők 
március 1-től vehetik át. 
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- Aki tavaly nem volt tag, kérjük, töltsön ki belépési nyilatkozatot 

(http://www.barlang.hu/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12&Itemid=10
7) és küldje el postán, vagy szkennelve e-mailben (lefotózva is be lehet küldeni, csak 
legyen rajta olvasható minden)! Erre egyrészt az adategyeztetés miatt van szükség, 
másrészt pedig az elnökségi jóváhagyás (határozatba foglalás) miatt. Az újonnan 
belépők/visszalépők tagsági jogviszonyáról szóló határozatot az elnökség ülés 
megtartása nélkül is meg tudja hozni és meg is teszi mindjárt a határidő letelte után. A 
február 28-ig belépési nyilatkozatukat leadó és tagdíjat fizető újonnan belépők és 
visszalépők kb. március 12-től vehetik át tagkártyáikat. 

MIÉRT JÓ MKBT TAGNAK LENNI? 

- Támogatod a Társulat munkáját, ezzel a magyar szervezett barlangkutatást, és 
segítesz megvalósítani idei céljainkat, terveinket: pl. eszközbővítés és továbbképzés a 
sérült gyerekek barlangi élményterápiáját végző Verocs szakosztálynak; online 
könyvtárkatalógus; weblap- és arculatfrissítés; rendezvényeken való megjelenéshez 
játékos ismeretterjesztő anyagok, molinók, szóróanyagok készítése; gazdagabb 
rendezvény programkínálat. 

- Részt vehetsz a Társulat döntéshozatalában (részt vehetsz a nyilvános elnökségi 
üléseken, a közgyűlésen szavazhatsz) 

- Kedvezményesen vehetsz részt a Barlangnapon, a Szakmai Napokon, 
tanulmányútjainkon 

- Sziklamászó engedély számos hazai sziklafalra. Ennek részleteit lásd a honlapon: 
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=76&Itemid=
85 

- Vásárlási kedvezmények (pl. Tengerszem, SpeleoSport), melyek kiterjesztése más 
sportszer boltokra, szolgáltatókra folyamatban van 

- Mivel az MKBT tagja az MTSz-nek, 4900 Ft helyett 1500 Ft-ért rendelhetsz 
Természetjáró Kártyát (http://www.termeszetjarokartya.hu ), amely 20%-os vasúti jegy 
kedvezmény mellett több mint 200 szolgáltató (Nemzeti Parkok, szállások, múzeumok) 
5-50%-os kedvezményét nyújtja. Az igénylés módjáról később bővebb tájékoztatást 
nyújtunk a honlapon és a levelezőlistán. 

- Ingyenes osztrák biztosítás ügyintézés 

- Karszt és Barlang folyóirat nyomtatásban 

- Tájékoztató a postaládában (nyomtatva vagy digitálisan). 

Előre is köszönjük a bizalmat és a támogatást! 

 

Elérhetőségeink: 

Telefon: +36 70 8811 477 

E-mail: mkbtiroda@gmail.com 

http://www.barlang.hu/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12&Itemid=107
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12&Itemid=107
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Új ügyvezető titkár és megváltozott iroda nyitva tartás 

Mint arról korábban több fórumon tájékoztattuk a Tagságot, Fleck Nóra, aki 37 éve 
látja el a Társulat ügyvezető titkári teendőit, 2018 márciusában nyugdíjba megy. 
Utódja Köblös Gabriella, aki az eddigiektől eltérően nem teljes-, hanem 
részmunkaidőben fogja ellátni az ügyvezető titkári feladatokat, az első időszakban 
Nóra háttértámogatásával. Nóra nyugdíjazása után is részt tervez venni a Társulati 
teendőkben, így a tanulmányutak, az osztrák biztosítás és a Fosszília Klub 
szervezésében. A törvény lehetőséget biztosít a nyugdíj előtt 90 nappal a 
munkavégzés alóli felmentésre, amit Nóra kérésére az Elnökség jóváhagyott, így Nóra 
2017. december végéig dolgozott. 

Köblös Gabriella 2018. január 1-től állt munkába. A szerdai fogadónapokon a 
mostani gyakorlatnak megfelelően továbbra is ügyeletet tart majd az irodában, egyéb 
napokon telefonon és e-mailben áll rendelkezésetekre, a már jól ismert társulati 
elérhetőségeken, összesen heti 20 órában. Tekintettel az évzárással és átadás-
átvétellel kapcsolatos teendőkre az első szerdai fogadónap január 10-én lesz. Az év 
végi leltárhoz kapcsolódóan azon tagjainkat, akiknél tartós használatra nagyértékű 
társulati eszköz (mérőműszer, kötél stb.) van kihelyezve, kérjük, hogy az eszköz 
meglétéről, állapotáról fényképet vagy nyilatkozatot küldeni szíveskedjenek! 

Honlap költözés és átalakítás 

Régóta tervezzük a barlang.hu honlap korszerűsítését, amihez most váratlanul 
érkezett egy kezdő lökés. A honlap tárhely szolgáltatója váratlanul befejezi 
működését, ezért a honlapot (és aloldalait, az oktatas.barlang.hu és a 
montenegro.barlang.hu) december végén másik szolgáltatóhoz (forpsi) kellett 
átköltöztetnünk.  

A költözéshez kapcsolódó szoftverfrissítés miatt a dokumentumtár várhatóan 
január végéig nem lesz elérhető. Átmenetileg az xy@barlang.hu e-mail címek (így pl. 
oktatas@barlang.hu, elnokseg@barlang.hu) sem fognak működni. (Az átállás a 
Társulat e-mail címét - mkbtiroda@gmail.com -  nyilván nem érinti.) 

Mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghamarabb helyreálljon minden anyag, 
majd nekilátunk a tartalmi, szerkezeti frissítésnek is. Akinek van kedve ez utóbbiban, 
illetve a honlap szerkesztésében tevékenyen részt venni, azok jelentkezését "kibicnek 
semmi se drága" jeligével várjuk a kiadóba. :) 

További változás, hogy a barlang.hu domain regisztrációját Meiczinger Máté 
átadja a Társulatnak. Nagyon szépen köszönjük Máténak, hogy hosszú éveken 
keresztül gondját viselte a domain-nek! 

Kérjük, a fenti információkat a csoportlistákon is küldjétek tovább! 

Kosztra Barbara főtitkár 
 

A honlap továbbra is a változatlan címen érhető el: 

www.barlang.hu 
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2018-as események 

Társulati rendezvények 

Közgyűlés 2018. április 28. 

