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 WIEDERMANNÉ MOLNÁR ZSUZSANNA 

(1956–2013) 
 

 

 

Valamikor a hetvenes évek végén, húsz évesen látogatott el először hozzánk,  az 
Alba Regia Barlangkutató Csoporthoz a Tési-fennsíkra.  

Megbízható, szorgalmas, szerény, de határozott egyéniségével hamar beilleszke-
dett a számára új közösségbe, amelynek barlangkutatói tevékenységét a szakmai 
munkán túl az erős csapatszellem, egymásra utaltság és egymással való törődés 
jellemezte. 

Molnár Zsuzsa vállalta ebben az önkéntes közösségben az egyéni megmérettetést 
is, részt vett a komoly fizikai megpróbáltatást jelentő barlangi feltárásokon, helyszíni 
vizsgálatokban, de ha kellett laboratóriumi elemzéseket végzett, dokumentációkat ké-
szített, takarított, vagy éppen a közös étel elkészítésében serénykedett. 

Nagyobb rendezvényeink idején is biztosan számíthattunk rá, így a Tési-fennsíkon 
megtartott országos és nemzetközi szintű barlangász találkozókon, továbbá 1989-ben 
a X. Nemzetközi Barlangkutató Kongresszus területünkön zajló eseményein. 

1986-ban átlagon felüli munkáját „ALBA REGIA EMLÉKÉREM”-mel ismerte el a 
csoport. 

 Barlangkutató társunk, Wiedermann Tibor lett a férje, majd felcseperedő gyerme-
kük, Tamás is barlangász lett, aki folytatva a hagyományokat ma már az Alba Regia 
csoport megbecsült, felnőtt tagja. Molnár Zsuzsa is „albaregiás” maradt haláláig, pedig 
mindketten átigazolhattak volna közelebbi és neves fővárosi egyesületekbe is. 

Együtt voltunk 2011-ben a csoport megalakulásának 50. jubileumi találkozóján is, 
amelynek előkészítésén és lebonyolításában a tőle megszokott derekas helytállással 
vett részt, pedig már megromlott egészségi állapotára panaszkodott. Arra azonban 
gondolni sem mertünk, hogy ez lesz utolsó látogatása közöttünk. Nemrég, mikor ja-
vuló egészségi állapotát láttuk, vele együtt bizakodtunk, hogy nyáron majd újra eljön 
közénk, de ez a remény most hírtelen szertefoszlott… 

Búcsúzunk Tőled Zsuzsa, találkozunk az ég csillagösvényein.  
Szolga Ferenc 

 

�   �   � 
 

Lapzártakor érkezett a szomorú hír, hogy 2013. június 29-én elhunyt a romániai 
magyar barlangkutatás kiemelkedő alakja, Társulatunk tiszteleti tagja, Bagaméri 
Béla .  

Méltatása a Tájékoztató következő számában jelenik meg. 
 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ 
Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 15-én) 

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

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@t-online.hu 
Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs 

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek. 
Floppyn, CD-n és e-mail-en érkező anyagokat World formátumban tudunk fogadni. 
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KITÜNTETÉSEK 

 
2013. május 12-én a Millenáris parkban sok száz ember részvételével első al-

kalommal, megrendezett Felfedezők Napja – Kutatóexpedíciók Fesztiválja rendez-
vényen, a Földgömb c. lap alapította  Expedíciós Kutatásért Alapítvány idei nagydíját, a  

Magyar Felfedező Nagydíjat 

idén a Gortani Team, ill. személyesen az első 16 év fő szervezője és vezetője,  

Börcsök Péter  nyerte el! 

Péter az átvételkor hangsúlyozta, hogy ez nemcsak az ő, hanem az egész, vagy 
másfél száz kutatót magába foglaló csapat eredménye – akikre nagyon büszke, és 
akiknek ezúton is köszönetet mond a munkájukért.  

 
Budapest Főváros Közgyűlése  

Dr. Leél-Őssy Szabolcs egyetemi docens, a földtudományok kand idátusa 
részére  

díszpolgári címet adományozott 

 Budapest rejtett természeti értékeinek feltárásában, a közkincsek védelmében vég-
zett kiemelkedő geológiai tevékenységéért. 

Az elismerésekhez szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk! 
Titkárság 

 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
 

 
BALESETBIZTOSÍTÁSI TERVEZET A TAGSÁG SZÁMÁRA 

A Társulat azt szeretné, ha  tagjainak biztosítási védelme lenne arra az esetre, ha 
Magyarország területén barlangtúra, illetve egyéb extrémnek minősített szabadidős 
sporttevékenység gyakorlása közben baleset éri, és az egészségügyi ellátását nem 
finanszírozza ingyenesen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 

Ajánlatokat kértünk egy az osztrák biztosításhoz hasonló csoportos baleset-biz-
tosításra, melyet az alábbiakban közreadunk, hogy mindenkinek módja legyen azok 
tanulmányozására. A Barlangnapon folytatott előzetes véleményfelmérés azt igazolta, 
hogy igény van a biztosításra, s a négyféle variáció közül a többség eddig a közép és 
a prémium konstrukciót találta a legszimpatikusabbnak, de nem zárkóztak el az extra 
variáció elől sem. Az árajánlatok 50 főre lettek kiszámolva, de már 10 fő számára is 
megköthető egy-egy konstrukció, természetesen ekkor kissé módosul az előzetesen 
kalkulált díj mértéke. A biztosító tájékoztatása szerint a biztosítás akár már idén 
szeptembertől megköthető, ha összegyűlik a minimális létszám és a díj befizetésre 
kerül, de folyamatosan lehetőség van a csatlakozásra. 
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Az alábbiakban közzétett első táblázatban olvashatók az események, melyek 
bekövetkezte esetén a biztosító a négyféle variáció szerinti összegeket fizeti. A máso-
dik táblázat pedig magyarázó szöveget tartalmaz. 
 
CSOPORTOS 
BALESETBIZTOSÍTÁS 

Alap Közép Prémium Extra 

Esemény A biztosító térítése: 
     
Baleseti halál 200 000  700 000 1 000 000  1 000 000 
Baleseti rokkantság 400 000 1 400 000 2 000 000 2 000 000 
Baleseti kórházi napi 
térítés 

2 000 5000 10000 10000 

Baleseti kórházi 
gyógyulási támogatás 

 
 

200 000 200 000 500 000 

Baleseti műtéti térítés     
– nagy  

80 000 280 000 400 000 400 000 

– közepes 40 000 140 000 200 000 200 000 
– kicsi 20 000 70 000 100 000 100 000 
Csonttörés, csontrepedés  10 000 10 000 10 000 
Várható ÉVES DÍJ 
(előzetes kalkuláció, nem 
végleges!!!): 

 
 

2000 

 
 

10 000 

 
 

14 000 

 
 

20 000 
 

BALESETBIZTOSÍTÁS 
Esemény Magyarázat 

Baleseti halál A biztosító a kifizetését az örökösnek vagy a biztosított 
által megjelölt személynek, ún. „kedvezményezettnek” 
teszi meg. 

Baleseti rokkantság A biztosító a rokkantság arányában fizeti ki ezt az össze-
get. ami a táblázatban van, az a 100%-os térítés. Ha a 
rokkantság nem éri el a 10 %-ot, akkor a teljes összeg 
1%-a kerül kifizetésre. 

Baleseti kórházi napi 
térítés 

A kórházi tartózkodást követően, utólagosan kerül kifize-
tésre. A napok száma már a 0 naptól számít, vagyis a 
biztosító kifizetése = a bent töltött napok száma x napidíj. 
Felhasználható bármire, többek között a kórházból kapott 
számla kifizetésére. 

Baleseti kórházi 
gyógyulási támogatás 

Amennyiben a kórházi ápolás az 5 napot meghaladja, a 
biztosított jogosult erre az összegre, és arra használhatja 
fel, amire szeretné, pl. az egészségügyi ellátásra. 

Baleseti műtéti térítés 
– nagy, 
– közepes, 
– kis 

A műtéteket a biztosító általános szabályzat szerint 
kategorizálja, a biztosítotton végrehajtott műtét 
súlyossági foka szerint fizeti ki a biztosítottnak a térítési 
összeget. 

Csonttörés, csontrepedés A biztosító csonttörés vagy csontrepedés esetén a 
választott összeget fizeti ki. 
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Az igényeket, véleményeket 2013. augusztus 5-ig, az mkbt@t-online.hu címen, 

illetve jelen Tájékoztató utolsó oldalán található kérdőív kitöltésével és a Titkárságra 
történő visszajuttatásával lehet jelezni. A beérkezett válaszok alapján véglegesítésre 
kerülnek az egyes kategóriák és megtesszük a megfelelő lépéseket, hogy minél előbb 
megköthető legyen a biztosítás. 

