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T Á R S U L AT I  H Í R E K  

 

Beszámoló a 62. Barlangnapról 
 

2018. június 22-24-én lezajlott az MKBT történetének 62. Barlangnapi rendezvénye. 
Az időjárásában hűvös, de a találkozásoknak köszönhetően szívmelengető 
hétvégén idén is szép számmal gyűltek össze az aktív és kevésbé aktív, de a 
barlangász-társaságot hiányoló barlangászok. 

A rendezvény helyszínein, az adyligeti Sztrilich Pál Cserkészparkban és a 
budapesti barlangokban összesen 197 résztvevő fordult meg (80 MKBT tag, 75 
nem tag, 20 gyerek, 8 baba, 6 fő zenekar, 8 fő csak az esti bulira regisztráló), 
szombat este hivatalosan kb. 150-en voltunk a Cserkészparkban. 

18-féle túra indult, összesen 40 alkalommal, melyekre 410 jelentkezés futott be. A 
Meglepetés túra volt a legnépszerűbb, ott összesen 89-en fordultatok meg. (Sajnos 
a létszámkorlátok miatt nem mindenki jutott el mindenhova, ahova szeretett volna, 
ezért pl. Gellért-táróba hamarosan igyekszünk további látogatást szervezni.) 

A Marcel Loubens Kupán 5 csapat indult, összesen 24 fővel, a Kessler Kupa 
kérdéseit is körülbelül ennyien töltöttétek ki. 

A legjobbak bőséges jutalomban részesültek, hála támogatóinknak: Tengerszem 
Túrabolt, Magyar Természetjáró Szövetség, Függőágybolt, Explo.hu, Földgömb 
Magazin és a BEBTE. Nagy köszönet nekik. 

Szervezeti támogatóink voltak még a DINPI (akiktől Kunisch Gyöngyvér (Tapsi) 
közbenjárására megkaptuk a Speleoboxot), az MKBT Oktatási Szakosztály 
(felszerelés). 

A helyszínen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat tartott ügyeletet, újraélesztési 
bemutatót és gyakorlást, de sok felszerelést is tőlük kaptuk kölcsön. 

Rengetegen dolgoztunk azon, hogy mindenki megtalálja a kedvére való időtöltést a 
hétvégén: 

- A szervezés lelke Muladi Bea volt, aki a tavalyi Barlangnap után idén is nyakába 
vette a túrák regisztrálásának és dinamikusan változó túraigényeitek megoldásának 
kimerítő és hálátlan feladatát, amellett, hogy minden egyéb szervezési műveletből 
is bőven kivette a részét, Csépe Zoli támogatásával. 

- A túralehetőségek összeállításában és az engedélyek előkészítésében Borzsák 
Sári segítsége nélkülözhetetlen volt.  

- 31 túravezető vezetett Titeket a barlangokba: Ádám Bence, Borzsák Sári, Csépe 
Zoltán, Csorba Kázmér, Farkas Vince, Fekete István (Steve), Füredi Zoltán, Gulyás 
Ágnes, Gyuricza Sámuel, Hajnal Ágnes, Hegedűs András, Horváth Gábor, Huber 
Kilián, Katzer-Sölétormos Anna, Kovács Richárd, Kraus Sándor, Kun Botond, Nagy 
András, Nagy Gergely Domonkos, Német Tamás, Németh András, Németh Tamás, 
Nyírő Artúr, Polyák Ádám (Pas), Regős Bálint, Szabó Eszter, Szabó Zoltán (Zé), 
Újhelyi Ferenc, Zentay Péter, Zentay Zoltán 
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- A földkerekség legszuperebb, legzöldebb és legvidámabb kocsmáját Adamoczky 
György (Gyurci), Barcza Barbara, Bodnár Ferenc (Cipoo), Gonda Péter (Gonzó), 
Pajor Gergely (PG) és Várkonyi Andi vitték a hátukon, éjjel és nappal, sőt kora 
reggel is, szombat éjjel a csapatot Kagyó erősítette. 

- Az előzetes és helyszíni regisztrációnál Köblös Gabi állt helyt, bonyolította a 
pénzügyeket, a műsorfüzet összeállításában segédkezett, utóbbiban SzabóZével 
együtt. 

- A Marcel Loubens Kupát Huber Kilián és Kunish Péter (Kagyó) találta ki, 
szervezte meg és bonyolította le, többetek segítségével. 

- A Kessler Hubert Kupa kérdéseit Adamkó Péter találta ki és ő bonyolította a 
versenyt. 

- Szombat esti szórakozásotokról az Adrenalin Tourist Rock Band gondoskodott, 
akik előtte hetekig próbálnak, hogy úgy pörögjön a buli, ahogy mi szeretjük. 

- Az Adrenalin koncert viszont nem valósulhatott volna meg, ha a két nappal a 
koncert előtt lemondott hangosítás helyett Krkos Márk rengeteg futkosással, 
utánajárással nem szerez nekünk utolsó pillanatban felszerelést (amit a 
kiskunhalasi Hungarian Stage Rental vezetőjének Gál Dezsőnek köszönhetünk), és 
aztán nem áll be a keverőpult mögé. 

- A regisztráció sátrát, a gyerekjátékokat és az egyik gázzsámolyt Czunge hozta és 
installálta, ő Gergő fiával együtt a táborépítésben és -bontásban is múlhatatlan 
érdemeket szerzett. 

- A Barlangnap logóját Lénárt Ibszi tervezte és rajzolta meg. 

- A pólókat Kovács Ferike szitázta nekünk extra rövid határidővel. 

- A szombat esti vacsoránk nem jöhetett volna létre Szabó Zoltán (SzabóZé) és 
Szilágyi Eszti segítsége nélkül, de a büfé személyzete is kivette a részét a főzésből, 
úgy élőmunka, mint felszerelés tekintetében (Gyurcinak ezek köszönet a pót-
gázpalackért). 