Elnökségi ülések: kéthavonta a hónap utolsó / utolsó előtti hétfőjén (tervezett 
időpontok: január 22., március 26., május 28., július 23., szeptember 24., november 
26.) 

61. Barlangnap: június 22-24. Bükk  

24. Barlangkutatók ’Szablyár Péter’ Szakmai Találkozója: november 9-11. vagy 16-18.   

Gyertyagyújtás az emlékkertben (november 2.) 

Szakmai tanulmányutak (bővebben lásd lejjebb) 

- 2018. június 29. – július 8 Felvidék, Lengyelország 

- 2018. augusztus 17 – 27. Ausztria, Ebensee Eurospeleofórum 

- Hazai tanulmányút 2017 őszén (időpont később) a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park és Írottkő környékére. 

Kutatótáborok 

2018. július 28 – augusztus 11. Montenegró 

Megjelenés külső rendezvényeken 

április 7-8. Geológiai Napok, Lelkes Ásványbörze, Bp. Lurdy Ház 

április 21. DINPI Föld Napja, Pálvölgyi kőfejtő 

április 28. Felfedezők Napja 

május 20. (?) Magyar Természet Napja 

július vége  Művészetek Zöldje – kapolcsi fesztivál 

szeptember 30. Kutatók Éjszakája  

november eleje Földtudományos Forgatag 

Vadonleső program eseményei: az év emlőse a földikutya „Földikutya 
Underground” 

Tanfolyamok 

Oktatási Szakosztály tanfolyamai:  

Technikai 2 tanfolyam: 2018. április 6 - 15.  

Túravezetői tanfolyam időpontok: január 13-14., február 3-4., március 3-4. és 24-25., 
május 5-6., június 9-10., Vizsga: szept. 15-16. 

Központi vizsga: MÉG NINCS MEGBESZÉLVE, de valószínűleg június 30. – július 1. 

Alapfokú barlangász tanfolyam: A Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület 2018 
tavaszán indít alapfokú barlangász tanfolyamot. A tanfolyam időtartama nagyjából 4 
hónap, február 7. és június 10. között. Tanfolyamdíj: 30 000 Ft. Januárban több nyílt 
túrát is tartunk. Ezzel kapcsolatban jelentkezés: Gordos Eriknél a +36 70 545 2486 
számon, vagy a gordoserik@gmail.com címen. 

 

mailto:gordoserik@gmail.com
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Egyéb események 

Kiss Péter Emléktúra: 2018. február 24.  

HÁGÓ Kupa: 2018. május 26. (Pilis) 

2018-as tanulmányutak 

2018. június 29. – július 8. Felvidék, Lengyelország 

Előzetes program: Kassa, Eperjes és környékén opálbánya, illetve a Zla Diera 
(idegenforgalmi barlang), tutajozás a Dunajecen, Nedec és Csorsztin vára, Zakopane, 
Koscielszko-völgy 
és barlangjai, Wieliczka, és Bochnia sóbányák, Krakkó, valamint az Ojcow-i nemzeti 
park és barlangjai. 
Szállás: turistaszállókban 
Jelentkezés: 2018. január 15-ig 

2018. augusztus 17. – 27. Ausztria, Ebensee Eurospeleofórum 

A rendezvényhez kapcsolódóan tanulmányutat szervezünk, melynek programja 
jelenleg kidolgozás alatt áll. Bővebb tájékoztatás a következő programfüzetben 
várható.  
Szállás Weissenbach am Attersee településen ifjúsági szálláson, illetve a rendezvény 
helyszínén berendezett hálózsákos szálláson. 
Jelentkezés: 2018. január 31-ig. 

Szerdai előadások 

Folytatódnak a szerdai előadások a Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében. Az első 
előadást Regős József tartja 2017. január 17-én, 18 órai kezdettel. Címe: 

„Egy hét a kőkorban - Beszámoló Európa legnagyobb kőkori találkozójáról”. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

2017-es SZJA 1% felajánlás 

Örömmel tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Társulat 2017-ben összesen 315 535 Ft 
értékű SZJA 1% felajánlást kapott, 69 személytől. A magánszemélyek adóbevallása 
NAV általi elkészítése miatt sajnos sokan elfeledkeznek az 1% nyilatkozatról, ezért a 
felajánlás összege némileg csökkent a tavalyihoz képest (bár más civil 
szervezetekhez képest esetünkben kisebb a csökkenés). A felajánlott összeget a 
Társulat működésével kapcsolatos kiadásokra (irodaszerek) és saját rendezvényeink 
költségeire fordítjuk.  

A felajánlásokat ezúton is nagyon szépen köszönjük és reméljük, hogy a 
következő évben még többen tartják támogatásra érdemesnek a munkánkat! 
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Társulatunk régóta tagja a nagy múltú Nemzetközi Barlangász Szervezetnek (UIS). Az 
alábbiakban a nyáron megválasztott új elnök évköszöntő beszédét idézzük: 

Az UIS elnökének újévi köszöntője 
„Tegnap, ma és a következő négy év” 

Dr. George Veni, az UIS elnöke 
(fordította: Hegedűs Gyula) 

Az UIS lényegében olyan feladatott lát el, mint a politikában az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ), amennyiben a barlangokkal kapcsolatos összes érdeket 
képviseli. Az ENSZ-hez hasonlóan az UIS is tagországokból áll, jelenleg összesen 56 
ország a tagja. Mint az UIS újonnan megválasztott elnöke elhatároztam, hogy évente 
rendszeresen tájékoztatom a tagországok barlangászait az UIS-ről, terveiről és 
programjairól, valamint arról, hogy hogyan tudunk mindannyian együtt dolgozni annak 
érdekében, hogy növeljük a szpeleológia elismertségét mind nemzeti, mind 
nemzetközi szinten. 

Nézzük először az alapokat. Az UIS tagországok kijelölik azokat a küldötteket, akik 
képviselik őket a Közgyűlés ülésein, ahol az UIS működésével kapcsolatos döntések 
születnek. A legtöbb országban csak egy nemzeti szpeleológiai szervezet van, de 
előfordul, hogy egynél több is van. Ezeknek a szervezeteknek együtt kell működniük 
és közösen kell kiválasztaniuk a küldöttet. Mindkét esetben a küldöttek az 
országukban lévő összes barlangász érdekeit képviselik és nem egy szervezetét. 