Titkárság 
 

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 
A Társulat 2013. április 20-án tartotta éves küldöttközgyűlését. A szavazattal 

rendelkező, megjelent küldöttek száma 25 fő volt, szavazati jog nélkül 9 fő vett részt.  
A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság  
– a Társulat és a magyar barlangkutatás érdekében hosszú időn át eredményesen 
végzett munkáért adományozható Herman Ottó-éremmel tüntette ki Laufer Csabát , 
aki több mint fél évszázad óta tevékenykedik „szürke eminenciásként” a magyar 
barlangkutatás és a Társulat érdekében; 
– a karszt- és barlangkutatás terén végzett tudományos ismeretterjesztő és tudo-
mányszervező tevékenységért adományozható Papp Ferenc-éremmel tüntette ki 
Borzsák Pétert , aki több évtizedes barlangi fotózásával jelentősen hozzájárult a 
magyar barlangkutatók eredményeinek hatásos publikálásához; 
– ugyancsak Papp Ferenc-éremmel tüntette ki Lieber Tamást , számos turisztikai 
folyóiratban és könyvben publikált népszerűsítő és ismeretterjesztő írásaiért; 
– a karsztvidékek és barlangok tudományos kutatásában elért kimagasló kollektív munkáért 
adományozható Kadić Ottokár-emléklappal tüntette ki a barlangklimatológiai és -terápiai 
munkacsoportot  a barlangklíma nagy pontosságú mérési módszereinek kidolgozásáért, a 
mérési adatok alapján levont tudományos következtetésekért, valamint ezeknek a 
barlangterápiában és a feltáró kutatásokban való gyakorlati alkalmazásáért; 
– a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív 
eredményért adományozható Vass Imre-emléklappal a Plecotus Barlangkutató 
Csoport  és a Plózer István Vízalatti Barlangkutató Csoport  egyesült kollektíváját 
tüntette ki, a tapolcai barlangrendszer eredményes feltárásában végzett munkásságért.  
 

A küldöttközgyűlés 
– 85. születésnapja alkalmából Barczikay Dénest és Márton Gyulát, 
– 80. születésnapja alkalmából Magyari Gábort és Rónaki Lászlót, 
– 75. születésnapja alkalmából dr. Czajlik Istvánt, 
– 70 születésnapja alkalmából Fónyad Bélát, dr. Pálfi Zoltánt, Ránky Ernőt és dr. Tóth Gézát, 
– 60. születésnapja alkalmából Kovács Józsefet, Libisch Károlyt, Németh Tamást és 

dr. Rajczy Miklóst köszöntötte. 
A küldöttközgyűlés elfogadta 
– a 2012. évről szóló főtitkári beszámolót (lásd a 6. oldalon), 
– a 2012. évről szóló közhasznúsági beszámolót és eredménykimutatást (lásd a 9. 

oldalon), 
– a 2013. évi munkatervet (lásd a 12. oldalon), 
– a 2012. évi költségvetést (lásd a 15. oldalon), 
– a Karszt és Barlang Alapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági je- 

lentést (lásd a 16. oldalon). 
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Laufer Csaba az alábbi köszön ő szavakat intézte a Társulathoz: 

Nagyon szépen köszönöm a Társulatnak és azon személyeknek, akik úgy ítélték, 
hogy megérdemlem a Herman Ottó-érmet. A közgyűlésen olyan meglepetéssel ért a 
hír, hogy csak most ülepedett le a fejemben, így most szeretnék reagálni rá. Úgy 
érzem, ez a díj nem elsősorban engem, hanem inkább az egykori Gábor Áron és 
jelenlegi Bekey Imre Gábor csoport elmúlt 50 évét dicséri. Nélkülük semmit nem 
tudtam volna elérni, és a kutya se törődne azzal, hogy ki az a Laufer Csaba. Bízom 
benne, hogy még jó sokáig tudom kutatni a barlangokat, itthon és külföldön egyaránt 
(legalább olyan sikerrel, mint eddig). Továbbra is nagy örömmel viszem a túrákat és 
Szabolcs évfolyamosait Pál-völgybe. Ehhez nincs is másra szükségem, mint jó 
egészségre, erre a jó csapatra és persze nagy adag SZERENCSÉRE (" a szerencse, 
Isten inkognitóban"). Sajnos az egykori Gábor Áron csoportból már csak hárman 
vagyunk a Bekey csoportban, úgymint Takácsné Bolner Kati, Kiss Attila, – ezúton 
kívánok nekik is jó erőt és egészséget, – valamint jómagam.  

Laufer Csaba 
 

FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 
a 2013. április 20-i küldöttközgy űlésre  

Vezetőségi ülések 
Beszámoló küldöttközgyűlést 1, választmányi ülést 1, elnökségi ülést 4 alkalommal 
tartottunk.  
 

Rendezvények 
Dudich Endre emlékülés 2012. április 14—15. Aggtelek. 25 résztvevő 
Barlangnap 2012. június 21—24. Klastrompuszta (Pilis), 260 résztvevő 
Központi kutatótábor, 2012. július 6—15, Budapest, József-hegyi 4. sz. barlang 
(Kádár-rendszer), összesen 21 résztvevő 
Speleobats – Barlangi denevérek nemzetközi konferencia, 2012. szeptember 21—23. 
Miskolc, 29 résztvevő 
Barlangkutatók Szakmai Találkozója, 2012. november 16—18. Pécs, 103 résztvevő 
Nyilvános előadások a Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében  
Gyermekprogramok rendezvényekhez, jeles napokhoz kapcsolódva. 
Részt vettünk a Millenárison megrendezett Európa Napon. 
 

Szakmai tanulmányutak 
– 2012. május 12–20. 24 fővel Észak-Olaszországban  
– 2012. július 5–8 a Szlovák Barlangok Igazgatóságának meghívására 17 fővel a 
Világörökség helyszíneken. 
– 2012. szeptember 26–október 3. 18 fővel a svájci 5. Európai Szpeleofórumon 
– 2012. október 12–14. 17 fővel a Gerecse hegységben. 
 

Montenegro expedíció 
2012. augusztus 4–19. között immár a tizedik alkalommal zajlott. Ennek eredményeként 
összesen 1900 m új járat került felderítésre tíz helyszínen, és részletes térképezés zajlott több 
mint 2 km hosszúságban. Az eredmények a www.montenegro.barlang.hu oldalon olvashatók. 
 

Kiadványok megjelentetése 
MKBT Tájékoztató – kéthavonkénti rendszerességgel. Örömteli, hogy egyre többen 
választják az elektronikus változatot. 
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Karszt és Barlang 2011. évi száma nyomdába került.  
Karszt és Barlang 2012. évi számához az anyaggyűjtés lezárult. 
 

Cholnoky Jen ő karszt- és barlangkutatási pályázat 
A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával lebonyolításra került. 
 

Bibliotheca Speleologica Hungarica 
Elkészült a külföldi folyóiratok interneten is elérhető nyilvántartása. 
 

A VULKÁNSZPELEOLÓGIAI KOLLEKTÍVA 
2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK VÁZLATA  

 

2012-ben 19 személy tevékenykedett a Vulkánszpeleológiai Kollektívában. A 
nemkarsztos barlangvidékek kataszter-kiegészítő figyelése során 6 újabb természetes 
barlangot és 3 mesterséges üreget vettünk nyilvántartásba – a Velencei-hegységben 
4, a Visegrádi-hegységben és a Bakonyban 1–1 barlanggal gyarapodott a lista. Tevé-
kenykedtünk a barlangfeltárás területén is. Megkíséreltünk barlangot kibontani a rom-
hányi Tanka-töbörben, és részt vettünk a balatonedericsi Jakucs-barlang új bejára-
tának kiépítésében. 16 barlangos túrát, terepbejárást végeztünk főként a Dunántúli-
középhegységben. Kollektívánkból ketten voltak jelen spanyolországi Tui-ban tartott 
12. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpóziumon. Tovább bővítettük, illetve frissítettük a 
nemkarsztos barlangok fotódokumentációját. Mintegy 500 barlangi fénykép került 
újonnan az általunk gondozott nemkarsztos barlangok kataszterébe 
(http://geogr.elte.hu/nonkarstic). Folytattuk a klimatológiai méréseket a Velencei-
hegység Zsivány-barlangjában. Az MKBT rendezvények nagyobb hányadán jelen 
voltunk. A Velencei-hegységnek és barlangjainak bemutatásával egybekötve Sukorón 
rendeztük meg a Vulkánszpeleológiai Kollektíva 20 éves Jubileumi Találkozóját. 
Összesen 16 előadással szerepeltünk Bük, Sukoró, Székesfehérvár, a spanyolországi 
Tui, Vác és Zirc különböző barlangos témájú rendezvényein. Megjelentettünk 26 
tudományos és népszerűsítő írást. Bővítettük, és pontosítottuk Magyarország nem-
karsztos barlangjait bemutató digitális katasztert. 

Eszterhás István 

 
A „VEROCS” SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET ŰEK SPORTTEVÉ-

KENYSÉGÉT SZERVEZŐ SZAKOSZTÁLY  
2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

2009. május 5-én megalakítottuk a Speciális Szükségletűek Sporttevékenységét 
Szervező Szakosztályt, amely MÉSZ jogutódaként, és 2010. 02. 04.-e óta VEROCS 
néven működik. 

Tevékenységünk 
Különböző típusú, életkorú és különböző fokban érintett sérülteket viszünk rend-

szeresen a budapesti Mátyás-hegyi-barlangba. Vannak közöttük gyengénlátók, vakok, 
értelmileg akadályozottak, mozgássérültek, részképesség-zavarosak, magatartás-
zavarosak. 
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A velünk rendszeresen túrázó iskolák, intézmények: 
– Gyengénlátók Általános Iskolája és Kollégiuma 
– Neumann János Számítástechnikai Középiskola 
– Addetur alapítványi Gimnázium és Szakközép Iskola 
– Holnap Háza Alapítvány 
– Váci Mihály kollégium 
– Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakközépiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 
– Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 

 

A résztvevő sérültek életkora változó, 10 évestől 45 évesig jönnek. 
 

A túrák időpontjai, rendszeressége: 
A tanév ideje alatt folynak programjaink. Mivel budapesti, de bentlakásos, 

kollégiumi jellegű iskolákkal van kapcsolatunk, a túrák hétköznaponként zajlanak, 
általában kedden. 

