
H Í R M O N D Ó
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület időszakos kiadványa

4 4 .  S Z Á M
2015.  május



2 HÍRMONDÓ  -  2015. május  -  44. szám

TARTALOM

SZKBE illetékesei, elérhetőségeik ............................................................................................... 3

750 napja az egyesület élén ........................................................................................................ 4

Emlékezés Vass Bélára .................................................................................................................6

Programok az SZKBE szervezésében ........................................................................................... 8

Programok az MKBT szervezésében ........................................................................................... 9

Változások a Mátyás-hegyi-barlangban ...................................................................................10

A 25 leg... a magyar barlangok között ......................................................................................11

Elmúlt évek továbbjutásai .........................................................................................................12

Programok az elmúlt évekből ...................................................................................................14

A februári kutatóról ...................................................................................................................16

Gyerektúra ..................................................................................................................................18

Tyúkom mondja! ........................................................................................................................20

59. Barlangnap, Orfű .................................................................................................................22

Állandó kedvezmények tagjainknak .........................................................................................23

Mecsek Háza szállástámogatási díjai ........................................................................................23

Digitális megújulás .....................................................................................................................24

Házasság a Mecsek Háza Egyesülettel ......................................................................................26

Jegyzőkönyv a 2013-as közgyűlésről.........................................................................................27

Jegyzőkönyv a 2014-es közgyűlésről ........................................................................................29

Jegyzőkönyv a 2015-ös közgyűlésről ........................................................................................32

SZJA 1% .......................................................................................................................................34

Impresszum ................................................................................................................................34



3HÍRMONDÓ  -  2015. május  -  44. szám

SZKBE ILLETÉKESEI, ELÉRHETŐSÉGEIK

Ács-Kovács Milán
elnök
+36 20 274 7797
barlangaszmilan@gmail.com

Chikán Gábor
titkár
+36 20 260 0760
chikan.gabor@kisvasut.hu

Bauer Márton
elnökségi tag
+36 30 628 5500
baumart87@gmail.com

Beregi-Nagy Edit
elnökségi tag
+36 20 400 9309
bereginagy@gmail.com

Szabó Péter
elnökségi tag
+36 70 373 2271
mcgyver969@gmail.com

Tarnai Tamás
elnökségi tag
+36 20 665 0907
tarnaitam@gmail.com

Rostás Attila
ellenörző bizottsági elnök
+36 30 828 0861
boller@freemail.hu

Dunai Péter
ellenörző bizottsági tag
+36 30 816 9095
epok79@gmail.com

Vincze Andrea
ellenörző bizottsági tag
+36 30 6961891
pandabarlang@gmail.com

Fór Teodóra
pályázati programvezető
+36 70 703 2410
ddrkpe@gmail.com

Lukáts Lilla
turisztikai programvezető
+36 20 380 2064
szkbe@szkbe.hu

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
7677 Orfű, Barlangkutató utca 1.

www.szkbe.hu

adószám: 18461709-1-06
számlaszám: 57400097-10105577



4 HÍRMONDÓ  -  2015. május  -  44. szám

2013. március 15-i nagy havazás sokunk számára emlékezetes maradt. Egyesületünk törté-
netében is szerepelt játszott az esemény egy elmaradt közgyűlés formájában, ugyanis hagyomá-
nyosan ezen a hétvégén szoktuk tartani tisztújító és rendes éves közgyűlésünket. A fentiek miatt 
erre csak 2013. április 12-én került sor.

Ekkor meglepetten tapasztaltam, hogy a „Nagyház” körüli évek óta tartó vihar - vélemé-
nyem szerint a lehető legjobb megoldással - lezártát követően, gyakorlatilag a teljes elnökség 
lemondott. Nem csak hogy lemondott, de kijelentették, hogy a jövőben elhatárolódnak az egye-
sülettől, programjainkon nem jelennek meg. Ez olyan helyzetet teremtett, melynek egyik - és 
akkor reálisnak tűnő - forgatókönyve az 1997 óta kisebb-nagyobb hullámvölgyeket megélt, de 
sikeresen működő egyesület feloszlása volt. Maréknyi ember társaságában úgy döntöttem, nem 
hagyom elveszni 16 év munkáját, eredményeit, értékeit, ezért hosszú győzködés és mérlegelés 
után elvállaltam az elnöki poszt betöltését.

Vállalásom feltétele volt, hogy mind a titkárunk, mind pedig az elnökségi tagjaink segítsék 
munkámat, szervezzük újra a társadalmi szervezetet, folytatódjon a mecseki kutatás, lendüljön 
fel újra az SZKBE szekere. 2 év távlatából bizonyosságot szereztem róla, hogy nem kis fába vágtuk 
a fejszénket...