A Közgyűlés négyévente ülésezik a Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusokon, 
melyet mindig egy tagország szervez. Minden Közgyűlés döntést hoz az UIS 
elkövetkező négy évi működés általános kérdéseiről. E döntések egyike egy új 
Elnökség megválasztása, amely az UIS napi működésével kapcsolatos tevékenységet 
végzi, valamint meghatározza azokat az új programokat és egyéb tevékenységeket, 
amelyek hozzásegítik az UIS-t céljainak jobb eléréséhez. 

Ezek: „a barlangok, a karsztok, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek 
és szakterületek iránt érdeklődő emberek közötti közösségfejlesztés előmozdítása, a 
szpeleológia valamennyi szempontból (tudományos, műszaki, kulturális, sport, 
szociális és gazdasági) történő fejlesztése és támogatása, valamint a világ 
szpeleológiai és karszt örökségének védelme és kezelése mindenhol, ahol a 
barlangok vagy a szpeleológiai tevékenységek előfordulnak.” (UIS Alapszabály). 

Minden egyes elnökségi tagnak más-más országból kell származnia, és 
mindegyikük különböző munkát végez az UIS-en belül. A tisztviselők (elnök, főtitkár, 
két alelnök és kincstárnok) munkáját belső szabályzatok határozzák meg. A 
fennmaradó Elnökségi tagok, a hét titkár maga választhatja meg, hogy melyek azok a 
képességeikhez legjobban illő szakterületek, illetve feladatok, amelyekért felelősséget 
vállalnak. Természetesen ezeknek illeszkedniük kell az UIS célkitűzéseihez. 

Az UIS jelenlegi, a 2017 júliusában, Ausztráliában tartott legutóbbi Nemzetközi 
Barlangtani Kongresszuson a 2017-2021. évi időszakra megválasztott vezetősége a 
következő: 
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Balról jobbra haladva: 

Efrain MERCADO (Puerto Rico - alelnök), HEGEDŰS Gyula (Magyarország - 
titkár), Mladen GARAŠIĆ (Horvátország - titkár), Zdeněk MOTYČKA (Cseh 
Köztársaság - alelnök), Satoshi GOTO (Japán - titkár), George VENI (USA - elnök), 
Nadja ZUPAN HAJNA (Szlovénia – gazdasági vezető), Bärbel VOGEL (Németország 
- titkár), Fadi NADER (Libanon - főtitkár), Bernard CHIROL (Franciaország - titkár), 
Nivaldo COLZATO (Brazília - titkár) és Tim MOULDS (Ausztrália – titkár). 

Fő fotó Mladen Garašic jóvoltából. 

Velük és a tagországok nemzeti képviselőivel bármikor kapcsolatba léphetsz. Az 
elérhetőségeiket valamint az UIS dokumentumait és egyéb információkat megtalálod 
az UIS honlapján: www.uis-speleo.org. 

Most válaszolok a leggyakrabban feltett kérdésre: Mit ad nekem az UIS? 

Voltál már valaha a Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson? Én legelőször 
1981-ben voltam, és ez az élmény megváltoztatta az életemet. Itt találkoztam a 
szpeleológiával kapcsolatos összes lehetőséggel a barlangi túrázástól a tudományos 
kutatások sokszínűségéig. Az UIS kongresszusok a világ minden táján élő 
barlangászok találkozási alkalma. Itt találkozhatsz expedíciós lehetőségekkel és a 
jövő professzoraival. Számomra ez akkora élmény volt, hogy érzelmileg ma is ebből 
táplálkozom. Olyan szpeleológiával kapcsolatos gondolatokat indított el bennem, 
amelyek ma is boldoggá tesznek. És ez nem csak az én történetem. Sok más 
barlangász is megélte ezt az élményt. A következő Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszust 2021-ben, Lyonban, Franciaországban lesz. Erről részletek hamarosan 
az UIS honlapján is megjelennek. 

A barlangászok számára az UIS-hoz csatlakozás legjobb módja, ha 
bekapcsolódnak valamelyik szakbizottság munkájába. A szakbizottságok olyan 
speciális csoportok, amelyek egy adott szpeleológiai témára koncentrálnak. Az UIS 
jelenleg működő szakbizottságai a következők: 

 

 

 

10 

 
Ásványtani  

Barlangi búvár 

Barlangi mentési 

Barlangi művészetekkel foglalkozó 

Barlangterápiai  

Bibliográfiai 

Biológiai 

Fizikai-kémiai 

Gleccser- és jégbarlangokkal foglalkozó 

Hosszú, mély és nagy bg.-ok nyilvántartása 

Informatikai 

Karszt- és barlangvédelmi 

Karszt hidrogeológiai és bg.genetikai 

Mesterséges üregekkel foglalkozó 

Oktatási 

Paleokarszt és szpeleokronológiai 

Pszeudokarszt 

Régészeti és őslénytani 

Technikai 

Tudománytörténeti 

Vulkáni barlangokkal foglalkozó 

 

A legtöbb szakbizottság munkája az egyszerű barlangászok és a tudósok 
együttműködéséről szól. Az UIS szakbizottságai a szpeleológia szinte minden 
részterületével foglalkoznak. A szakbizottságok munkájához nagyon egyszerű 
kapcsolódni: az UIS honlapján (www.uis-speleo.org) keresd meg a Téged érdeklő 
szakbizottságot, és lépj kapcsolatba annak vezetőjével. Ennek semmilyen költsége 
nincs, és a szakbizottságok tagjai minden aktivitásnak nagyon örülnek. Az UIS 
Vezetősége évente összesen 2000 EUR összeggel támogatja a szakbizottságok 
munkáját, ezzel is segítve céljaik elérését. 

Az UIS honlapján sok lehetőség és információ található. A szakbizottságok 
weboldalainak linkjére kattintva számos speciális hírt és információ lehet találni. A 
honlapról elérhető sok egyéb mellett a „Karszt Információs Portál”, ami egy olyan UIS 
projekt, amely más szervezetekkel együttműködve ingyenes online könyvtárt 
üzemeltet. Itt a barlangokhoz kapcsolódó minden dologról tájékozódni lehet. Ha a Te 
klubod/csoportod hírlevele jelenleg nem szerepel a portálon, akkor vedd fontolóra 
annak közzétételét, hogy megoszd eredményeidet a világ barlangász közösségével. 
Az UIS „International Journal of Speleology” című kiadványa a világ egyik 
legjelentősebb barlangokkal foglalkozó tudományos folyóirata. Az UIS honlapján 
megrendelhető az UIS első 50 évének történetét összefoglaló könyv, amelyet José 
Ayrton Labegalini, az UIS egyik korábbi elnöke írt. Ebből megismerhető az UIS 
története, de egyidejűleg szól a modern szpeleologiáról is. Az „UIS Bulletin”-ből 
részletesen tájékozódhatsz az UIS jelenlegi tevékenységéről. Ebből akár ötleteket is 
meríthetsz ahhoz, hogy hogyan kapcsolódhatsz be az UIS munkájába. 