Az iskolák programjaihoz igazodva egy iskolának körülbelül kéthetente van 
lehetősége barlangba jönni. 

Túránként maximum 15 főt várunk, kísérőkkel együtt. 
A 2012. évben, összesen 326 fiatal és az őket kísérő 50 fő vett részt túráinkon. 

 

A kísérő barlangászok: 
Az utóbbi időben szakosztályunk jelentős létszámmal bővült, jelenleg 20 aktív 

fővel működik. Barlangászaink zöme minimum alapfokú barlangjáró tanfolyamot vég-
zett, de van T1 és T2 végzettségű is. Négyen túravezetői, egyikünk kutatásvezetői 
végzettséggel rendelkezik. 

Többen rendszeresen vesznek részt más szakosztályok által szervezett egyéb 
barlangtúrákon, kutatásokon is, így erőnlétük, gyakorlottságuk állandóan magas 
szintű. 

Egy túrán átlagosan 6–8 barlangász segítő vesz részt. 
A túráinkon részt vevő sérültek és barlangászok biztosítással rendelkeznek a 

Groupama Garancia biztosítóval kötött szerződés alapján. 
Túráink lebonyolításában, DINPI-vel való kapcsolattartásban segítséget kapunk az 

MKBT-től. 
Sződy Ferenc 

szakosztályvezető 

 
A MAGYAR KARSZT ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 

OKTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK 
2012-ÉVI BESZÁMOLÓJA 

 
Szervezeti felépítésünk 

2011-ben a Társulat és a szakosztály vezetése megegyezett, hogy változatlan 
formában, de gazdaságilag elkülönülve folytatja oktatási tevékenységét a Társulat 
szakosztályaként. 

Szakosztályunkat a cégbíróság 2011. szeptember 21.-én MKBT Oktatás Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság néven bejegyezte. Cégjegyzékszám: 13-09-149044. A 
Társulatot a Társaságban az MKBT elnöke, Leél Össy Szabolcs képviseli. 
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Tevékenységünk 
A 2012-es évben egy tavaszi és egy őszi Technikai 2.-es tanfolyamot szerveztünk, 

12–12 fő részvételével. 
Nyár elején megtartottuk az évi rendszeres Központi vizsgát, ahol 120 személy 

vizsgázott két nap alatt Alapfokú és Technikai 1. barlangjáró elméletből és gya-
korlatból. 

Ősszel elkezdtük a 2013-as évre tervezett Kutatásvezetői tanfolyam szervezését, 
amely a napokban megkezdődött, 21 fő résztvevővel. 

Jegyzeteket és kiadványokat adunk közre a tanfolyamok résztvevőinek, ame-
lyekből többlet példányok közreadásával más érdeklődőknek is hozzáférhetővé 
tesszük a szakirodalmat. 

A felszereléseknek kicsiny alapterületen, jól áttekinthető tárolási rendszert, raktárat 
alakítottunk ki, amelyet rendszeresen karbantartunk és leltározunk. 

Kiemelkedő kutatási tevékenységeket felszereléssel, és annak kölcsönzésével 
támogatjuk. 
 

Gazdálkodásunk 
A 2012-es évet 250 eft induló tőkéből az év végén 760 eft banki egyenleggel 

zártuk. Ennek jelentős részét az idén tavasszal a Meteor Vass Imre kutatóház belső 
felújítására fordítottuk. Az egyhetes megfeszített munka tovább erősítette szak-
osztályunk egységét. 

  
KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 

 
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-

én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú 
szervezetnek minősítette. 
 
1. Egyszerűsített beszámoló, eredménylevezetés                   adatok e Ft-ban 
 
Tétel megnevezése Előző év Tárgyév 
Az összes közhasznú tevékenység bevétele 9 848 8869 
     Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1 829 1762 
     Pályázati úton elnyert támogatás 2 014 1555 
     Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 933 3016 
    Tagdíjból származó bevétel 2 042 2105 
    Egyéb bevétel 30 4 
    Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 
Tényleges bevétel 9 848 8869 
   
Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 134 8166 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 
Adózás előtti eredmény 0 0 
Tárgyévi közhasznú eredmény -286 743 
 
Társulatunk vállalkozási tevékenységet sem 2011-ben, sem 2012-ben nem folytatott. 
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2. Vagyonkimutatás 
a 2012. december 31-i állapot szerint:                adatok e Ft-ban 
Tárgyi eszközök 84 0 
Követelések 1 006 573 
Készletek 499 450 
Pénzeszközök 258 1338 
Aktív időbeli elhatárolások 0 0 
Eszközök összesen 1 907 2461 
   
Saját tőke 804 1547 
Tartalék 0 0 
Kötelezettségek 962 914 
Források összesen 1 907 2461 
 
3. Társulatunk 2012-ben önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem 
kapott.  
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Tagságunk részére kéthavonta megjelentettük a legfontosabb hazai és külföldi bar-
langkutatással kapcsolatos eseményeket, információkat, kiadványokat ismertető 
MKBT Tájékoztató kiadványunkat.  
 

5. Társulatunk kiemelkedően közhasznú tevékenységeinek kiadásaihoz 2012-ben  
– a Nemzeti Együttműködési Alap működési célú pályázatán a Társulat működési 

kiadásainak fedezéséhez 280 000 Ft-ot, 
– a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint központi költségvetési szerv 

2010. évi Zöld Forrás pályázatán „A budai barlangok és felszíni környezeteik 
hulladékmentesítése, a József-hegyi-barlang világításának állapotfelmérése, ve-
szélytelenítése a SpeleoHungary 100 konferenciához kapcsolódóban” című pá-
lyázaton 87 194 Ft-ot, 

– a Vidékfejlesztési Minisztérium irányító szervezetétől a Cholnoky Jenő karszt- és 
barlangkutatási pályázat lebonyolításához 500 000 Ft-ot, 

– a Vidékfejlesztési Minisztérium irányító szervezetétől a Speleobats konferencia 
megrendezéséhez 300 000 Ft-ot, 

– a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől a Speleobats konferencia 
megrendezéséhez 50 000 Ft-ot, 

– az Új Európa Alapítvány MOL Gyermekgyógyító Programján a Verocs Szakosztály 
működéséhez, ezen belül a sérültek barlangi túráztatásához és aggteleki 
kirándulások szervezéséhez 1 188 200 Ft-ot, 

– a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 427 090 Ft-ot, 
– magánszemélyektől adomány címén 412 000 Ft-ot kapott. 

6. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2012. évben 
kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2012. 
évben járulékokkal együtt 2 948 940 Ft került kifizetésre. 
 

7.  Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről 
Társulatunk taglétszáma jelenleg 562 fő. 
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– A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok 

bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékeny-
séget végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásá-
val állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták. 

– Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok 
térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, ame-
lyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő. 

– Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikációk, 
szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták. 

– Tagjai a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításá-
nak mind teljesebb körű elősegítése érdekében szabadidős programokat szer-
veztek.   

– Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve, a magyar karszt- és 
barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos 
tevékenysége koordinációs, információs feladatok ellátására is kiterjedt. 

– A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános 
használhatóságával szintén értékteremtő közhasznú tevékenységet lát el. 

 

Fenti tevékenységei közül Társulatunk 2011 folyamán 3 hazai rendezvényt és egy 
nemzetközi konferenciát szervezett. 25 résztvevővel Dudich Endre emlékülést 
tartottunk Aggteleken. A barlangkutatók hagyományos éves találkozója, a Barlangnap 
260 résztvevővel a Pilis hegységben, Klastrompusztán került megrendezésre. A 
rendezvény lebonyolításában közreműködött az Ariadne Karszt- és Barlangkutató 
Egyesület. A Barlangkutatók Szakmai Találkozója 103 fő részvételével a Pécsi 
Egyetemen került megrendezésre.  
 

Barlangi denevérek – Speleobats címmel a Miskolci Egyetem és Bükki Nemzeti Park 
társrendezésével, 29 fő részvételével nemzetközi konferenciát szerveztünk Miskolcon.  

Hazai és külföldi karsztvidékek megismertetése érdekében négy szakmai prog-
ramot szerveztünk Olaszországba, Szlovákiába, Svájcba, valamint a Gerecse hegy-
ségbe. Ezek megvalósításához minden alkalommal bevontuk a helyi civil szerve-
zeteket, illetve az illetékes természetvédelmi hatóságokat, külföldi társszervezeteket. 
Az esélyegyenlőségi programok keretében Verocs Szakosztályunk mozgássérült 
fiatalok számára barlangi túrákat szervezett.  

A Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében hetenkénti rendszerességgel ismeret-
terjesztő és szakmai előadásokat, valamint kisebb rendezvényeket, gyermekprog-
ramokat szerveztünk. 

Társulatunk tagjai és kutatócsoportjai kiemelkedő eredményeket értek el a hazai 
barlangok feltárásában és a feltárt barlangok, barlangszakaszok természetvédelmi 
célú állagmegóvásában.   

Csoportjaink a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázatra beadott 
pályaműveikkel járultak hozzá a szakminisztérium közhiteles barlangnyilvántartása 
adatainak bővítéséhez és aktualizálásához. 

Folytattuk könyvtári állományunk módszeres feldolgozását. 
 

Budapest, 2013. április 20. 
Dr. Leél-Össy Szabolcs 

elnök 
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MKBT 2013. ÉVI MUNKATERV 
 

Vezetőségi ülések 
Beszámoló küldöttközgyűlés 2013 április 20., választmányi ülések negyedévenként, 
elnökségi ülések 5–6 alkalommal. 
 

Rendezvények 
– Barlangnap 2013. június 21–23. Tapolca (Badacsonylábdihegy).  