- Sári Attila logisztikai munkatárs sok futkosástól kímélt meg minket. 

- A Gellért-táró túrát Leél-Őssy Szabolcs közbenjárásának köszönhetjük. 

Remélem, senkit nem hagytam ki... 

 

Mindannyiótoknak, szervezőknek és résztvevőknek óriási köszönet! Találkozzunk 
jövőre is! 

A szervezők nevében: Kosztra Barbara 

 

 

 
BEBTE 
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2018. évi Marcel Loubens kupa eredménye 

1. „A mellizmon túl” - Mihályi Gebe Tibor, Kökény Áron, Gyolcsos Ferenc 
2. „JAJNE” - Mészáros Melinda, Varga Eszter, Fialowski Melinda 
3. „Átúszott a folyón„ - Kovács Judit, Dr Nagy Dénes, Németh András 
4. „Majd kitaláljuk holnap” - Katzer-Sölétormos István, Povázsay Zoltán, Dr 
Zádor Zsófia Erzsébet 
5. „Kell egy harmadik” - Tóth Magdi, Bárdos Gyula 
 
Az első helyezett csapat tagjai egy-egy ejtőernyőselyem függőágyat (a 
Függőágybolt 10 éves garanciájával), a második helyezettek 10 000 Ft-os, a 3 
helyezett csapat egy-egy 5000 Ft-os Tengerszem vásárlási utalványt kapott. 
 

2018. évi Kessler Hubert vándorkupa eredménye 

1. Zádor Zsófi dr 28 pont 
2. Kalotai Zsófi 19 pont holtversenyben vele 

Bartha László 19 pont 
3. Nagy Gergely Domonkos 17 pont 
4. Németh Tamás 16 pont 
5. Rendezvény kocsmája 13 pont holtversenyben velük 

Nagy Albert 13 pont 
Tisza Levente 13 pont 

6. Katzer-Sölétormos Annamária 11 pont 
7. Huber Kilián 10 pont 
8. Modor 9 pont 
9. Csépe Zoltán 3 pont holtversenyben vele 

Vági Domonkos 3 pont 
10. Nyirő Artúr 2 pont 
versenyen kívül indult Juju 24 pont (fair play díj) 
 
Az első három helyezett oklevelet és az alkalomhoz készített érmét kapott, valamint 
a Barlangász Klasszikusok könyvsorozat Kessler Hubert: Föld alatti ösvényeken c. 
reprint kötetét, a BEBTE támogatásával. 
 
Mindkét verseny minden helyezettje egy-egy Magyar Természetjáró Szövetség 
ajándékcsomagot kapott. 
 
Az eredményekhez mindenkinek gratulálunk! 
 
A kupa idei kérdéseit és a helyes válaszokat a füzet végében találjátok. 
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Felhívás a 2018. évi Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási 
Pályázaton való részvételre 

 
Az Agrárminisztérium anyagi támogatásával a Társulat idén is meghirdeti a 

több évtizedes múltra visszatekintő Cholnoky pályázatot annak érdekében, hogy a 
hazai karsztvidékeken és barlangokban végzett kutatómunka színvonalas 
dokumentálásának ösztönzésével gyarapítsa a Társulat adattárában, illetve az 
országos barlang-, forrás- és víznyelő-nyilvántartásokban mindannyiunk számára 
hozzáférhető információk körét. 

A pályázaton a 2017-es év eredményeivel, cikkeivel, szakdolgozataival és 
disszertációival lehet indulni. A jogszabályok változása miatt a díjazottak nem 
pénzjutalomban, hanem tárgyi eszközökben megnyilvánuló kutatási támogatásban 
részesülnek, azonban a számukra szükséges eszközök jellegét a díjazottak 
szabhatják meg. 

A beadási határidő szeptember 20. Az eredmények ünnepélyes 

kihirdetésére a Szakmai Napok keretében, november 17-én kerül sor. További 
információ a Társulat e-mailcímén (mkbtiroda@gmail.com) kérhető. 

Mindenkit buzdítok arra – különösképp egyetemi hallgatóinkat, oktatóinkat 
illetve az aktív feltáró kutatást folytató csoportokat –, hogy tegye közkinccsé 
tudományos és feltáró munkája eredményeit, és vegyen részt a pályázaton! 
 
 

Észrevételek és javaslatok a barlangok látogatásával, 
kutatásával ill. védelmével kapcsolatban 

 
A 2017-es Szakmai Napokon felvetett barlangász-nemzeti parkos érdekegyeztetési 
kezdeményezést folytatva űrlapot hoztunk létre, hogy az MKBT felé jelezhessétek 
azokat a problémákat, amelyekkel a barlangtúrák, barlangkutatás hatósági és 
vagyonkezelői engedélyeztetése, valamint maguk a barlangtúrák során találkoztok, 
és amelyek szerintetek orvosolhatók lennének.  

Ilyen körbe tartozik a barlanglátogatási engedélykérés vagy kulcsfelvétel 
például, amiről a Szakmai Napokon előadás is szólt. Ez itt megtekinthető: 
https://drive.google.com/open?id=15VeF35fSXZcWWD7HlDPtDv4eAj0Kp8Oe 

Ha ilyen problémátok van, azt is küldjétek be, hogy lássuk, hogy hol és 
hányszor merültek fel ezek. 

Kérjük, a közelmúltban történt esetekre koncentráljatok. 
A honlapon és levelezőlistán már meghirdetett kérdőív augusztus 31-ig 

tölthető ki, azaz. Nagyon fontos, hogy ne csak a problémáitokat írjátok le, hanem a 
javaslataitokat is.  