Az UIS nagyon fontos erénye, hogy a szpeleológia egy olyan téma, ahol a sport és 
a tudomány kapcsolódik, a technikai- és a tudományos szakemberek egymással 
együttműködnek. A barlangászok felfedezik és feltérképezik a barlangokat. Az ő 
erőfeszítéseik teszik lehetővé a kutatók számára a kutatást. A tudományos 
eredmények bizonyítják, mennyire értékesek a barlangok, és milyen fontos azokat 
megfelelően kezelni. Az oktatók feladata az is, hogy a széles nyilvánosságot és a 
politikusokat is  
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tájékoztassák a barlangok jelentőségéről, amelynek eredményeként megérthetik a 
barlangok és a karsztterületek védelmének fontosságát. Ez akár fokozottabb 
támogatáshoz vezethet, amelynek eredményeként több feltárás válik lehetővé - és ez 
a folyamat ciklikusan és egyre bővülő módon ismétlődhet. 

Az UIS expedíciókat és konferenciákat szponzorált vagy finanszírozott, képzési és 
kutatási programokat szervezett, valamint segítséget nyújtott az idegenforgalmi 
barlangokat kezelő szervezetek és egyes kormányok számára a barlangok és 
karsztok lehető legjobb kezeléséhez. Az Ausztráliában tartott legutóbbi nemzetközi 
kongresszuson az UIS megújította az Idegenforgalmi Barlangok Nemzetközi 
Szervezetével (International Show Cave Association – ISCA) kötött együttműködési 
megállapodását. Az ausztrál kongresszus óta a Vezetőség továbbfejlesztette a 
jelentősebb tudományos és politikai kapcsolatait. 2017 novemberében az UIS az 
ENSZ által elismert civil szervezetté (United Nations Non Governmental Organization) 
vált! 

Bár az UIS Vezetőségének minden tagja leginkább barlangászni szeret, mégis 
elszántan építjük/fejlesztjük ezeket az együttműködéseket annak érdekében, hogy a 
legjobb lehetőségeket biztosíthassuk a szpeleológia műveléséhez mindenki számára. 
Ezek a kapcsolatok lehetőséget teremtenek arra, hogy a kutatás, az oktatás és 
általában a szpeleológia ügye nagyobb támogatottságban részesüljön. Maga a feltáró 
kutatások ez idáig mérsékelt támogatásban részesült, ezért az UIS vezetősége 
elhatározta, hogy erre a jövőben nagyobb figyelmet fordít, és igyekszik az eddiginél 
több expedícióhoz és projekthez forrásokat teremteni. 

A közelmúltban az UIS segítségével sikerült egy ciprusi barlangkutatási, 
térképezési és kutatási projekthez az Európai Unió finanszírozását elnyerni. A 
szpeleológia minden szakterülete egyaránt fontos és összefügg egymással. Az UIS 
ezt nem téveszti szem elől. 

Nézzük az UIS jövőbeli terveit. 2015-ben az UIS megalakulásának 50. évfordulója 
alkalmából Kyung Sik Woo elnök javasolta, hogy az UIS kezdeményezze az 
UNESCO-nál (az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete), hogy a 
2021-es évet nyilvánítsa a barlangok és karsztok nemzetközi évének. A nemzetközi 
évek nagy lehetőségeket teremtenek arra, hogy a széles nyilvánosság világszerte 
tájékoztatás kapjon fontos témákról. Segíti az állami és a kormányzati támogatások 
megszerzését, valamint növeli a feltáráshoz, kutatáshoz, és általában a szpeleológia 
műveléséhez szükséges források megteremtésének lehetőségét. 

2015 óta az UIS Vezetősége keményen dolgozott a Nemzetközi Év témakörében. 
Eddig négy ország (Belgium, Horvátország, Magyarország és Szlovénia), nyolc 
nemzetközi szervezet és 12 ország 21 nemzeti szervezete biztosította támogatásáról 
a kezdeményezést. Az eddigi előrehaladás ellenére szükség van egy országra, amely 
hivatalosan megteszi a javaslatot az UNESCO felé. Ezt a javaslatot csak egy 
UNESCO tagország teheti meg. Több ország jelezte, hogy kész benyújtani a 
javaslatunkat, de vannak ezeken a szándékokon túlmutató politikai megfontolások és 
ez befolyásolja a döntés meghozatalát, ezért még mindig várunk és új stratégiát 
dolgozunk ki a támogatás megtalálása érdekében. Például elküldhetjük a javaslatot az 
ENSZ-nek az  
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UNESCO helyett. Amennyiben bárkinek van olyan kapcsolata, amelynek segítségével 
ez a „Barlangok és Karsztok Nemzetközi Évé”-re vonatkozó javaslat megtehető, az 
tudassa ezt az UIS Vezetőségével. Az UNESCO következő közgyűlése 2019-ben lesz 
és bízunk abban, hogy addig megtaláljuk a javaslattevő országot. 

Amennyiben eredményes lesz a nemzetközi évre vonatkozó javaslatunk, akkor 
minden UIS tagországnak a szpeleológiáról szóló és azt támogató eseményeket kell 
szerveznie a saját országában. Ha nem sikerül, akkor még fontosabb, hogy 2021-ben 
megtartsuk ezeket a rendezvényeket annak igazolására, hogy a barlangok és a 
karsztvidékek mennyire fontosak a nagyközönség és a kormányok, illetve a gazdaság 
számára. Már most el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy milyen eseményekkel 
lehet csatlakozni az itt említett kezdeményezéshez. Kitűnő lenne az UNESCO vagy az 
ENSZ támogatása, de ha nem tudjuk elnyerni a támogatásukat, akkor szervezzük 
meg magunknak a nemzetközi évet! A későbbiekben meg fogom mindenkivel osztani 
azokat az ötleteimet és konkrét kéréseimet, amelyekkel mindkét esetre 
felkészülhetünk. 

Amikor valaki arra gondol, hogy mit tehet az UIS őérte, akkor gondolja végig, hogy 
ő mit tehet az UIS-ért. Az UIS önkéntes szervezet. Amennyiben sikeresek leszünk, az 
mindannyiunk hasznára válik. De ez a siker azért lehetséges, mert a szpeleológusok 
mind együtt dolgoznak azért, hogy ezt lehetővé tegyék. Természetesen örülök annak, 
ha közvetlenül az UIS-szel dolgoztok, de azzal is támogatjátok az UIS-t, ha a helyi, 
regionális és nemzeti szervezeteiteknek dolgoztok. Együtt sokkal többet tehetünk, 
mint egyedül. 