A terület barlangjainak megismerése és a civil szervezetek közötti kommunikáció 
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erősítése. 

– Barlangtudományi tábor 2013. július első felében, Jósvafő, egyeztetés alatt 
– Központi kutatótábor 2013. július 5–14., Aggteleki-karszt 
– 16. Nemzetközi Szpeleológiai (Barlangtani) Kongresszus  

A Csehországban megrendezésre kerülő rendezvény keretében 2013. július 17—
20. között a budai termálkarszt, 2013. július 29—augusztus 1. között a Világörök-
ség részét képező Aggteleki-karszt barlangjait mutatjuk be a hazánkba érkező 
karsztos szakembereknek. 

– Montenegro expedíció 2013. augusztus 
– Barlangkutatók Szakmai Találkozója 2013. november 8—10. Szegedi Tudomány-

egyetem. A rendezvény a barlangkutatásban tevékenykedő civil szervezetek és a 
felsőoktatási intézmények együttműködésének fontos fóruma. 

– Nyilvános ismeretterjesztő és szakmai előadások a Szemlő-hegyi-barlang fogadó-
épületében átlagosan kéthetenkénti rendszerességgel. 

- Fosszília klub összejövetele évente két alkalommal, tavasszal és ősszel, érdekes 
programokkal 

 

Szakmai tanulmányutak  
2013. május 16—20. Részvétel a Francia Barlangkutató Szövetség 50. évfordulója 

alkalmából rendezendő jubileumi európai szpeleofórumon, Millauban.  
2013. augusztus 16–20. Torockó és környéke 
2013 szeptemberében Baradla Nap 
2013 októberében a Bükk hegység archeológiai jelentőségű barlangjainak bejárása.  
 

Kiadványok 
– MKBT Tájékoztató kéthavonta,  
– Karszt és Barlang 2011. száma a 2013. évi Barlangnapra  
– Karszt és Barlang 2012. szám 2013. évi Szakmai Napokra  
– Speleobats konferencia kötet 2013 első félévében.  
 

Cholnoky Jen ő karszt- és barlangkutatási pályázat 
A Vidékfejlesztési Minisztérium anyagi támogatásával 2013. szeptemberi beadási 
határidővel. 
 

A VULKÁNSZPELEOLÓGIAI KOLLEKTÍVA 
MUKATERVÉNEK VÁZLATA 2013-RA 

 

2013-as munkatervünk szerint igyekszünk tovább bővíteni a nemkarsztos bar-
langok kataszterét. Tábort szervezünk a Vajdavár legendás üregének a felderítésére 
és kataszterezzük a környék eddig még nem dokumentált barlangjait. Részt kívánunk 
venni és előadást is tartani a csehországi Brno-ban (júl. 21–28.) a 16. Nemzetközi 
Szpeleológiai Kongresszuson. Tovább bővítjük és frissítjük a nemkarsztos barlangok 
fotódokumentációját. Lézerszkenneres dokumentációt készítünk a Velencei-hegység 
barlangokat tartalmazó gyapjúzsákjairól. Előadások tartásával kívánunk szerepelni a 
különböző tudományos intézmények barlangkutatással foglalkozó rendezvényein. 

 Tanulmányokat írunk  és  gondozzuk a hazai nemkarsztos barlangok kataszterének  
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honlapját és tevékenykedünk az UIS Pszeudokarszt, valamint Vulkánszpeleológiai 
Bizottságaiban.        

Eszterhás István 

 
A VEROCS” SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET ŰEK 

SPORTTEVÉKENYSÉGÉT SZERVEZŐ SZAKOSZTÁLY  
2013. ÉVI MUNKATERVE 

 
Terveink szerint további felszereléseket vásárolunk, illetve támogatjuk mind a 

barlangászok, mind esetlegesen sérültjeink közül pár érdeklődő részvételét különböző 
barlangász tanfolyamokon. 

Honlapunk készült, túráinkat folyamatosan dokumentáljuk. 
Részt veszünk több pályázaton. Ezek közül a MOL által kiírt pályázaton támo-

gatásban részesültünk, amelynek keretében a sérültek budapesti szállítását köny-
nyebben meg tudjuk oldani, valamint anyagi lehetőségünk van 2013-ban két hétvégi 
barlangtúrát szervezni sérültek számára. A hétvégi túrákat Aggtelekre tervezzük és a 
Vass Imre-, Kossuth-, Béke-, Baradla-barlangokat kívánjuk megtekinteni. 

Folyamatosan (hetente) tervezzük a Mátyás-hegyi-barlangtúráinkat is. 
 

Sződy Ferenc 

 
A MAGYAR KARSZT ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 

OKTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK 
2013. ÉVI MUNKATERVE  

 
2013-as évben a szokásos tavaszi és őszi technikai tanfolyamok mellett kuta-

tásvezetői tanfolyamot indítottunk a napokban, amelyet nyilvánosan (a honlapon és a 
tájékoztatóban is közzétettünk)  

A Központi vizsgáztatást június 29–30-án rendezzük meg. Az őszi technikai 
tanfolyamot szeptember 21–29-ig tartjuk. 

A következő kiadványok nyomtatását és közreadását tervezzük. Kraus Sándor: 
Barlangföldtan, Dr. Lénárt L.–Vid G. szerkesztésében a Kutatásvezetői jegyzet, 
valamint Szabó L. Technikai jegyzete. 

A szakosztály oktatói létszámát a frissen végzett és rátermett barlangászokból 
folyamatosan bővítjük. 

Nagy esemény a szakosztály életében, hogy a Vörös Meteor SE Természetjáró 
szakosztállyal kötött megállapodás értelmében, a Vass Imre barlangkutató csoport 
szögligeti házán teljes belső felújítást végeztünk el a napokban, közel másfél millió 
forint értékben. Ezzel ismét kultúrált körülmények között szállhatnak meg a környéken 
túrázó barlangászok és tanfolyamos hallgatók.  

Börcsök Péter 
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AZ MKBT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 



16 

 
A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY  

2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 
 

A Fővárosi Bíróság a 12.(14) Pk. 64 456/14 számú, 2001. november 22. napján hozott 
végzésével a 887. sorszám alatt nyilvántartásban levő Karszt és Barlang Alapítványt (a 
továbbiakban: KBA) közhasznúvá nyilvánította. A jogszabályi környezet változása miatt a 
közhasznú jogállást jelenleg a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei – a közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján – a következők: 

a) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt.26.§ c/ 3. pontja),  
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26.§ c/ 4. pont-ja), 
c) természetvédelem, állatvédelem (Kszt.26.§ c/ 8. pontja), 
d) környezetvédelem (Kszt.26.§ c/ 9. pontja). 

 

A Kszt. előírásai szerint a KBA-nak évente közhasznú jelentést kell készítenie, 
melyet annak Kuratóriuma fogad el. A KBA alapító okirata szerint az elfogadott 
közhasznú jelentésről a Kuratóriumnak az alapító Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulatot (a továbbiakban: MKBT) annak küldöttközgyűlésén kell tájékoztatnia. 
 

A KBA jelenlegi Kuratóriumát az MKBT 2012. május 6-án megtartott 
Küldöttközgyűlése választotta meg a következők szerint: 

Hegedűs Gyula  elnök 
Hajnal Ágnes  titkár 
Dr. Végh Zsolt  gazdasági vezető 
Borzsák Sarolta  kuratóriumi tag 
Eszterhás István  kuratóriumi tag 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény az Alapítvány működésére is hatással 
van. A Kuratórium kiemelt feladata a közhasznú jogállás fenntartási lehetőségének vizsgálata 
és a lehetőség fennállása esetén a követelményeknek való folyamatos megfeleltetés. 

Jelen közhasznú jelentésben a Kuratórium a 2012. évről számol be. 
A Kuratórium az elmúlt évben az Alapító Okiratban lefektetettek szerint végezte 

munkáját és eszerint gazdálkodtunk a ránk bízott vagyonnal is. 
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 
felhasználható összegek is csökkentek. A személyi jövedelemadó adó 1 %-os felaján-
lásából 2012-ben 54 ezer Ft folyt be az Alapítvány számlájára. 

Az Alapítvány 2012. évben – a pénzügyi lehetőségek mérlegelése alapján - nem 
hirdetett pályázatot, ugyanakkor 2012. december 11-i ülésén úgy döntött, hogy 250 ezer Ft 
erejéig részt vesz a Karszt és Barlang kiadvány 2011. évi számának megjelentetésében. 
Az Alapítvány az idén pályázatot hirdetett a hazai barlangkutatás elősegítése 
érdekében a 2013. évi tevékenységek támogatására. A pályázatok beérkezésének 
határideje: 2013. április 30. A támogatások odaítéléséről, és az összeg nagyságáról a 
Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriuma  2013. május 31-ig  dönt.  A nyertesek listá- 
ját az MKBT Tájékoztatóban, és az Alapítvány honlapján hozzuk nyilvánosságra. 
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Az Alapítványi vagyon mérleg szerinti értéke 2012. december 31-én 10 189 ezer 

Ft volt. Ez 968 ezer Ft-tal több, mint a 2011. évi záróérték. 
A KBA 2012. évről szóló pénzügyi beszámolóját a melléklet tartalmazza. A KBA az 

elmúlt évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól,  kisebbségi  települési önkormányzattól,  települési  önkormányzatok  
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társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. 

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

A jelen közhasznú jelentést a KBA Kuratóriuma 2013. április 18-i ülésén meg-
tárgyalta és elfogadta. 
 