 
Az MKBT-ben megvitatjuk az általatok felvetett problémákat, illetve 

javaslatokat és megpróbáljuk azokat a nemzeti parkoknál érvényre juttatni. Ezzel 
párhuzamosan az egyeztetések során a nemzeti parkoktól is meg fogjuk kérdezni, 
hogy mik az alapvető problémák, amik nap mint nap fellépnek a barlangászokkal 
kapcsolatban, hogy közös nevezőre juthassunk. Az ívben meg kell adni a 
neveteket, de azt csak az MKBT elnöksége fogja látni, amikor képviseljük az 

mailto:mkbtiroda@gmail.com
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ügyeiteket, akkor azt anonym módon fogjuk tenni - tehát ez ne tartson vissza 
titeket! 

Az ívben benne van a többi fontos információ: 
https://goo.gl/forms/K5MRjycaWKQBlhhF2 
 

Gyovai Tamás 
 
 

P R OG R AM O K,  ES EM É NY E K  

 

Dr. Dénes György emléknapok 
2018. szeptember 7-9. 

Bódvaszilas, Petőfi Sándor Művelődési Ház 
 

Az Alsó-hegyi Barlangkutatás-történeti Társaság és Bódvaszilas Község 
Önkormányzata, valamint a Bódvaszilasért Baráti Kör szeretettel meghívja Önt és 
Kedves Családját a Dr. Dénes György tiszteletére rendezett emléknapokra, az 
alábbi programokkal: 
 
Szeptember 7. (péntek) 18:00 – 22:00 „Találkozások és emlékek 

újragondolása” egy pohárka ital társaságában, avagy „Örülünk, hogy ismét itt vagy 
Velünk” program beteljesítése  
Helyszín: 

Esterházy-Koós Kastély Étterme, és a 300 éves pincemúzeum  
R.K. Templom mögött (bejárat az Akácos út felöl, a Parókia előtt balra) 
Vendéglátó: 

Alsó-hegyi Barlangkutatás-történeti Társaság és a Bódvaszilasért Baráti Kör  
Szeptember 8. (szombat)  
09:00 – 10:00 regisztráció az Esterházy-Koós Kastély kertjében  

- Emléklapok átvétele 

- Szállásdíj kifizetése (aki a Kastély-turistaszállóban foglal magának ágyat, 

annak 1200 Ft/éjszaka, de célszerű e-mailen előre jelezni, mivel 27 ágy áll 

rendelkezésre). A szállásokat Mindenki magának foglalja, a Szervezők 

(kivétel a Turistaszálló esetében) ebben nem tudnak segíteni. A korábbi 

évektől eltérően tehát gondoskodjatok időben a szállások 

lefoglalásáról! 

- Ebédjegyek megvásárlása (kétfogásos Önkormányzati étkeztetés, 700 Ft / 

fő áron). 

- Barlangi emléktúrákra bejelentkezés (csak a regisztrált résztvevőket tudjuk 

a túra helyszínén fogadni az ANPI létszámkorlátozása miatt), regisztrációs 

díj befizetésével. 

https://goo.gl/forms/K5MRjycaWKQBlhhF2
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10:00 – 10:30 Fülöp József Polgármester megnyitó beszéde, visszaemlékezve 
Bódvaszilas Díszpolgárára, Stieber József köszöntője, majd Dr. Dénes György 
emléktáblájának megkoszorúzása a BMSZ és a METEOR TTE. részvételével a 

Kastély-kertben. 
10:30 - 11:00 A Barlangkutató Múzeum közös megtekintése Stieber József 

Alapító tárlatvezetésével, különös tekintettel Dr. Dénes György kutató eszközeinek 
bemutatására 
11:10 – 11:30 A Barlangkutató Emlékkő megkoszorúzása, a BMSZ részéről 

visszaemlékezés Dr. Dénes György Alsó-hegyi tevékenységére, majd Csoportkép 
készítése 
11:40 – 12:00 Dr. Dénes György a „kutató és a magánember” című időszaki 
kiállítás megtekintése a Petőfi Sándor Művelődési Ház félemeleti teázó 

helyiségében kialakított kiállítótérben. A tárlatot Dr. Dénes Györgyné és Stieber 
József mutatja be. 
12:10 – 14:00 Az ebédjegyet vásárolt, regisztrált résztvevők számára közös 
ebéd az Esztramos Étteremben. Az ebédhez felszolgált italokat Bódvaszilas 

Község Önkormányzatának Képviselői Kulturális alapja támogatja. 
14:00 – 21:00 Előadások, visszaemlékezések, vetített-képes beszámolók 

megtartása a Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermében.  Megkérjük az 
előadókat, hogy előadásuk címét, hosszát és technikai igényét szeptember 1.-éig, 
emailon jelezzék! 
Szeptember 9. (vasárnap)  
9 órától, a beérkezett jelentkezések és a helyszíni regisztrációs létszám 
ismeretében emléktúrát indítunk (max. 20 fő számára) Székely Kinga vezetésével 
a Baradla-barlangba (hossza: 7 km, időtartama: 6 óra), és igény szerint a Meteor-
barlangba (alapfelszerelés szükséges). 
Várjuk jelentkezéseiteket, találkozzunk ismét Bódvaszilason! 
További támogatóink: Magyar Barlangi Mentőszolgálat, Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat, Meteor TTE. 

 
Jelentkezni lehet: 

Stieber József (email: stieber@stieber.hu) telefon: 00-36-30-685-8311 
Simon András (Pufi) telefon: 06-48-454-106 – csak telefonon! 

 
Hegedűs Gyula 

 
 

Természetjáró Fesztivál 
2018. szeptember 7 – 9. 

Dunakanyar, Verőce-Kismaros, Csattogó-völgy 
 

A Magyar Természetjáró Szövetség által tervezett szabadtéri rendezvény a 
természetjárást és a természeti sportokat sokszínű, aktív programok kínálatával 

szeretné népszerűsíteni: szombaton és vasárnap vezetett gyalog-, kerékpáros és 
vízitúrák (önállóan, és jármódok kombinálásával, pl. kerékpáros + kenutúra is), 
továbbá különféle sportprogramok, esti koncertek és termékkiállítások. A 
rendezvény jó lehetőség a kapcsolatépítésekre, és arra, hogy a részt vevők 

mailto:stieber@stieber.hu
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információkat és élményeket szerezzenek a természetjárás trendjeiről, 

fejlesztéseiről, eredményeiről. 
A fesztiválról folyamatosan elérhető aktuális információkat a 

www.facebook.com/Termeszetjarofesztival oldalon találtok. 
 