Engem folyamatosan lenyűgöz, ahogy a barlangászok lépésről-lépésre haladnak 
előre a szpeleológiai képzés, a barlangvédelem, a kiadványok és a kutatás terén, 
valamint az olyan kiváló nemzetközi kongresszusok szervezésében, mint amilyet 
tavaly Sydneyben élveztünk. Meggyőződésem, hogy a barlangászok a 
legalkalmazkodóbbak és legkreatívabbak a problémák megoldásában. Nincs 
kétségem afelől, hogy a támogatásoddal a következő négy év az eddigi legjobb lesz 
mind a szpeleológia, mind az UIS számára. Ha bármilyen az UIS-el kapcsolatos 
ötleted van, vagy kérdéseket szeretnél feltenni, vagy segítséget ajánlani, kérlek, 
fordulj hozzám a gveni@nckri.org címen! Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk, és 
láthassam az UIS és a szpeleológia fejlődését. 

Dr. George Veni 

 

 

 

 

Az UIS székháza Posztojnában… 
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KUTATÁSI BESZÁMOLÓK  

Beszámoló az Aggteleki-karszt Kutatás Projekt téli kutatótáboráról 

Néhány évvel ezelőtt, amikor a Baradla kürtőinek módszeres feltárásába 
belekezdtünk, alig lehetett találni valakit Jósvafőn, aki segíteni tudott volna a 
mászóállványok beszállításában. Még a bázison is volt olyan szoba, ahol csak egy fő 
rendezkedett be. Idén már októberben világossá vált, hogy a szállásunk, egyben 
kutatóállomásunk már több vendéget nem tud fogadni. A szakmai napokon rövid 
beszámoló formájában promotáltuk a közelgő kutatótábort, amin 2016-ban már közel 
száz fő vett részt. (Persze nem mindenki jött kutatni, de ott voltak.) Novemberben 
csaptak össze a hullámok, amikor még többen jelezték, hogy részt vesznek a 
kutatásban olyan szakterületen, amire nagyon nagy szükségünk volt. Megkezdtük a 
falusi szálláshelyek felderítését, de sok korábban már bevált szállásadó már nem 
üzemeltet vendégszobát. És jött a mentő ötlet. Tavaly szilveszterkor a Jósva Étterem 
volt a közösségi hely, ahol a máglyarakás után összegyűltünk, muzsikáltunk, 
lencséztünk. Van mögötte egy konyha, a hozzá tartozó helységekkel, raktárakkal, 
amelyek gázzal fűthetőek. Ezúton köszönjük Gál Évinek, a kocsma bérlőjének, hogy 
azt mondta: azt csinálunk, amit akarunk. Szerencsére még időben sikerült egy 
gázszerelőt keríteni Miskolcról, aki átvizsgálta a rendszert, beüzemelte a fűtést. Volt 
még egy megoldandó krakk. Égerszögön ötvenhét fő maradt szállás nélkül egy 
viharkár miatt, ahol a ház áram nélkül maradt, és aminek a helyrehozatala már nem 
volt megoldható. Ezúton köszönjük az aggteleki református lelkész úrnak, hogy az 
ősszel téliesített és bezárt jósvafői parókiát újra beüzemelte, és a fedél nélkül 
maradtak rendelkezésére bocsájtotta.  

Végül a nyugodt, és stresszmentes szervezést követően december 28-án 
elutaztunk Jósvafőre barlangászni. 

Még ősszel úgy döntöttünk, hogy nem visszük be az „alut” télen, hanem a már 
plafonon lévő kötelekről folytatjuk a mászásokat. Ez megdőlt, amikor december elején 
a Dancza-kürtőnél észleltünk még egy árnyékot a falon, amihez kellett az állvány. El is 
hoztuk a vasat és az alut Kiskunhalasról, amiért külön köszönetet mondunk a 
Hungarian Stage Rental ügyvezetőjének, és azért is, hogy 2018 márciusáig nálunk 
maradhat az állvány, amivel további nagy magasságban nyíló kürtők felderítését 
valósíthatjuk meg. Az állványozással párhuzamosan megindult a kürtők mesterséges 
mászása, további kutatása is, jelentős eredménnyel. Jók vagytok srácok! Geodéziai 
alappontsűrítéssel elkészítettük a kürtők „0” pontjainak állandósítását, amelyekről 
kiindulva BEAC-os kutatóink a felső szint további kutatására alkalmas poligonokat 
vettek fel. A Régészeti Szakosztály kutatói a Baradla egyes szakaszainak 
átvizsgálásával újabb potenciális történeti adatok birtokába jutottak. Sor került a 
Hosszú-Alsó-barlang víz alatti szakaszának ismételt átvizsgálására. Polacsek Zsoltiék 
továbbra is kitartóan dolgoztak az alsó barlang feltárásán, a jelek szerint nem hiába. 
Tóth Attila a Bekey részéről a Pócsa-kői-víznyelőben vezette a feltárást, az is szépen 
halad. Krausz Sanyi a kürtők  
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segítségével a hőmérsékletméréseket építette ki. Felszíni geodéziai mérésekkel a 

már megszületett EOV-k alapján megtaláltuk a kürtők egy részének kiszellőzését. A 
Levegő Munkacsoport részéről Lenkei Peti és Marozs Ági vizsgálták a barlang 
beszellőzését. Természetesen Berczik Pali ismét kitett magáért a máglyával a 
jósvafői hegytetőn, ahol eddig soha nem látott óévbúcsúztató közönség koccintott 
mindenkivel. Sorolhatnám még, de elérhető jelentés készül mindenről. 

Még egy fontos gondolat. Az elmúlt évek során akarva vagy akaratlanul, minden 
alkalommal kereszteztük a Baradla idegenforgalmi szakaszát. Most is, mint minden 
alkalommal, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága támogatta az expedíció 
megszervezését. Ezért a leszállások során, ill. azt követően fokozottabb figyelemmel 
kell eljárnunk az idegenforgalmi szakasz működésének zavartalanságát illetően. 
Konkrétan ne hagyjunk járdát agyagosan, és ne használjunk idegenforgalmi 
létesítményt (úgymint világítás), barlangtúra során, nyitvatartási időben. Ha ezt 
betartjuk, mehetünk idén is.  