Budapest, 2013. április 18. 
Hegedűs Gyula 

a KBA Kuratóriumának elnöke 
 
 

TÁMOGATÓINK 
Aszódi Géza                        3000 Ft 
Oláh Csaba                         5000 Ft 

Turcsán Zoltán                    1 500 Ft 
név nélkül                          60 000 Ft 

Támogatóink adományait szívből köszönjük. 

 

19 

A 2013. ÉVI KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY 
PÁLYÁZAT EREDMÉNYE  

 

Kétévi kényszerpihenő után a Karszt és Barlang Alapítvány 2013-ban ismét pá-
lyázatot tudott kiírni a hazai barlangkutatás támogatására.  

A Karszt és Barlang társkiadása mellett viszonylag nagy összeget tudtunk szét-
osztani a beérkezett pályamunkákra. A beérkezett pályamunkák főként a hazai feltáró 
kutatások témakörébe csoportosultak. Reméljük, sokaknak sikerült ezzel örömet okoz-
ni, és bízunk benne, hogy az elnyert összegek a magyar barlangkutatás céljait fogják 
szolgálni. A Kuratórium az alábbiak szerint osztotta fel és ítélte oda az ez évben ren-
delkezésre álló összeget a pályázók között: 

Pályázó neve  Pályázati cél  Támogatási 
összeg  

ARIADNE Karszt- és 
Barlangkutató Egyesület 

Feltáró kutatás a Csévi-szirteken    150 000 Ft 

Hajnóczy József 
Barlangkutató SE 

Az Odorvári régió kutatása      80 000 Ft 

Alsódobszai Hernádmenti 
Természetvédelmi Kulturális 
és Sport Egyesület 

Nyári kutatótábor a Bányász-
barlangban 

     59 000 Ft 

Gerecse Barlangkutató és 
Természetvédő Egyesület 

Denevérfaunisztikai kutatások a 
Gerecse és a Vértes-hegység 
barlangjaiban 

     50 000 Ft 

Összesen:  339 000 Ft 

A Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriuma 

 

BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKkEK 
 

IHATÓAK-E AZ ALSÓ-HEGYI FORRÁSOK VIZEI? 
Molnár Lajos és Stieber József az Alsó-hegyi Barlangkutatás-történeti Társaság 

javaslatára vízminőség-ellenőrzéseket végzett 4 ismert alsó-hegyi forrás vizéből, an-
nak megállapítására, hogy a kedvelt vízvételi helyeink megfelelnek-e az ivóvizekkel 
szemben támasztott követelményeknek. A vízminta-vételeket és elemzéseket szab-
vány szerint, akkreditált laboratórium bevonásával végezték el. Mintavételt végezték: 
Stieber József, Molnár Lajos, Bajusz Gergő, Bajusz Boglárka, Majoros Zsuzsanna, 
Molnár Szabolcs, Stieber Bence, Stieber Balázs, Stieber Maja. Első mintavételünk 
2012. 10. 23-án alacsony vízhozam mellett, míg második mintavételünk 2012. 12. 30-
án közepes vízhozam mellett történt. Az eredmények meglepő módon, mégis közel 
azonos értékeket mutattak!  

Az alábbi két táblázat az első mintavétel eredményeit értékeli: 
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Vizsgált 

paraméter 
Barlangkutató 

forrás 
Vecsem kis 

forrás 
Vecsem nagy 

forrás 
Serház-kút 

forrás 
201/2001 

(X.25.) Korm. 
rend. hat. é 

Elektr. ve-
zetőkép. 

1796 µS/cm  
(5 rel.%) 

652 µS/cm  
(5 rel.%) 

644 µS/cm  
(5 rel.%) 

591 µS/cm  
(5 rel.%) 

2500 µS/cm 

Nitrition-
koncentr. 

<0,02 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l 0,1 mg/l*** 

Nitrátion-
koncentr.ó 

4,4 mg/l 
(10rel.%) 

5,2 mg/l 
(10rel.%) 

4 mg/l 
(10rel.%) 

6 mg/l  
(10rel.%) 

50 mg/l* 

Ammónium <0,02 mg/l <0,02 mg/l 0,03 mg/l <0,02 mg/l 0,2 mg/l*** 
Lúgosság 6,5 mmol/l  

(2 re.%) 
6,8 mmol/l 
 (2 re.%) 

6,6 mmol/l  
(2 re.%) 

5,8 mmol/l  
(2 re.%) 

- 

Szulfát-ion 460 mg/l  
(5 rel.%) 

< 20 mg/l  
(5 rel.%) 

< 20 mg/l  
(5 rel.%) 

< 20 mg/l  
(5 rel.%) 

250 mg/l** 

Összes 
keménység 

700 mg/l CaO 
 (2 rel.%) 

206 mg/l CaO 
(2 rel.%) 

201 mg/l CaO  
(2 rel.%) 

195 mg/l CaO  
(2 rel.%) 

min.50  
max 350 mg/l 

CaO** 
Alumínium < 0,03 mg/l < 0,03 mg/l < 0,03 mg/l < 0,03 mg/l 200 µg/l** 
Kalcium 370 mg/l  

(5 rel.%) 
129 mg/l  
(5 rel.%) 

133 mg/l  
(5 rel.%) 

78 mg/l  
(5 rel.%) 

- 

Magnézium 73 mg/l  
(5 rel.%) 

2,6 mg/l  
(5 rel.%) 

2,2 mg/l  
(5 rel.%) 

36 mg/l  
(5 rel.%) 

- 

Kálium 1,5 mg/l  
(5 rel.%) 

0,6 mg/l  
(5 rel.%) 

1,1 mg/l  
(5 rel.%) 

0,7 mg/l  
(5 rel.%) 

- 

Nátrium 8 mg/l  
(5 rel.%) 

1,2 mg/l  
(5 rel.%) 

1,4 mg/l  
(5 rel.%) 

1,7 mg/l  
(5 rel.%) 

200 mg/l** 

Vas < 0,05 mg/l < 0,05 mg/l < 0,05 mg/l < 0,05 mg/l 200 µg/l** 
Mangán < 2 µg/l < 2 µg/l 21 µg/l < 2 µg/l 50 µg/l** 
Arzén < 0,3 µg/l < 0,3 µg/l < 0,3 µg/l < 0,3 µg/l 10 µg/l* 
Ólom < 1 µg/l < 1 µg/l < 1 µg/l < 1 µg/l 10 µg/l* 
Kadmium < 0,5 µg/l < 0,5 µg/l < 0,5 µg/l < 0,5 µg/l 5 µg/l* 

* kémiai vízminőség jellemző   **indikátor vízminőségi jellemzők  
***kémiai vízminőség határértékek karsztvízbázis esetén 
 

A  fenti mintavételi időpontban a Barlangkutató-forrásban és környékén foltos szalamandrák 
(Salamandra salamandra) éltek, a Vecsem nagy-forrás szinte teljesen kiszáradt, azonban a 
Vecsem kis-forrás és a Serház-forrás közepes vízhozamban tört a felszínre. 

 
Vizsgált paraméter Barlang-

kutató-forrás 
Vecsem 

kis forrás 
Vecsem 
nagy f. 

Serház-
kút-f. 

201/2001 (X.25.) 
Korm. rend. hat. 

Mikrobaszám 22oC 247 cfu/ml 455 cfu/ml 4515 
cfu/ml 

201 cfu/ml 100 cfu/ml** 

Mikrobaszám 37oC 68 cfu/ml 15 cfu/ml 705 cfu/ml 84 cfu/ml 20 cfu/ml** 
Coliform 4 /100ml 7 /100ml 14 /100ml 0 /100ml - 
E. coli 4 /100ml 7 /100ml 7 /100ml 0 /100ml 0 /100ml 
Pseudomonas 
aeruginosa 

0 /100ml 0 /100ml 0 /100ml 0 /100ml 0 /250ml** 

Enterococcus 
faecalis 

0 /100ml 0 /100ml 4 /100ml 1 /100ml 0 /100ml 

Legionella (ssp)* 0 /100ml 0 /100ml 0 /100ml 0 /100ml - 

*nem akkreditált vizsgálat     ** tartályban forgalmazott vízre vonatkozó határérték 
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A következő két táblázat a második mintavétel eredményeit értékeli: 
 

Vizsgált 
paraméter 

Barlangkutat
ó forrás 

Vecsem kis 
forrás 

Vecsem nagy 
forrás 

Serház-kút 201/2001 
(X.25.) Korm. 

rend. határ 
Nitrátion-
koncentr. 

5,0 mg/l  
(10rel.%) 

7,6 mg/l 
 (10rel.%) 

6,8 mg/l  
(10rel.%) 

5,6 mg/l 
(10rel.%) 

50 mg/l* 

Szulfát-ion 747 mg/l  
(5 rel.%) 

< 20 mg/l 
 (5 rel.%) 

< 20 mg/l 
 (5 rel.%) 

< 20 mg/l  
(5 rel.%) 

250 mg/l** 

Összes 
keménység 

542 mg/l CaO  
(2 rel.%) 

137 mg/l CaO 
(2 rel.%) 

142 mg/l CaO 
 (2 rel.%) 

135 mg/l CaO 
(2 rel.%) 

min.50 max 350 
mg/l CaO** 

* kémiai vízminőség jellemzők  **indikátor vízminőségi jellemzők         
 

 
Vizsgált paraméter Barlang-

kutató-forrás 

 
Vecsem kis 

forrás 

 
Vecsem 

nagy forrás 

 
Serház-kút 

201/2001 
(X.25.) 