A rendezvényre az MKBT standjára önkéntes segítők jelentkezését várjuk és 
köszönettel vesszük! 
 
 

„Nóra búcsúbulija” 
2018. szeptember 29. 
Szemlő-hegyi-barlang 

 
Fleck Nóra, Társulatunk ügyvezető titkára 37 év után idén nyugdíjba vonult. Ez 
alkalomból szeptember 29-én (szombaton) búcsúztatót szervezünk, melyen 

vetítésre, bográcsozásra, beszélgetésre, és a kedves emlékek felidézésére is 
lehetőség lesz. A program délután háromkor kezdődik, és az igényeknek 
megfelelően sokáig tart majd a Társulat irodájában, illetve a vetítőteremben, és a 
barlang fogadóépületét körülölelő parkban. Részvételi szándékodat kérjük, a 
hazsi.fleck@gmail.com e-mailcímen jelezd, vagy Nórának telefonon. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 

24. Szakmai Napok 
2018. november 16-18. 
(terveink szerint Sopron) 

 

Társulatunk idén is megrendezi a BARLANGKUTATÓK „Szablyár Péter” SZAKMAI 
TALÁLKOZÓJÁT. Előadással jelentkezni szeptember 23-ig lehet. A jelentkezés 
módjáról és a Szakmai Napokról később, a honlapon és a következő 
Tájékoztatóban közlünk részleteket. Addig is készüljetek előadással, poszterrel és 
táncos lábbal! 
 
 
 

H Í RE K,  K Ö Z LEM ÉN YE K  

 

FELHÍVÁS 
 

Tisztelt tagtársak, kedves barlangkutatók! 
 

Heltay Tamás tagtársunk észrevette, hogy Kadič Ottokárnak, a magyar 
barlangkutatás atyjának Farkasréti-temetőben lévő nyughelye igen rossz állapotban 

http://www.facebook.com/Termeszetjarofesztival
mailto:hazsi.fleck@gmail.com
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van, a beomlás veszélye fenyegeti, neve alig olvasható, a sírkő elkoszolódott, ezért 
kezdeményezte annak felújítását. A sír ugyan védelem alatt áll, de a kezelését 
ellátó Nemzeti Örökségvédelmi Intézet a mielőbbi rendbetételhez szükséges anyagi 
fedezetet nem tudja biztosítani. 

Társulatunk, bízva a tagok 
támogatásában, engedélyt kért a sír 
felújítására, melyet meg is kapott. A 
munka (bontás, a keret cseréje, 
visszaállítása, murvázás, a betűk 
festése, a maradandó darabok 
tisztítása), az előzetes árajánlat 
alapján 144.000 Ft. Tekintettel arra, 
hogy a Társulat szűk anyagi 
lehetősége a teljes összegre nem 
nyújt fedezetet, azon kéréssel 
fordulunk tagtársainkhoz, hogy akik 
fontosnak tartja, hogy a nagy előd 
nyughelye, kimagasló 

tevékenységéhez méltó alakban mutassa az utókor háláját, lehetősége szerinti 
adománnyal segítse elő, hogy a sírt a tél beállta előtt felújíttathassuk. 

Az adományokat szerda délutánonként a Társulat irodájában 
személyesen, vagy a következő bankszámla számra várjuk: (K&H Bank) 10200830-
32310384-00000000. Kérjük az adományozókat, a közleményben mindenképp 
tüntessék fel Kadic Ottokár nevét, hogy tudjuk, a sírfelújításra szánják az összeget! 

A segítséget előre is köszönve: 

a Társulat elnöksége 
 
 

Mire jó az osztrák biztosítás? 
 

Fleck Nóra utánajárásának, és fordításának köszönhetően elérhető az úgynevezett 
"osztrák biztosítás" (azaz: VÖH Kollektiv-Unfallversicherung ) feltételeinek frissített, 
kibővített leírása, melyet az alábbiakban olvashattok. A biztosított személy külön 
azonosító számmal nem szerepel a biztosítónál, a kötvényszáma általános, tehát 
minden tag esetében ugyanaz: E663122744. A biztosítás akkor is érvényes, ha a 

károsult azt nem tudja felmutatni, mivel az érvényességet a VÖH igazolja a 
biztosító felé saját összekötőjén keresztül, azonban a kártya tulajdonosa egyes 
helyeken kedvezményekre is jogosult, érdemes magatoknál tartani! 

OSZTRÁK EGYESÜLETI TAGSÁGBAN FOGLALT KOLLEKTÍV 
BALESETBIZTOSÍTÁS 

Az Osztrák Barlangkutatók Egyesületének (VÖH = Verband 
Österreichischer Höhlenforscher) tagjai a rendezett tagdíjukban foglalt kollektív 
balesetbiztosítással rendelkeznek az Allianz-Elementar Biztosítónál, amely egy jó 
alapvédelmet nyújt. Minden személy (nem osztrák állampolgár is), aki tagja egy 
osztrák barlangos egyesületnek, biztosítva van. Előfeltétel az egyesületi tagság és 
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a tagdíj megfizetése. A magyarok biztosítása a Bécsi és Alsó-Ausztriai 
Barlangkutató Egyesület tagságán keresztül működik. 

A biztosítás baleset- és nem betegségbiztosítás. Betegségnek számít a 
szívinfarktus és a búvárok esetében a dekompressziós betegség is (valamint a 
hegyibetegség is! a szerk.). Ezért minden tagnak, de különösen a búvároknak 
javasolt, hogy más szervezeteknél, biztosítóknál is rendelkezzenek biztosítással, 
ilyenek pl. a különböző balesetbiztosítások, bankkártyákhoz rendelt biztosítások, 
továbbá utazási és betegségbiztosítások.  