Végül szeretném megköszönni minden hazai, rozsnyói, ukrán és horvát 
barlangkutató barátunknak a részvételét, akik társaságukkal emelték e rendezvény 
hangulatát, munkájukkal hozzájárultak az Aggteleki-karszt Kutatás Projekt 
működéséhez. Mindenki nevében Kosztra Barbarának, Krkos Márknak a 
szervezésben való fáradhatatlan részvételét, a Nemzeti Park részéről Grúber 
Péternek, Veress Balázs Igazgató úrnak a lehetőséget, és a túravezetőknek a 
megértő türelmét. 

Szabó Zoltán, AKKP Kutatásvezető 

Barlangmélységi világrekord 

2017-ben szenzációs hír érkezett Abháziából: immár nemcsak egy, hanem két 
barlang mélysége is jóval meghaladja a 2000 métert. 

Az új világrekordot jelentő feltárást ugyanabban a hegységben végezték, ahol az 
eddigi listavezető, a Kruber-Vorónyja-Arábikszkaja-rendszer (-2199 m) található: a 
Kaukázusban, a Gagrai-hegység ún. Arábika-tömbjében. Egészen pontosan: az 
Alekszandr Verjovkinról, a búvárbalesetben, fiatalon elhunyt moszkvai 
barlangkutatóról elnevezett aknabarlangban. Egykori klubtársai és azok utódai előbb 
2151, majd – két héten belül – 2204 m mélységet értek el. 

Talán még fontosabb az a tény, hogy a legalsó, 2100-2200 mélység közötti 
zónában nagy kiterjedésű és térfogatú, száraz, a tengerparti források felé tartó 
járatrendszert találtak. 

A Verjovkin-barlangnak viszonylag szerény, 430-440 m mélysége mellett egyéb 
nevezetessége sokáig nem volt. 1968-ban fedezték fel a krasznojarszki 
barlangkutatók, akik 115 m mélységig tudták bejárni. 1983-tól mostanáig a moszkvai 
székhelyű Perovói Barlangkutató Klub és a belőle kivált Perovo-Szpeleo Team 
végezte benne a kutatást, rövidebb-hosszabb szünetekkel. Megemlítendő, hogy sok 
jelentős feltárási sikert értek el másutt, nemcsak Abháziában és Oroszországban, 
hanem például Kínában is. A Verjovkin-barlangba mégis mindig visszatértek, és igen 
kemény meandermunkát végeztek. 
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Miután 2015-ben kijutottak a szűk meanderek zónájából, úgy megindult a barlang, 

hogy az párját ritkítja. Igaz, hogy – bár járattágításra, bontásra már nem volt szükség 
– a beszerelés-végigjárás-felmérés még kétévnyi erőltetett menetet igényelt: mind 
2016-ban, mind 2017-ben három-három expedíció dolgozott a barlangban! Ezek 
kutatásvezetői Pável Gyemidov és Alekszej Baraskov, az elért mélység pedig rendre 
650, 1010, 1350 majd 1832 m volt. Ennek a négy expedíciónak az eredményeiért 
kapott UIS-díjat a Perovo-Speleo Team, 2017 júliusában. 

2017 februárjában tehát csaknem 500 m-rel növelték meg a barlang ismert 
mélységét. A közbeeső szifont (-1750 m-nél) meg tudták kerülni. Az említett 1832 m-
es mélységben egy hosszú félszifont találtak. Az erős huzat és az áradási színlők 
hiánya egyértelműen ígérte a folytatást. 

 

 Poligonvonalak - a vízszintes labirintus oldalnézete (balra dél, jobbra észak) 

Augusztus első felében probléma nélkül átjutottak a félszifonon. Az aknasor 
onnantól többször kettéválik, vizes és száraz ágra, majd újra egyesül (így a 2. szifon, -
1963 m-nél, szintén megkerülhető). Már -2100 m alatt jártak, amikor elfogytak az 
aknák. Behatoltak az említett vízszintes járatrendszerbe, három további szifont is 
felfedezve. Ezek közül a legmélyebbnek a vízszintje: -2151 m. 

A hónap második felében, a stafétát átvevő csapat már -2100-on vert tábort, és egy 
fölmászás révén újabb jelentős továbbjutást ért el. Összesen 7 km-nyi kiterjedésben 
járták be és mérték föl a labirintust, amelyben a folyosószélesség általában több 
méternyi. Fölfedezték egy nagy (30 m3/perc) hozamú folyó beérkezési pontját, 
azonban 15 m után az áradat szűk hasadékba zúdul be. A később megismert 
szakaszokban nem is akadtak a nyomára! Másrészt sok szifont találtak, különböző 
magasságokban, de mindegyikben álló víz volt. Kivéve az aknasorból érkező patak 
szifonját (-2142). A feltárás során mintát vettek abból a rendkívül finomszemcsés, 
hófehér üledékből, amely az inaktív szakaszok egy részében a járattalpat beborítja, 
továbbá különféle ízeltlábúakból. 
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Mind az aknasorozat, mind az alsó szakaszok déli-délnyugati irányba, a tenger 

felé tartanak. A legmélyebb pont egyben a legdélebbi is. Északkelet felől, tehát a 
szomszédos, még csak kevéssé kutatott völgy töbörmezőjének irányából érkezik egy 
száraz mellékág és talán a folyó is. Mindeddig elméleti alapon vitatott volt, hogy az 
Arábika-tömb mélyén el lehet-e érni szárazon a "karszthidrológiai kollektort", avagy 
az hozzáférhetetlen mélységben húzódik meg a jelenlegi karsztvízszint alatt? A fenti 
tények arra utalnak, hogy most egy ilyen – jórészt már inaktív – kollektor szakaszba 
sikerült bejutni. Mégpedig viszonylag kevés vízfolyás mellett: a beszámolók szerint 
még tartós esőzések idején sem nőtt zavaró mennyiségűvé az aknasor vize, odalent 
pedig nagy területen még szivárgás, csöpögés sincs. A bejáráshoz 
búvárfelszerelésre nem volt szükség. Neoprén- vagy gumiruha is csak egyes 
szakaszokon nélkülözhetetlen. 

A nevezetesebb aknák: a Babatunde (146 m egy tagban; különös nevét egy 
afrikai hős, Babatunde Williams után kapta), a Tavas-akna (80 m), a Bőröndraktár (50 
m), a Nagy-kaszkád (200 m) és a Másfeles (110 m). 