Korm. rend. 
határ 

Mikrobaszám 22oC 1495 cfu/ml 11820 cfu/ml 2010 cfu/ml 250 cfu/ml 100 cfu/ml* 
Mikrobaszám 37oC 12cfu/ml 435 cfu/ml 23 cfu/ml 138 cfu/ml 20 cfu/ml* 
Coliform 1 /100ml 8 /100ml 5 /100ml 0 /100ml - 
E. coli 1/100ml 6 /100ml 5 /100ml 0 /100ml 0 /100ml 
Enterococcus 
faecalis 

0 /100ml 0 /100ml 1 /100ml 0 /100ml 0 /100ml 

* tartályban forgalmazott vízre vonatkozó határérték 
 

A mintavétel idején közepes vízhozama volt a két Vecsem-forrásnak. Ennek elle-
nére a nitrát-szennyezettség kimutatható, és meglepő, hogy értéke változatlan. A 
Barlangkutató-forrás szulfátion-koncentrációja 60 %-al növekedett, annak ellenére, 
hogy már az őszi érték is magasnak számít! 

Tényként lehet kezelni, hogy a 4 forrás vize állandó jelleggel tartalmaz kis meny-
nyiségben nitrátot. Kezdetben mesterséges eredetűnek gondolva két lehetséges 
forrást jelöltünk meg: mezőgazdasági eredetű vagy bányászati szennyezőanyag. A 
mezőgazdasági eredetet azért zártuk ki, mert hidrológiailag az Alsó-hegy egy egy-
séget alkot, mezőgazdasági művelés nincs rajta. A bányászati eredet lehetőségét 
jobban megvizsgálva elvi lehetőség lenne a szlovák oldalon található kőbánya, ahol 
ANDO tartalmú robbanóanyagot használhatnak. Mivel bizonyított, hogy a karsztba 
kerülő ammónium-ion nitrifikációs folyamat révén nitráttá alakul, így az elvi lehetősége 
megvan, hogy a karsztforrások vizében megjelenjen a nitrát.  

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nitrát megjelenése vízben természetes jelenség 
is lehet. A nitrogén természetes körforgása, hogy az elhullott állatok és növényi 
szervezetekben fehérje formájában jelen lévő nitrogén bakteriális hatásra ammóniává 
alakulhat. Ezt az ammóniát a nitrifikáló baktériumok nitritekké és nitrátokká oxidálják. 
Tanulmányozva az Alsó-hegyen korábban végzett vízvizsgálatokat (Dr. Dénes György 
1969-ben a Vecsem kis-forrás nitrát tartalmát 2,1 mg/l, a Vecsem nagy-forrásét 1,8 
mg/l, a Serház-forrásét pedig 4,6 mg/l-re mérte) és a bükki karsztvizek nitrát-tartalmát, 
arra a következtetésre jutottunk, hogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy 
természetes eredetűnek tekintsük az alsó-hegyi források nitrát tartalmát. A hegyre 
jellemző barlangformációk (zsombolyok) kedveznek a szerves hulladék felhalmo-
zódásának, melyek mélyén, mintegy természetes plantage alakul ki. Valószínűsíthető,  



22 

 
hogy a denevérek anyagcsereterméke is elősegíti ammónia felhalmozódását ezekben 
a barlangokban. 

Összefoglalva tényként megállapíthatjuk, hogy az Alsó-hegy lábán eredő források 
tartalmaznak nitrátot, melynek forrása elsősorban természetes eredetű, de jelenleg 
még nem lehet teljes mértékben kizárni az emberi tevékenységet, mint szennyező 
forrást. Kémiai szempontból a források vize megfelel a jogszabályban rögzített ivóvíz 
definíciójának, azonban a mikrobiológiai szennyezettség mind a 4 forrás esetében 
nem felel meg az ivóvíz szabványnak, főleg a Vecsem nagy-forrás esetében aggá-
lyosak az értékek. 

Molnár Lajos és Stieber József 

 
RÖVID TÁJÉKOZTATÓ  

AZ MKBT MÁSODIK FRANCIA TANULMÁNYÚTJÁRÓL 
 

Tizenhét napos utazást szervezett az MKBT május végére a 8. Európai Szpeleo-
fórumra, ahol a Fédération Française de Spéléologie de France egyúttal az 50. szü-
letésnapját ünnepelte. A hivatalos program május 18 és 20 között zajlott, de mi már 
10-én útnak indultunk, és csak 26-án érkeztünk haza, egyéb látnivalókkal kiegészítve 
az oda-vissza utat, ha már ilyen messzire el kellett menni. 

A felvezetés Észak-Olaszország néhány felszíni érdekességének meglátogatását 
tartalmazta. Az Iseo-tó menti kempingünket bázisnak felhasználva a Capo di Ponte 
környéki többezer éves sziklarajzokat néztük meg, majd a Zone mellett kialakult 
földpiramisok felkeresése után hajóval átkeltünk Közép- és Dél-Európa legnagyobb 
tavi szigetére, Monte Isolára, és ott felgyalogoltunk a sziget legmagasabb pontjára 
épített Santuario della Ceriola templomhoz a kilátás kedvéért. Másnap a Comói-tóban 
gyönyörködtünk felülnézetben, a Monte San Primo 1685 m-es csúcsáról.  

A következő nap átkeltünk az Alpokon, amit Brianconban rövid városnézéssel 
pihentük ki, majd utaztunk tovább. Újabb nap múlva a Vaucluse-forrást néztük meg, 
ami teljes árvízi szinttel üzemelt. 2008-ban a száraz barlangszájban tudtunk sétálni, 
míg most teljes keresztmetszetben ömlött kifelé a 308 m mély torokból a folyó. Mire 
Avignonba értünk, utolért az utazást kezdettől kísérő eső, és a pápák fogságának 
városát alaposan elázva jártuk be. 

Estére értünk Millauba, ahol árvíz fogadott a kempingben, és kénytelenek voltunk 
faházba menekülni a hideg és az eső elől. Aki a mediterráneumra számított nyári 
hálózsákkal, annak igen jól jött a fűtött faház. 

A konferencia alkalmából két overállos és egy kötéltechnikás barlangot (-100 m) 
tudtunk megnézni, de magát a megnyitót is elvitte a heves vihar, ami után alig mertek az 
árusok előbújni a regisztráció épületéből. Az eső és a köd a Montpellier le Vieux-i dolomit 
sziklalabirintus bejárását is majdnem megakadályozta, és utána értük el a friss hóhatárt 
úgy 1400 m-es magasságban, de leereszkedve a fennsíkról a Tarn-szurdokot már 30 
fokban sikerült végigautózni gyakori fotómegállókkal. A konferencia második napjára 
inkább idegenforgalmi barlangokat terveztünk, itt futottunk össze az első jégesővel. A 
felszín alatti programok határozottan előnyben részesültek, mint pl. a Papillon Roquefort 
sajtkészítő üzem és pince-barlang megtekintése, kóstolóval egybekötve, vagy környékbeli 
idegenforgalmi barlangok (Aven Armand, Grotte de Dargilan). 

Végül megkezdtük dél felé menekülésünket két látogatható barlanggal (Gouffre 
Géant de Cabrespine, Grotte de Limousis), meg Carcassone óvárosának bejárásával,  
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és úgy nézett ki, sikerül elmenekülni az esős idő elől. De az ősember által festett barlangok 
megnézése után (Grotte de Niaux, Grotte de Vache, Grotte de Bédeilhac) ismét áztunk 
egész éjjel. A barlangrajzok közül a pálmát a Niaux vitte el, méretben, szervezettségben 
és a képek minőségében és szépségében is, nemhiába világörökség.  

 

Egész napos utazás 
után értünk a Riviérára, 
ahol Antibes tenger-
partján ázhattunk meg, 
de kárpótolt minket a 
másnapi monacói káni-
kula. Mint kiderült, az-
nap Forma-1-es idő-
mérő edzést tartottak, 
ezért azonnal kiebru-
daltak a városból, és 
csak gyalog tudtuk be-
venni, mint a Grimaldik 
egykori őse, aki feren-
ces szerzetesnek öltöz-
ve foglalta el a várost. 
Első programpontunk a 
botanikus kert volt,  ahol  

Kilátás a monacoi botanikus kerrtből 

egyúttal barlang és múzeum is fogadta a látogatókat. A barlang Monacóval ellen-
tétben egyáltalán nem kicsi, hanem cseppkövekkel zsúfolt termek és keskeny folyosók 
váltakoznak, és a szintkülönbség sem csekély. 

 

Kugli-cseppkövek a Toirano-barlangban 

A sok kő után érthető, hogy a kert kak-
tuszai közt elrepült az idő, de mégis be-
vetettük magunkat a verseny miatt kaotikus 
és hemzsegő városba. Érdekes közlekedési 
eszközt is felfedeztünk: a meredek sziklafalak 
közé szorult városban nyilvános lifteken lehet 
ingyen rövidíteni a belvárosba vezető utat. 
Egy-egy lift 6–8 emelet lépcsőzést tesz feles-
legessé. 

Az eddigi turistabarlangokat azért az 
utolsó, immár Olaszországban található 
Grotte di Toirano koronázta meg, ahol ősem-
berlábnyomok, medvetemető és Esztramosra 
kísértetiesen hasonlító kristályfalak és 
képződmények mellett még általunk nemigen 
látott víz alatti cseppkő-oszlopok és kugli-
cseppkövek halmozódtak fel. Már csak Ve-
lence volt hátra, ahol délután már kezdett 
elmerülni a város: a Szent Márk tér egy 
részén csak gumicsizmában (kölcsönözhető) 
vagy mezítláb lehetett közlekedni. Az utolsó 
napra egy kis szlovén tanbarlang maradt, 
ahol  kötéltechnikát  oktatnak  gyerek  és  ifjú 
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barlangászoknak, és szinte vége is volt az útnak.  