A VÖH biztosítás egy kiegészítő biztosítás, mely csak abban az esetben 
fizet, ha más biztosítás nem téríti meg a károkat. Ennek vizsgálata hosszú időt vesz 
igénybe, ezért a kártérítési összeg átutalása hosszabb ideig is eltarthat. 

A VÖH biztosítás nem az a biztosítás, amely szükség esetén azonnal fizet. 
Minden balesetet a versicherung@hoehle.org címre kell jelenteni (angolul vagy 
németül, a szerk.), s az alábbi adatokat kell megadni: 
– név, cím, telefonszám és email cím, 
– melyik egyesületben rendelkezik tagsággal (ez a magyarok esetében a Bécsi és 
Alsó-Ausztriai Barlangkutató Egyesület vagyis németül Verein für Höhlenforscher 
in Wien und Niederösterreich), 

– minden más biztosítónál fennálló biztosítás, amellyel a sérült rendelkezik, 
– valamennyi számla és a káreseményről szóló beszámoló. 
A fent megadott e-mail cím fölött a VÖH diszponál, direkt kontakt a biztosítóhoz 
nincs! 

Baleset esetében a sérültnek valamennyi számlát magának kell fizetnie, 
majd ezeket a biztosítóhoz benyújtani. Egyes kivételes esetekben – részletes 
vizsgálat után – a biztosító közvetlenül a mentőszervezetnek utalja át a költséget. 
Ez is általában több hetet vesz igénybe, amit a sérültnek feltétlenül jeleznie kell a 
mentőszervezet felé, hogy az esetleges késedelmi kamatok felszámítását 
elkerüljék. Ezt az európai mentőszervezetek tudják, a tapasztalatok szerint ismerik 
a biztosítást, és nem szokott problémát okozni a mentési díj biztosító általi utólagos 
rendezése, ám Európán kívül, noha a biztosítás a világ minden országában 
érvényes, ez néha okozhat problémát (a szerk.). 
 
Kapcsolattartó: 

Thomas Exel versicherung@hoehle.org   Tel.: +43-699/18 21 91 17 
Baleset esetén német vagy angol nyelven azonnal értesíteni kell! 
 
Általános feltételek 

Biztosított személy: a VÖH által bejelentett tagok (haláleset esetén 

kedvezményezett a törvényes örökös). 
Biztosítási összegek: érvényes 2015. 01. 01-től. 

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

mailto:versicherung@hoehle.org
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Részletes feltételek 

A biztosítási védettség érvényes minden szabadidős balesetre, kivéve 

az ausztriai lakó- és háztartási környezetet.  A biztosítás az egész Földre érvényes. 
Kizáró okokat részletesen lásd lejjebb. 

A biztosítási összeg együtt érvényes a mentési és szállítási költségekre 
(részletesen lásd lejjebb), és kiegészítik az esetlegesen meglévő egyéb 
biztosításokat (bankkártyabiztosítást is).  

Tartós rokkantság. A szolgáltatás 25%-os rokkantsági foknál kezdődik. 

A baleset fogalma: Baleset akkor áll fenn, ha a biztosított személy hirtelen kívülről 

a testére ható esemény (baleseti esemény) következtében önkéntelen 
egészségkárosodást szenved.  Balesetnek számítanak az alábbi események is: 
végtagok ficama, végtagok és a csigolya menti izmok, inak, szalagok rándulása, 
szakadása, valamint meniszkuszsérülések. 

Betegségek nem minősülnek balesetnek illetve a baleset következtében 
fellépő fertőző betegségek sem. Így pl. a gyermekbénulás, kullancsfertőzés 

következtében fellépő agyvelőgyulladás, Lyme-kór, sebfertőzéses tetanusz és 
veszettség.  

Baleseti költségek: Az itt megadott biztosítási összegekből a baleseti költségek 

megtérítésre kerülnek, amennyiben ezek a baleset napjától számított 2 éven belül 
keletkeznek. A baleset következményeinek megszüntetését célzó, orvosi előírás 
szerint szükséges gyógykezelések költségei ugyancsak baleseti költségnek 
számítanak. Ide számítanak a betegszállítás szüksé-ges költségei is. 

Keresési és mentési költségek: 

– amennyiben a biztosított személy balesetet szenved, hegyi vagy vízi vészhelyzet, 

árvíz esetén sérülten vagy épen mentésre szorul, 
– amennyiben a biztosított a fenti okok folytán életét veszti,  
– szállítási költségek – beleértve a helikopteres mentést is – a legközelebbi járható 
útig, vagy a baleset helyszínéhez legközelebbi kórházig; amennyiben 
mentőhelikopteres szállítás szükséges, a biztosítási összeg erejéig a fedélzeten 
szükséges kezelési költségeket is. 

Kizáró okok:  

Nem érvényes a biztosítás 
– légi sportokra, légi sport-eszközökre, ezen belül vitorlázórepülőgép, ejtőernyő, 
siklóernyő és sárkányrepülő, wingsuit. Érvényes azonban repülőgép, helikopter, 

hőlégballon és léghajó balesetekre, amennyiben a biztosított utasként veszi ezeket 
igénybe. 

– gépkocsibalesetekre. Érvényes azonban alapszabálynak megfelelő egyesületi 

tevékenységhez (pl. meghirdetett túra, kutatás stb.) használt közlekedési eszközök 
(magán gk. is) balesete esetén, 

– versenyeken vagy rekordkísérleteken a repülősportban pl. mű-, teszt- és 

próbarepülések során, 

– motorsport- és rally-versenyeken, illetve a hozzájuk tartozó edzőtúrákon.  