A vízszintes labirintus főbb helyei: a folyó feltörési pontja (grifon), a Teaház, a 
Rakétatöltő állomás (16 m széles, 50 m hosszú folyosó + a felső végén kétszintes 
terem, a szintek között a kerek töltőnyílással), a Nemo kapitány utolsó állomáshelye 
és a Nautilus (ezek 20-30 m átmérőjű, álló vízzel elárasztott termek, amelyekbe majd 
kötélen lehet leereszkedni). A Nautilus vízszintjéig értendő a 2204 méteres 
barlangmélység. 

Csepreghy Ferenc József (Csaszi) 

Szerzői ui.: A témáról tartott előadásom az MKBT dokumentumtárából letölthető. 
Még bővebb információ olvasható a http://barlang.info.hu/index.php?id=verjovkin-bg 
webhelyen. Mellette további menüpontokat töltök föl azóta is folyamatosan, Abházia 
és az egész posztszovjet térség nevezetes barlangjairól. Mindenki figyelmébe 
ajánlom pl. a Mcsista-forrásbarlang-rendszert. Tervezem a megfelelő Wikipédia 
szócikkek megírását is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürdés a Sztepan Razin-tóban 

Szerkesztői ui.: A Kruber-Vorónyja-barlang magyar sajtóban elterjedt elnevezése (Krubera-
Voronya-bg.) "anglicizmusnak" tekinthető. A nyelvészek állásfoglalása szerint a cirill (vagy pl. 
kínai) nevek a fogadó, tehát a magyar nyelv fonetikája szerint írandók (vagyis pl. Tolsztoj, nem 
pedig Tolstoy). 
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KÖZLEMÉNYEK  

Ho-ho-ho Hordágyon a mikulás! 

Bizonyára sokan emlékeztek a ’DM-
Együtt egymásért’ pályázat nyári 
internetes szavazásra, amikor hatalmas 
összefogással sikerült a nyertesek közé 
juttatnotok a "Legyél te is barlangi 
mentő" programunkat. Ennek 
eredményeként, Halloweentől Mikulásig 
6 héten keresztül zajlottak az öt 
intézményből érkező sérült gyerekek 
különleges barlangtúrái a Verocs 
Mozgás- és Élményterápiás Szakosztály 
főszervezésében és a Magyar Barlangi 
Mentőszolgálat közreműködésével. 

Köszönjük mindenkinek a támogató 
szavazatokat és a részvételt! 

Nélkületek nem sikerülhetett volna! 

A támogatásnak köszönhetően a gyerekek megismerkedhettek a barlangi mentő 
hordággyal, a mentőeszközeinkkel. Egyik legnagyobb sikere a mentő háromszögnek 
volt - az ezzel való leeresztés váltotta ki a máskor szokásos létramászást - ezt széles 
mosollyal fogadták. 

A gyerekek számára az új emberek, a barlangi mentők megismerése is sokat 
hozzá adott a jó hangulatú túrákhoz. 
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A megfizethetetlen élményen felül új eszközök (sisakok, lámpák stb.) 
beszerzésére is lehetőség nyílt, ami még évekig szolgálja majd a felnövő, ügyesedő 
gyerekek túráit. A hordágyon érkező öreg Mikulás zenélését, aki tudta énekkel 
kísérte, a nagyothallók pedig a gitár tapintásával lettek részesei az örömnek. 

Az MKBT Verocs Szakosztály lelkes és fáradhatatlan segítői 2000 óta szerveznek 
sérült gyerekeknek barlangtúrákat. A hetente zajló túráikon az a szlogenjük, hogy 
„Nekünk terápia, nekik kaland”. - ezt a barlangi mentőseink most testközelből 
megtapasztalhatták. A két szervezet között eddig is meglévő kölcsönös jó viszonyunk 
most még szorosabbá szövődött. 

További fényképeket találhattok a BMSz és az MKBT Verocs Szakosztály 
facebook oldalain. 

Tamasi Dóra és Hegedűs András 

Új(ra) könyv 

Az MKBT Oktatási Szakosztálya a tanfolyami jegyzetek sorában kiadta a 
Barlangföldtan című könyvet. A némileg bővített és korszerűsített anyag a szűk 
földtani alapismeretekkel kezdődik, majd az alapfokú barlangföldtani anyagot 
tárgyalja. A 4. fejezet főleg a barlangokkal (is) kapcsolatos adatgyűjtést, vizsgálatokat 
tárgyalja. Utána a (pontos) barlangtérképeken látható-felismerhető földtani 
jelenségeket részletezi. A 6. fejezet az új barlang(rész) megkereséséhez ad ötleteket, 
azután egy kislexikon, végül irodalomjegyzék következik.  

A 326 oldalas, A/5 formátumú könyv a Szemlő-hegyi-barlang pénztárában 
vásárolható meg. Ára 2500 Ft. 

A barlangföldtani ismeretek gyakorlati (terepi, azaz barlangi) megismerésére 
alkalmas Barlangföldtani barangolások Budán című könyv anyaga megtalálható a 
Társulat honlapján (www.barlang.hu) és a www.foldalatt.hu weboldalon. (Hasonló 
leírásokat még tervezünk, kérünk ötleteket és segítséget!) Mindkét könyv írója: 

Kraus Sándor 

Karsztfejlődés 

A Karsztfejlődés című kiadvány 21 évfolyamának 22 kötete ingyen olvasható és 
ingyen letölthető az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika 
Archívum/Adattár honlapján, illetve honlapjáról. 

Szenti Tamás 
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NEKROLÓGOK  

Pecze Imre (1959 – 2017) 

2017. november 20-án mindannyian megrendüléssel olvastuk a hírt, hogy Pecze 
Imre, az Aggteleki Nemzeti Park túravezetője, a Baradla legelhivatottabb ismerője, 
barlangkutatók igaz barátja tragikus hirtelenséggel elhunyt. Néhány nappal halála 
előtt találkoztunk vele, tréfálkoztunk, hogy mikor fordítjuk végre vízszintesbe a 
kürtőket, hogy ő is bejárhassa az új szakaszokat. Felfoghatatlan, hogy többé már 
nem hallhatjuk ízes hangját, ahogy a turistáknak mesél a barlangról, soha nem 
felejtve megemlíteni a barlangkutatókat, akiknek köszönhető a földalatti csodák 
megismerése. Imrétől Gruber Péternek a temetésen elmondott beszédét idézve 
búcsúzunk. A Karszt és Barlang következő számában hosszabb megemlékezéssel 
idézzük fel alakját. 

Imre, nagyon hiányzol nekünk… Nyugodj békében! 