Egy ekkora szakmai tanulmányutat (több, mint 5000 km megtett út) röviden nem 
lehet összefoglalni, a látványanyag és az élmények oldalakat kívánnak meg. Egy 
„mennyiségi” összefoglalót azért sikerült összeállítani: az út alatt négy országban 3 
overállos és 12 idegenforgalmi barlangot látogattunk meg, bejártunk 7 felszíni lát-
ványosságot és 13 várost.  

Részletes beszámoló a Karszt és Barlangban jelenik meg. 
Timkó Attila 

 
57. BARLANGNAP – 2013 

 

A Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat 57. Barlangnapja június 21–23. között 
Badacsonylábdihegyen a strandon került megrendezésre. A Társulat felkérésére a 
Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége negyedik alkalommal volt házi-
gazdája a rendezvénynek. A rendezvényen összesen 285 résztvevő regisztrált.  

 

Az ország minden tájáról 
érkező kutatók és érdeklődők 
a Keszthelyi-hegység és a 
Tapolcai-medence legnagyobb 
és legszebb barlangjait jár-
hatták be. 10 barlangban ösz-
szesen 443 leszállás történt. A 
túrák vezetésében, túravezető-
ként és segítőként 31 fő vett 
részt. A legtapasztaltabb ku-
tatók eljuthattak a közelmúlt-
ban feltárt Kessler Hubert-bar-
langba is, amely 204 méteres 
(nem hivatalos) mélységével a 
Dunántúl legmélyebb barlangja 
címért vetekszik. A tapolcai 
Kincses-gödörben   a   túrázók  A felszerelés-árusítók standja 

vetített előadások során a tapolcai barlangkutatás múltjával és eddigi eredményeivel 
ismerkedhettek meg. 

 

Szombaton került megrendezésre a 
Marcel Loubens Kupa, amelyen a nagy 
hőség ellenére 6 csapat indult. Az iz-
galmas akadályversenyen a fákra épített 
kötélpályákon és a Balaton vizében is 
helyt kellett állniuk a versenyzőknek. 
Az esti babgulyás után a Viking Rock 
zenekar szórakoztatta a közönséget, a 
bulinak csak az éjszakai felhőszakadás 
tudott véget vetni.  
 
Barlangtúra után 
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A Marcel Loubens Kupa eredménye: 

1. Mi a csapat neve    (37 min 37 sec)  
    Kagyó (Kunisch Péter), Kuston Szilárd, 

Szabó Dénes  
  

2. Túl a 35-ön    (59 min 46 sec) 
Gyolcsos Ferenc, Kökény Áron, Orosz 
Kince Bence 

3. Önkéntes véradók  (1 h 15 min 50 sec) 
    Tóth Magdi, Tóth Helga, Zihné Perényi 

Katalin 
Irány a kötélpályán a Balaton 

A verseny díjazásának és a Barlangnap megrendezésének támogatói: 
 

 A.G. Explorer Kft, alpinSign, Badacsonytördemic Önk ormányzata, Balaton-
felvidéki Nemzeti Park, explo.hu, kihívás.hu, spele o.hu  

Szervezők 
 

„CSODÁLATOS BARLANGVILÁG” RAJZVERSENY 2013   

A környezeti nevelés hazánkban is egyre nagyobb teret kap a gyerekek 
oktatásában, mint barlangkutató egyesület célunknak tekintjük, hogy felhívjuk a fia-
talok figyelmét a mélyben rejtőző értékekre és a természet védelmére.  Pályázatunk is 
ezt a célt szolgálta, melyre 253 db alkotás érkezett be. 

A "Csodálatos barlangvilág" rajzverseny nyertesei: 

 

Alsós kategóriában: 
1. helyezett: Bezák Olivér (Pécel) 
2. helyezett: Bukovinszki Gergő (Bada-

csonytomaj) 
3. helyezett: Bán Adrienn (Budapest) 
4. helyezett: Simányi Viktória (Zirc) 

Felsős kategóriában: 
1. helyezett: Román Virgínia (Örkény) 
2. helyezett: Szalai Csenge (Bogád) 
3. helyezett: Simonfi Kevin (Romhány) 

    4. helyezett: Grácsin Ivett Imola (Tisza-
földvár)  

Myotis különdíjas: 
Péter Kinga Viktória (Mikepércs) 

Régészeti kategóriában különdíjas: 
Major Edit Ágnes (Tiszaföldvár) 
Hajas Réka (Szeged) 
Oroszi Hanna (Tényő) 

Alsós kategória II. díj 
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Az alkotások a jövőben megtekint-
hetőek: 
– Kapolcs Felső Iskola terme 2013. 

július 29–augusztus 4. (1000–1800), 
– a Barlangkutatók Szakmai Talál-

kozóján (Szegedi Egyetem 2013. 
nov. 8–10.) és a  

– Myotis Egyesület 
klubhelyiségében.  

Támogatóink: 
Aggteleki NPI, Balaton-felvidéki NPI, 
Bükki NPI, Duna-Dráva NPI, Ba-
kony-Balaton Geopark, Hérics 
TTSE.  

A Régészeti kategória különdíjasa 

Köszönjük nekik a felajánlásokat! 

Köszönjük a segítséget a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak és a 
Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetségének. 

Horváth Réka 

ANTON MAYER UTCA BÉCSBEN 
2013. április 3-a óta utca is őrzi Bécsben Ausztria legnevesebb denevérkutató-

jának, a magyar barlangkutatók által is jól ismert Mayer Toninak a nevét. A 2009-ben 
elhunyt szakemberről Bécs külső kerületében egy olyan helyen neveztek el utcát, ahol 
Toni pályafutása során egy nevezetes denevér-élőhelyet fedezett fel. A táblaavató 
ünnepségen az egykori barát és kolléga Michael Häupl, Bécs polgármestere is 
beszédet mondott.  
(Forrás: HKM 05/06/2013) 

 
SPELEO BAND KONCERT 

A Speleo Band július 2-án, 
nagy sikerű szezonzáró koncertet 
adott a Pál-völgyi-barlang előtti te-
raszon. 

A zenekar tagjai: Angyal Do-
rottya (ének), Ambrus Gergely (he-
gedű), Borzsák Kamilla (fuvola), 
Hegedűs András (gitár), Nagy And-
rás (gitár), Nagy Gergely Domokos 
(gitár), Szabó Zoltán (dob) fan-
tasztikus hangulatot teremtettek, 
amit a mintegy 150–200 résztvevő 
kitörő lelkesedéssel fogadott. A ze-
nekar az  előzetes  megbeszélések 
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szerint fellép a novemberben Szegeden megrendezésre kerülő Barlangkutatók Szak-
mai Találkozóján is.  

Köszönjük az élvezetes estét és további sikereket kívánunk. 
F. N. 

 

ÚJ DENEVÉRES BÉLYEG 

A Magyar Posta Magyarország állat-
világa – Ragadozó és rovarevő emlősök 
sorozatot és blokkot jelentetett meg.  

A négy bélyegből + blokkból álló so-
rozat 390 Ft értékű tagja közönséges de-
nevért (Myotis myotis) ábrázol. A sorozat 
többi tagján hermelin (110 Ft), törpecickány 
(140 Ft) és hiúz 230 Ft), a blokkon keleti 
sün és uhu (600 Ft) szerepel.  

  

 
NYÍLT LEVÉL 

 
Tisztelt MKBT Tagok! 
Tisztelt MKBT TÁJÉKOZTATÓ-t olvasó Tagok! 
Tisztelt Barlangkutatók! 

Szomorúan olvastam Fleck Nóra "AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁR GONDOLATAI"-c. 
írását. Több ok  miatt is. Több tudományos és társadalmi szervezetnek vagyok tagja. 
Gondok majdnem mindenhol vannak, bár szervezetenként nem egyformák.  

Végigmennék az olvasottakon és hasonlatokat szeretnék megemlíteni. 
Az MKBT anyagi gondokkal küzd és az életben maradásért küzd. Ez nem 

szokatlan jelenség. Csak azok a tudományos és/vagy más jellegű társadalmi szer-
vezetek rendelkeznek elegendő vagy majdnem elegendő anyagiakkal, amelyeknek 
tagjai között tehetős szponzorok vannak, vagy képesek megfelelő szponzorokat ta-
lálni,  vagy amelynek vezetői maguk más komolyabb szervezetek vagy vállalatok 
legfelsőbb vezetői közé tartoznak, akiknek lehetőségük van  "pénzátirányításra".  
Vannak olyan esetek is, amikor "jó időben és jó helyen" álló szervezeti vezetőknek 
kiváló magasabb politikai kapcsolataik vannak, és így tudnak kiegészítő anyagi tá-
mogatáshoz jutni, bár ez a lehetőség érdemi kormányváltások miatt változó lehet. Úgy 
néz ki, hogy az MKBT-nek nincsenek ilyen tagjai vagy vezetői.  