– olyan versenypályákon való közlekedés esetén, amelyeken természetes és 
mesterséges akadályok leküzdése szükséges (pl. motocross). 
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– a nemzeti (osztrák) és nemzetközi hegyikerékpáros lesikló- és 
ugróversenyeken (Downhill, Super D, Four-Cross, Dirt-Jumping, Dual Slalom, Bike 

Trials) és ezek edzésein való részvétel esetén. 

– az északi és az alpesi sí és snowboard országos és tartományi (osztrák) 
valamint nemzetközi versenyeken (pl. freestyle, bob, síbob, szkeleton és szánkó) 

és ezek edzésein való részvétel esetén. 

– Európán kívüli gleccser-régiókba irányuló hegymászó expedíciókban való 
részvétel esetén. 

– olyan robbanótestek okozta balesetekre, amelyek törvényileg tiltottak illetve a 

biztosított személy törvényileg vagy hivatalos engedéllyel nem rendelkezik ezek 
használatára. 

– törvényileg büntetendő tevékenységek kísérlete és véghezvitele esetén 

– háborús események minden fajtájával összefüggésben, a biztosítási védelem 

mégis fennáll, ha a biztosított személy külföldi utazás során váratlanul háborús 
vagy polgárháborús események következnek be. Ez a biztosítási védelem 
megszűnik a háború vagy polgárháború sújtotta országban a tartózkodás 7. napja 
végével. Nem érvényes azonban, azokban az országokban történő utazás során, 
ahol a fenti események fennállnak. Nem érvényes a háborúban vagy 
polgárháborúban való aktív részvétel esetén, valamint tömegpusztítófegyver okozta 
baleset esetén. 

– alkohol, kábítószer vagy gyógyszer általi befolyásoltság esetén, 

– súlyos pszichikai betegségek (pszichózis, skizofrénia, paranoia, mániákus 

depresszió, borderline személyiségzavar, demencia, Alzheimer-kór) által előidézett 
tudatzavar esetén. 

 
A tagsági igazolvány (a biztosítás mellett) Ausztria területén található 

menedékházak zömében 50%-ig terjedhető szálláskedvezményre, kiépített 
szurdokok, esetenként felvonók kedvezményes látogatására, használatára is 
jogosít. 
 
A fenti leírás a honlapon is elérhető: 
http://www.barlang.hu/dokutar/osztrak-biztositas/1158-az-osztrak-biztositas-
feltetelei-2018-frissitve/file 

Az eredeti német nyelvű tájékoztatót itt olvashatjátok: 
http://hoehle.org/versicherung 

Az angol kivonat pedig itt is megtalálható: 
http://www.barlang.hu/dokutar/egyebek/1133-osztrak-biztositas-feltetelei-nemet-
angol/file 

 
 

Engedélykérelem önálló barlangászatra Szlovéniában 
 

A szomszédos Szlovénia idegenforgalom előtt nem megnyitott barlangjai 
kívánatos célpontjai a magyar barlangászoknak is. Ezek helyi vezető nélküli 

http://www.barlang.hu/dokutar/osztrak-biztositas/1158-az-osztrak-biztositas-feltetelei-2018-frissitve/file
http://www.barlang.hu/dokutar/osztrak-biztositas/1158-az-osztrak-biztositas-feltetelei-2018-frissitve/file
http://hoehle.org/versicherung
http://www.barlang.hu/dokutar/egyebek/1133-osztrak-biztositas-feltetelei-nemet-angol/file
http://www.barlang.hu/dokutar/egyebek/1133-osztrak-biztositas-feltetelei-nemet-angol/file
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bejárásához azonban külön engedély szükséges, melynek kiadását a szlovén 
Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium végzi. Csak az eredeti, kézzel 
aláírt, szlovén nyelvű igénylést fogadják el, melyet az alábbi postacímre kell 
megküldeni: 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Agencija Republike Slovenije za okolje 
Vojkova 1b 
SI-1000 Ljubljana 

Slovenija 
 

Az igénylés mellékleteként benyújtandó EREDETI dokumentumok: 
- érvényes személyi okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) hitelesített 
másolata (közjegyző által); 
- a barlangász klub igazolása arról, hogy az igénylő jártas a kötéltechnikában, és 
ismeri a barlangjárás és a barlangvédelem alapvetéseit; 
- a barlangász klub igazolása arról, hogy a klub tagja egy nemzetközi barlangász 
szövetségnek . 

Az MKBT tagja az UIS-nek (Union Internationale de Speleologie) ezért az 
igazolást saját tagjainak ki tudja állítani. Újabb érv tehát, miért is érdemes MKBT 
tagnak lenni . Az igazolást egyszerre több embernek is ki tudjuk állítani, azonban 
klubok/egyesületek nevére nem, mivel a Társulat egyesületi formában működik, és 
csak egyéni tagjai vannak, a szervezeti tagság nem lehetséges. Az igazoláshoz 
kérjük bemutatni az OSZ által kiadott igazolványt (alap, T1, T2 vagy TV) vagy a 
barlangász csoport vezetőjének nyilatkozatát a megfelelő tudás meglétéről (a 
vizsga tehát nem feltétel)! 

További információkat az alábbi honlapon találhattok, angol nyelven is: 
https://www.jamarska-zveza.si/index.php/foreigners/permit-ic 
(A szlovén nyelvű formanyomtatvány is itt található, kitöltése nagyon egyszerű.) 
 