Kosztra Barbara és Szabó Zoltán 

 
“Pecze Imre, barlangi túravezető, az Aggteleki 

Nemzeti Park munkatársa, 2017. november 20-án, 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Középiskolai tanulmányai elvégzése után 
szülőfalujában, Szinben kezdett dolgozni 
kereskedőként, de - évekkel az Aggteleki Nemzeti 
Park megalakulása előtt - 1981-ben már barlangi 
túravezetőként dolgozott, először Jósvafőn, majd 
Aggteleken. 

Egész életét az Aggteleki-karszt barlangjai 
bemutatásának szentelte. 

Habár nem volt hivatásos barlangkutató, mégis 
a karszt összes bejárható barlangját jól ismerte, az 
érdeklődő látogatók nem tudtak olyan kérdést 
feltenni neki, amire ne tudott volna részletekbe 
menően válaszolni. Minden barlanggal kapcsolatos 
könyvet elolvasott, a barlangvilág nemcsak a 

munkáját jelentette, de hobbija, érdeklődése is leginkább ide kötötte. 
Tudását, hatalmas ismeretanyagát, szakmai tapasztalatait nem tartotta meg 

magának, az évtizedek során túravezetők generációi nőttek fel a „keze alatt”. 36 évi 
munkája és töretlen lelkesedése látogatók százezrei számára tette a barlangtúrákat 
izgalmas felfedezéssé, valódi élménnyé. Rengeteg látogató tért vissza az évek során, 
aki ragaszkodott ahhoz, hogy kizárólag az Imre által vezetett túrán szeretne részt 
venni. 

Munkáját nemcsak a látogató közönség, de a szakma is példaként tekintette és 
értékelte. Három alkalommal részesült miniszteri elismerésben. 
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Másik hobbija a festészet volt, azonban itt sem tudott elszakadni szeretett 

barlangjaitól. Témáit legtöbbször a föld alatti csodavilág és a karszt felszíni 
különlegességei adták. 

Kollégánk nemcsak szakmailag volt kiváló, de embersége, empátiája, 
segítőkészsége is kivételes volt. Tudását bárkivel megosztotta, az aggteleki 1 órás 
barlangtúra ritka esetben fejeződött be 1,5 óránál hamarabb. A túrák végén 
abbahagyott ismertetést a kijárat elhagyása után is többnyire beszélgetéssel folytatta 
a leglelkesebb látogatókkal. 

Mindenkihez volt egy kedves szava, humoros megjegyzése. De ez fordítva is így 
volt. A kollégák és a látogatók is keresték vele a lehetőséget egy baráti 
beszélgetésre. 

Hiánya pótolhatatlan.” 

Grúber Péter 

Fotó: Adamkó Péter 

Lendvai Ákos (1946 – 2017) 

A mai fiatalabb barlangkutatók már nem nagyon ismerik Lendvai Ákos nevét, pedig 
egykor gerecsei barlangok kutatásának egyik meghatározó személye volt. 

1964-től tagja volt az MKBT-nek, majd hosszú évekig a választmány tagja. 
Barlangos értekezleteken  kutatási területét itt mindig emlékezetesen harcosan védte. 

A hatvanas években csatlakozott a kőbányai székhelyű Vasútépítő Törekvés 
Barlangkutató Csoporthoz, aminek rövid időn belül egyik meghatározó embere, majd 
vezetője lett, amely később Fényes Elek Barlangkutató Csoportként működött. 
Legutoljára Kőbányai Hegymászó és Barlangkutató Szakosztály vezetőjeként 
tevékenykedett. 

Csoportjával számos helyen kutatott. Legfőbb kutatási területük mindig a Gerecse 
és Pilis hegyeinek barlangjai voltak. Legnagyobb szerelme a Lengyel barlang 
kutatása volt, ahol jelentős eredményeket ért el. Az Ajándék barlang kutatása annak 
idején szintén az ő vezetésével kezdődött. Nevéhez fűződik pilisi Desottó-víznyelő, a 
bükki Viktória-barlang és a gerecsei Bányász-barlang feltárása.  

4630-as barlangi kataszteri egység feldolgozása volt élet legfőbb maradandó írásos 
emléke. Az általa vezetett csoportok jelentései a természetvédelem.hu-n olvashatók. 
A magashegyi túrázást is kedvelte és gyakorolta. 1983-ig igen aktív barlangkutató és 
barlangvédő volt. 

Emlékét legjobban egy gerecsei vagy pilisi barlang újonnan feltárt, róla elnevezett 
szakasza őrizné meg örökre. 

Adamkó Péter és Polacsek Zsolt 
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                                                                              2018 január 

 

A MAGYAR BARLANGI 
MENTŐSZOLGÁLAT RIASZTÁSI 

NÉVSORA 
ADÓSZÁM: 18005598-2-41  

Alapítva 1961 
www.caverescue.hu 

A riasztást sorrendben kell elvégezni! A listáról az első jelentkező tudja 
riasztani a baleset fokának megfelelő barlangi mentő létszámot. 

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat nehezen megközelíthető helyeken, 
erdőben, sziklás terepen stb. igény szerint segít a bajbajutottakon. 

 
 

NÉV: TELEFONSZÁM: 

ADAMKÓ PÉTER 

riasztás vezető 

+36-70-380-9204 

+36-30-912-6706 

HORVÁTH RICHÁRD 

országos vezető 
+36-30-248-2291 

HEGEDŰS ANDRÁS 

akcióvezető 
+36-30-275-8511 

KUNISCH PÉTER 

akcióvezető 
+36-30-556-9805 

TARÓDI PÉTER 

akcióvezető 
+36-20-232-5901 

SZABÓ DÉNES 

akcióvezető 
+36-20-575-1595 

BMSZ bázisa (gyülekezőhelye), mely 

CSAK A RIASZTÁS UTÁN ÉL!: 

1024 Budapest, II. ker. Keleti Károly u. 15/b 

(Keleti Károly utca Kitaibel Pál utca sarok) 
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Speleo Sport árlista 

  

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 

  
 

Üdvözlettel: 
Kocsis András 

 

 
 

Naptár 
 

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy az  MKBT kiadásában megjelent 
„Földalatti Magyarország Naptár 2018” 

2500 Ft-os áron, korlátozott számban, a Társulatban még kapható! 
 
 
 
 
 
 

http://www.caverescue.hu/
http://www.speleo.hu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ 
Megjelenik minden páratlan hónap elején 

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

Tel.: +36-70/8811-477- E-mail: mkbtiroda@gmail.com 

Szerkesztő: Kosztra Barbara és Köblös Gabriella, Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs 

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek. 

Elektronikus adathordozón érkező anyagokat tudunk fogadni. 
 

 