Más szervezeteknél is felmerül, sőt gyakorlat a vagyon folyamatos felélése (példá-
ul a MABÉOSZ, Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége esetében) a költségve-
tési lyukak betömése érdekében (ami sok esetben egyébként szabálytalan vagy akár 
alapszabályellenes is lehet), sőt én is tudok székházeladási tervről és szándékról 
(ismét csak példaként a MABÉOSZ), ami óhatatlanul és előreláthatóan a speciális 
vagyon (például szakkönyvtár) megsemmisülésével, széthordásával fog járni.  Ha 
ilyen  megtörténne,  akkor tényleg bekövetkezik az,  amire Fleck Nóra ügyvezető titkár  
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is célzott, hogy az adott szervezet szétesik, megsemmisül. Én külön allergiás vagyok 
nemcsak szakkönyvtárak, de általában könyvtárak felszámolási terveire, szándékaira. 
Egy speciális szakkönyvtár léte hatalmas és nagy időbeli elhúzódású szorgalmas 
munkát igényel, és ha egy ilyen könyvtár megsemmisül (az eladás annak számít!!!), 
akkor az szinte pótolhatatlan, megismételhetetlen, és ez nemcsak pénzkérdés.  

Én nem látok bele közvetlenül vagy részletesen Fleck Nóra MKBT ügyvezető titkár 
több mint 30-éves tevékenységébe, munkájának eredményeire. Bár személy szerint 
nekem soha semmiféle kifogásom nem volt sem ellene, sem elődei ellen. Mégis – 
mint olvasom – egyesek az ő személyét látják a Társulat megújulásának akadálya-
ként. Pedig szemléletesen leírta azt, a társulat alapszabálya és munkaköri leírása 
egyértelművé teszi azt, hogy nem ő hozza a felelős döntéseket. Komolyabb szervezeti 
bajokért alapvetően a vezetőség felelős és a tagság is, amennyiben passzív, érdek-
telen, megújulásra képtelen, nem fizet tagdíjat stb. Itt is hasonlattal kell élnem. A ko-
rábban példaként emlegetett MABÉOSZ csődközeli helyzetéért – sok "ellenzéki" ér-
tékelő, köztük az én véleményem szerint   is   –   a vagy 20-éve bebetonozódott és 
dik-tatórikus  hatalmával permanensen visszaélő elnökség a felelős, és az érdektelen, 
passzív, elnöki beintésre birkanyájszerűen és gondolkodás nélkül szavazó küldötti 
többség. Ezen két oldal megléte esetén a bajokat jól felmérő és előrevivő javaslatok-
kal, megoldásokkal rendelkező "józan" kisebbségnek nincsenek esélyei a szervezet 
megújítására, a csődből való kivezetésére. Tehát kérdésem, hiszen nem ismerem az 
MKBT küldötteit: az MKBT küldöttek ismerik a  helyzetet, vannak előrevivő javaslataik, 
gondolkodnak és mérlegelnek? Vagy itt is az a helyzet, hogy érdektelenek, passzívak, 
szavazógépezetként működnek? Mert akkor nagy baj van.  

Másrészt a bélyeggyűjtés éppúgy hobbyként értékelhető, mint véleményem szerint 
a barlangkutatás. Ha az a helyzet, hogy itt is és ott is a tagság nagy része, illetve az 
adott hobbyterületet művelők nagy része nem tag, azaz nem fizet tagdíjat, az csak 
részben jellemzi a szervezetet és annak vezetőit, de jellemzi azt az átlagos magyar  
állampolgárt is, aki csak kapni akar, fizetni nem szeret vagy nem akar és így fele-
lősséget nem vállal. Ha hasonlattal élhetnék ismét: vannak olyan bélyeggyűjtők, akik 
évente sok milliót költenek  árveréseken  bélyegekre,  de sokallják  az  évi  4500 Ft-os 
MABÉOSZ tagdíjat. Az ilyenek gyűjteményére rácsodálkozhatok, de mint emberek,  
nem sokra tartom őket. Amikor mi kis középiskolásként tagjai lehettünk (igen: 
LEHETTÜNK) az MKBT-nek, akkor erre nagyon büszkék voltunk, és egyáltalán nem 
éreztük nehéznek a tagdíjfizetést, sőt dicsekedtünk tagsági igazolványainkkal és az 
ebben levő tagdíjbélyegekkel. Annyira elanyagiasodott a mai világ vagy akkora a 
mélyszegénység (de akkor az ilyen biztosan nem barlangkutató), hogy a többségnek 
sok évente 1–2 mozijegynyi tagdíjat kifizetni? Hát nagyon szomorú. 

Nem dicsekvésképpen, de nyugdíjazásom előtt 8 szervezetnek is fizettem tagdíjat 
(ebben egyetlen párt nincs benne!), de nem sajnáltam tőlük. Ebből 3 mára kimaradt, 
hiszen eredeti szakmámat abbahagytam, de 5 helyen továbbra is fizetős tag vagyok. 

Abszolút megoldást én sem ismerek az MKBT számára. De ha vagyona fel-
számolódna, és ezzel együtt gyakorlatilag a társulat megszűnne, hatalmas hiány-
érzetem lenne.  

JÓ SZERENCSÉT! 
Dr  Rill Attila PhD 
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HÍREK ,  HIRDETMÉNYEK  
 

VÁLTOZÁSOK  
A PÁL-VÖLGYI BARLANGBAN TÖRTÉN Ő TÚRÁZÁSBAN 

  

Az utóbbi időben igen sok érdeklődő barlangászt vittünk le a Pál-völgyi-barlangba. 
Sajnos azt tapasztaltuk, hogy sokan nem kellő odafigyeléssel, illetve a kiemelten 
védett barlang iránti tisztelettel, közlekednek a túrákon. Ez már odáig vezetett, hogy 
túrákat kellett visszafordítani, sőt a Vb-folyosó elején lévő heliktit mezőből a legszebb, 
legnagyobb képződményt valaki tapló módon lesodorta (visszaragasztására megtettük 
az előkészítő kísérleteket), valamint sok helyen egyéb károsodásokat okoztak (ko-
szolás, járó útvonalból kilépés).  

Ezért tovább kell szigorítanunk a Pál-völgyi-barlang-ban történő túrázás feltételeit. 
Ezentúl havonta csak két túrát tudunk vinni a barlangba, ez lehet Nagykör vagy 
Jubileumi, minden esetben két Bekeys vezetésével. Nagykör a Bekeyseken kívül max. 
6 fő, Jubileumi a Bekeyseken kívül max.5 fő. A túraútvonalakról senki kérésére nem 
térünk le. Kérlek benneteket, hogy csak gyakorlott, jó állóképességű, a barlangokat 
nem csak túra, de védettség szempontjából is figyelembe vevő emberek jöjjenek.  

Kezdőket ne ide hozzatok, ott a Matyi. Amennyiben a túrákon valaki a fenti kéré-
séket nem tartja be, a túravezető az egész csapatot vissza fordíthatja. 

Legyetek szívesek és vegyétek tudomásuk, hogy a Pál nem túrabarlang, foko-
zottan védett, kutatás alatt álló, Magyarország leghosszabb barlangrendszerének 
fontos része. (Természetesen a többi barlangban is nagyon oda kell figyelni a kár-
okozások elkerülésére.)  
Valamint mielőtt engedélyt kértek a DINPI-től a túrára (amire minden esetben szükség 
van), előtte mindenképpen egyeztessetek velem vagy a Tapsival, mert hiába az  
engedély,  ha már betelt a limit,  vagy nincs ráérő túravezető.  Amennyiben tovább 
romlik a barlang állaga a túrák miatt, kénytelenek leszünk a túrázást a Pál-völgyi- 
barlangban megszüntetni. 

Természetesen, ahogy régen is jeleztem, aki részt szeretne venni a barlang 
feltáró, illetve tudományos kutatásában szívesen segítünk neki, amennyiben az a 
barlang megóvását és a csoportot nem veszélyezteti.  

A Bekey csoport nevében és teljes egyetértésében. 
  
Tóth Attila.                                                Kunisch Gyöngyvér (Tapsi) 
csoportvezzető                                         csoportvezetőhelyettes 
06 20 9 444 898                                       06 30 543 0415 
info@favagok.hu                                      Kunisch.Gyongyver@mvh.gov.hu 
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KÖNYVÚJDONSÁG 

 

Dr. Szendrei Gábor: Czakó László Búvár 
 

A riportkötetben a szerző a hazai búvárkodás 
egyik kiemelkedő személyiségével, a 65 éves Czakó 
Lászlóval ismerteti meg az olvasót. A könyv 65 kisebb 
történetre oszlik, melyekből feltárul Czakó Laci élete. 

Az eseményeket, történeteket nagyszámú fotó 
illusztrálja, de éá 

Előjegyezhető a Titkárságon (Amennyiben na-
gyobb igény lenne a könyvre, már 10 db-tól  kb. 4000 
Ft/db áron tudjuk beszerezni.) 
 

 
 

 SPELEO SPORT 2013-AS ÁRAI 
 

1000-es Cordura overall:                             24 000 Ft 
500-as Cordura overall:                               21 500 Ft 
"Közepes" overall Cordura foltozással:      18 500 Ft 
"Hobbi" overall:                                          16 000 Ft 
Műnyúl:           9 500 Ft 
Bag 40L:         5 500 Ft 
Bag 60L:         6 000 Ft 
Vertex sisak  19 000 Ft 

Stop              22 000 Ft 
Pantin           13 500 Ft 
Myo RXP      20 500 Ft 
Duo Led 14   32 500 Ft 

Petzl, Kong, CT. mászóeszközök a legolcsóbban! 
    160 lumenes fejlámpa:                                  9 500 Ft 
    400 lumenes fejlámpa, lítium ionos 

aksi + töltő, 22 óra üzemidő!              25 000 Ft. 
 

    Címünk: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 30. 
    Tel: 06 1 785-8551    Mobil: 06 20-367-6964 
    E-mail: kocsisandras@speleo.hu  Weblap: www.speleo.hu 

Kocsis András 
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Kérjük kitöltés után augusztus 5-ig a Titkárságra visszajuttatni. 
 

 