 

 

T Á R S U L AT I  ÉL E T  

 

55 éves a Bekey 
 

A Gábor Áron - Bekey Imre Gábor barlangkutató csoport idén ünnepli(?) 
fennállásának 55. évfordulóját 

 
A Gábor Áron barlangkutató csoport 1963-ban alakult meg Laufer Csaba 

vezetésével és Laufer Ferenc ( Gábor Áron Természetbarát Szakosztály vezetője) 
felügyeletével. Az első időszakban az Óbudai Szeszgyár Kinizsi Sportkör 
barlangkutatói patronálták a csoportot, Palánkai János vezetésével, valamint Vukov 
Péter és Antal László támogatásával. A csoport részt vett a Pál-völgyi-barlang és a 

https://www.jamarska-zveza.si/index.php/foreigners/permit-ic
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kőfejtő barlangjainak /Harcsaszáj-, Hideglyuk-, Jordán(?) Bekey-barlang/ 
kutatásában, térképezésében. Az általunk megtalált Gábor Áron-barlangot is 
elkezdték kutatni, de az akkori technikai felkészültséggel nem sikerült nagyobb 
eredményt elérni. Később a Bekey csoporttal is volt próbálkozás, de sajnos az is a 
felszerelés hiánya miatt maradt abba. A szimat, mint később beigazolódott, jó volt. 

Később Laufer Ferenc szerződést kötött a Budapesti Vörös Meteorral. 
Dr.Dénes György meg is ígérte a támogatást. Mindkét részről megígérték a 
kölcsönös segítségnyújtást. A Gábor Áron csoport részt is vett több Meteoros 
akcióban, pl. a Meteor barlang földalatti táborának kiépítésében, Simsa Péter 
vezetésével. 

Részt vett a csoport a Bátori-, és a Sátorkőpusztai-barlang kutatásában, 
és a Baradla-barlang Retek-ág és jósvafői bejárat közötti szakasz .térképezésében 
is, Révész Lajos és Mátyus Károly vezetésével. Akkor egyedül Laufer Csaba 
képviselte a csoportot. 

1972 év elején újjá alakult a csoport a régiek, Takács József "Jocó" és 
öccse, Takács László "Bütyök" segítségével. Csatlakozott a csoporthoz Kiss Attila, 
Kress András "Mamut", Bolner Katalin, Kimlei Zsuzsanna, Köblös Eleonóra. 

Több külföldi útja is volt a csoportnak, pl. Lengyel és Szlovák Tátra, 
Szádelőbe többször volt sziklamászó tábor. Sajnos 1980-ban Laufer Ferenc elhunyt 
és mint általános iskolában alakult szakosztály, megfelelő utód miatt megszűnt. 

1980-ban Kiss Attila megalapította a Bekey Imre Gábor barlangkutató 
csoportot, aminek a gerincét, néhány évtizedig a Gábor Áron csoport egykori tagjai 
alkották. Így a folytonosság fennmaradt., bár van aki ezt vitatja, de a tények makacs 
dolgok. 

A régi csoportból,:Kiss Attila, Takácsné-Bolner Katalin, Takács József 
"Jocó", Takács László "Bütyök", Kress András "Mamut" és Laufer Csaba.képezték 
az alapot, egyéb kívülről jött, ideig-óráig a csoportba jövő kutatókkal. 

A Pálvölgyi-barlang új részeinek felfedezésével lendült nagyot a csoport 
kutatási kedve és hozta egymás után a sikereket, egész a mai napig, amikor is több 
barlangkutató csoport hathatós segítségével e barlang elérte a megtisztelő 
„Magyarország leghosszabb barlangrendszere” címet. 

Jelenleg sajnálatos módon már csak Takácsné-Bolner Katalin képviseli az 
egykori Gábor Áron csoportot. 

Kiss Attila vezetése alatt több kutatótábor is volt, itthon és külföldön pl. az 
egykori Kelet Németországba és Törökországba, több alkalommal. Sajnos ma már 
nem a régi a csoport, mióta Kiss Attila lemondott a csoport vezetéséről. A csoport 
megválasztotta utódjának, Tóth Attilát, aki 1981-ben került a Bekey-be és itt kezdte 
barlangkutató pályáját. 

Sajnos pesszimista vagyok a csoport jövőjével kapcsolatban, látva a 
vezetés irányát. Többen elhagyták a csoportot az állandó piszkálódás, vagy 
mellőzés miatt. Nagyon sajnálatos, hogy az egykor példaként állított csoportban a 
hangulat már nem olyan, mint régen volt, de remélem nem nekem lesz igazam és 
lesz újra egy hatékony, jó hangulatú Bekey csoport! 

 
Üdvözlettel: 

Laufer Csaba az egykori Gábor Áron csoport vezetője 
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A 2018. évi Kessler Hubert vándorkupa kérdései (válaszokkal) 

Tisztelt barlangkutatók! 

Ez egy elméleti verseny, melyen csak egyéni résztvevők vehetnek részt. A 
csapatmunkát a versenybíróság nem értékeli ki! Minden jó megválaszolt kérdés 
vagy részkérdés egy pontot jelent. 

 

1.Sorold fel a Pálvölgyi barlang eddigi üzemvezetőit, gondnokait! 

Bagyura János, Őri László, Hégrád Gyula, Novák Károly, Palánkai János, Ladányi 
Mihály, Kérdő Péter, Börcsök Péter, Adamkó Péter, Károly Gábor, Kárpát József, 
Pávó Árpád, Stikkel László, Madár Marian, Kricsfalusi Bea, Kiss Attila, Kunisch 
Gyöngyvér 

2. Hol található a Rozsomák-barlang? 

A Mátyás-hegyi-kőfejtőben. 

3. Melyik barlangban volt Magyarország legtöbb személyi áldozattal járó 
tragédiája? Mikor történt és hány áldozat volt? 

Ferenc-hegyi-barlang, 1975-ben történt, négy áldozat volt. 

4. Melyik budai helyszínen volt az úgynevezett Sziget fesztivál elődje? Milyen 
névvel? 

Pál-völgyi-kőfejtőben. Nap-nap fesztivál. 

5. Melyik barlangban forgatták a Kántor nyomoz című film egyik részét? 

Mátyás-hegyi-barlangban 

6. Mikor sikerült a Pál-völgyi-barlangot összekötni a Mátyás-hegyi-
barlanggal? 

2001 decemberében 

7. Melyik barlangban tartózkodott lent két hétig egy barlangkutató, és mi volt 
a kutató neve? 

Mátyás-hegyi-barlang, Berkesi Lajos 

8. Mikor és milyen alkalommal kapott először villanyvilágítást a Pál-völgyi-
barlang? 

1927-ben, a Magyarországon tartott Első Nemzetközi Barlangkutató Kongresszus 
alkalmával. 

9. Mely barlangászok és miért kapták az eddigi legmagasabb állami 
kitüntetést és miért? Mi a kitüntetés neve? 

Berczik Pál, a Baradla Vöröstói túra és villanyvilágításának kiépítéséért 

Horváth Richárd az Esztramosi barlangi mentésért. Magyar Köztársaság Tiszti 
Keresztje. 
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10. Mikor és kik fedezték fel a Pál-völgyi-barlang úgynevezett “új” részét? 

1980 ban, Kiss Attila és Kurucz József 

11. Mikor és milyen körülmények között fedezték fel a Rácskai-barlangot? 

1973-ban kőbányászás közben. 

12. Melyik híres barlangkutató tévedt el először a Solymári ördöglyukban, és 
ezt a történetet melyik könyvben olvashatjuk? 

Kessler Hubert, Föld alatti ösvényeken 

13. Hogy hívták a Solymári-ördöglyuk egykori bányász „gondnokát”? 

Pluhár bácsi 

14. Hol zuhant le Jakucs László és ki volt a társa aki segítségért sietett? Mi a 
könyvnek a címe ahol olvashattuk ezt a történetet? 

Hét-lyuk-zsombolyban, Leél-őssy Sándor, Felfedező utakon a föld alatt 

15. Mikortól mondhatjuk, hogy az ország leghosszabb barlangja a Pál-Mátyás 
rendszer? 

2011 decemberétől 

16. Kik és mikor alapították a hágó kupát és miről kapta a nevét? 

1994-ben Horváth Richárd és Simon Béla.  A saját Hágó nevű cégükről nevezték el. 

7. Kik üzemeltette a Pál-völgyi-barlangot először, majd ki volt az utód 
üzemeltető? 

Pannonia Turista Egyesület, Turista Ellátó Vállalat 

18. Melyik barlangba van egy sugárzó vegyületről elnevezve egy terem, és mi 
a terem neve? 

Pál-völgyi-barlangban. Rádium-terem. 

19. Mi annak a  lexikon szerű könyvnek a címe, amelyik sok barlangkutató 
életútját leírja, és neves barlangjainkat is felsorolja? 

Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédia 

20. Ki ment át annak idején először Szemlő-hegyi-barlangban a Tű fokán és 
kinek a házastársa volt Ő? 

Szekula Mária, Kessler Hubert felesége 

21. Mikor és milyen alkalommal nyitották meg a Pál-völgyi-barlang Ötbarát-
folyosólyát a turista forgalom előtt? 

1989-ben a X. Nemzetközi Szpeleológiai Konferencia alkalmából 

22. Ki volt az a bátor búvár barlangkutató, aki a Molnár János-barlang új 
részébe először bejutott? 

Gyurka Zsolt 

A kérdéssort Adamkó Péter állította össze: 
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B AR L AN G K U T AT Á S  

 

Kab-hegy víznyelői Magyarország legnagyobb forrásával, a 
tapolcai Malomtóval állhatnak kapcsolatban 
 

Erre a feltételezésre azért jutottam, mert Kab-hegy víznyelőihez 
legközelebb eső források nem reagáltak a januártól áprilisig tartó hóolvadásokra és 
özönvízszerű esőzésekre sem. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
interneten elérhető fedetlen földtani térképén ábrázoltam a búvópatak víznyelők és 
a forrás közti lehetséges útját. Kérdéses, hogy meddig halad patakmeder-
járatokban és mikortól freatikus rendszerben, de az útvonalat egyértelműen 
befolyásolja a földtani szerkezet. A felső-triász dolomittömegben márgasáv látható, 
ami a fizika szerint az áramlást vele párhuzamos irányba, azaz DNY felé kell, hogy 
terelje. Tapolca környékén a dolomitot és a benne gátként viselkedő márgát miocén 
korú mészkő fedi és hidalja át. Ebben alakult ki a Tapolcai-barlangrendszer és 
ebből lép ki a Malomtó-forrás. A leírtak összhangban vannak a Dunántúli-
középhegység karsztvízszint-térképeivel is. Ha vízfestés a teljes útvonalon nem is 
valósítható meg, Kab-hegyen belül sor kerülhet rá. Ehhez a nemrég felfedezett 
Bujólik-3 vagy Vaskapu-barlangból el kéne jutni a főágig, majd a benne folyó 
patakot megfesteni a Macskalyuk-, Öregköves-, Zsófiapusztai-, vagy egyéb 
víznyelőből. 

Kocsis Ákos 
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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! akksival, töltővel: 39 500 Ft. 
Fenix HP 25R Új termék!: 1000 lumen, akksival, 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 

 

Rendezvénysátor bérelhető 
  

A Barlangnapon már bizonyított fehér rendezvénysátor (melyben a regisztráció 
volt) tartozékaival bérelhető az alábbi elérhetőségen: + 36 20 927 8376. 

Kocsis János (Czunge) 
 
 

 

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. 

http://www.speleo.hu/
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2018 augusztus 

 
 

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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÉV: TELEFONSZÁM: 

ADAMKÓ PÉTER 

riasztás vezető 

+36-70-380-9204 

+36-30-912-6706 

HORVÁTH RICHÁRD 

országos vezető 
+36-30-248-2291 

HEGEDŰS ANDRÁS +36-30-275-8511 

KUNISCH PÉTER +36-30-556-9805 

TARÓDI PÉTER +36-20-232-5901 

NÉMETH TAMÁS 
+36-20-543-5109 

+36-30-627-3425 

SZABÓ DÉNES +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) 

http://www.caverescue.hu/
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