De miből is indult ki mindez?
A Mecsek Háza már a tervező asztalon vitákat keltett a tagságban, mindenki mást és mást 

látott benne. Ez a helyzet csak fokozódott, ahogy a téglák kerültek egymás után a helyükre, majd 
átadásra került az épület. Ekkor 2007-et írtunk. Mint tudjuk a Mecsek Háza nagyrészt uniós 
forrásból, kisebb részt hitelből épült fel. Az elkészültét követően beütött a gazdasági világválság. 
Ennek és a kedvezőtlen devizahitel szerződésnek köszönhetően szép lassan finanszírozási prob-
lémák, majd csődeljárás közeli állapot alakult ki. A 2012-ben, az akkori elnökség, minden követ 
megmozgatott, hogy megmentsék az egyesületet. Szerencsénkre a megoldás onnan érkezett és 
olyan formában, amire nem is számítottunk: Orfű Község Önkormányzata átvállalta a felhalmo-
zott tartozásaink rendezését, valamint a jövőben törlesztést. Ezt azonban két feltételhez kötötte: 
az első, hogy az ingatlanban 1/2 arányban tulajdon jogot szerezzen, a másik, hogy a tulajdonosok 
kössenek hosszú távú üzemeltetési szerződést, mely biztosítja a fenntarthatóságot.

Így 2012 decemberében megköttettet az üzemeltetési szerződés az önkormányzat, az SZKBE 
és a Mecsek Háza Egyesület között. Az eltelt 5 év alatt, mióta a ház felépült rengeteg ember for-
dult meg az egyesület alkalmazásában, ki túravezetőként, ki pályázat-íróként, ki irodavezetőként. 
Mára állíthatom, hogy egy olyan professzionális csapat intézi ügyes-bajos dolgainkat, akikben 
feltétlen megbízom. A fentieket az előző elnökség máshogy értelmezte, pesszimista jövőt láttak 
maguk előtt az üzemeltetés „kiszervezése” miatt, ezért döntöttek a lemondás mellett.

Hogyan kerültem ide?
Jómagam 2007 őszén kapcsolódtam be először az egyesület életébe egy budapesti barlang-

túra során. Orfűn néhány hónappal ez után, egy januári kutatótábor alkalmával jártam. Nagy 
hatással volt rám, hogy az eddig tapasztalataimmal szöges ellentétben is működhet a barlang-
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kutatás. Itt arra gondolok, hogy egy rendkívül jó hangulatú, nagy létszámú táborba sikerült be-
lecsöppentem. Megérkezésemkor csak ámultam és bámultam, hogy ilyen körülmények között 
is lehet barlangot kutatni (az akkor frissen átadott Mecsek Háza már-már luxus körülményeket 
biztosított a barlangkutatóknak, ahogy a mai napig is), két nap alatt volt itt barlangtérképezés, 
feltáró és tudományos kutatás, a műszakok egymást érték, gyakorlatilag éjjel-nappal volt valaki a 
barlangokban. Nem mellesleg a Mecsek is lenyűgözött. Hamar megismertem az itteni értékeket 
és azonosulni tudtam velük. Szép lassan az egyesület a mindennapi életem részévé vált.

Hová tartunk most?
Most 2015-öt írunk, véleményem szerint túl vagyunk a nehezén, bár a folyamatosan vál-

tozó jogszabályi környezet, még gördít elénk akadályokat, de a jelenlegi csapattal ezt biztosan 
megoldjuk. A sokak által „átoknak” mondott üzemeltetési szerződést sikerül úgy kiegészítenünk, 
hogy megfelelő források álljanak rendelkezésünkre céljaink megvalósítására. Ez által olyan lehe-
tőségek tárultak elénk, melyek más hasonló profilú egyesületeknek nem állnak rendelkezésére.

Az SZKBE elnöksége elkötelezte magát, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa tag-
jait. Mint láttátok tavaly, úgy idén is sok programot szeretnénk szervezni  tagjainknak. A teljesség 
igénye nélkül álljon itt néhány példa: kutatótáborok Orfűn, augusztusi Nyári Kutatótábor, bar-
langtúrák különböző magyar és külföldi karsztterületekre, felszíni túrák, novemberben disznótor 
és közös Szilveszteri program szervezés. Célunk, hogy az általunk szervezett közös programokon 
támogassuk a megjelent tagjainkat, lehetőségeinkhez mérten (szállás vagy étkezés teljes körű 
vagy részleges támogatása), továbbá rövidtávú céljaink között szerepel a teljes kötéltechnikai 
eszközparkunk fejlesztése, az elhasznált eszközök cseréje. Jövőre tervezzük alapfokú és T1-es 
tanfolyamok szervezését, melyet tagjainknak díjmentesen szeretnénk nyújtani.

Nem tisztem megítélni az elődeim munkáját, ezért csak remélni tudom, hogy érzéseim nem 
csalnak és az elmúlt 2 év során a kis csapatunk jobbá tudta tenni az egyesületet, folytatni tudtuk 
hagyományainkat és tovább öregbíteni egyesületünk immár 18 éves fennállását. Bízom benne, 
hogy ezt a tagság is így látja. Tartja a mondás, hogy a szakács sikerének a fokmérője, a csendben 
elfogyasztott étel, bízom benne (mivel ellenkező véleményt nem kaptunk), hogy a fentiek alap-
ján a mi munkánkat is pozitívan értékeli a tagság.

Remélem, jövőbeni programjainkon hamarosan minden kedves olvasónkkal találkozunk!

Baráti üdvözlettel:

Ács-Kovács Milán
elnök
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Emlékezés  Vass  Bélára
a mecseki barlangkutatás egyik legnagyobb alakjára

1993 őszén zöldfülű barlangászokként érkeztünk a Mecsekbe, zsebünkben Jakucs László 
ajánlólevelével. A Sors kegyes volt hozzánk, s „jó kezekbe” kerültünk: megismerkedtünk Béla 
bácsival, aki szárnyai alá vett minket, szállást biztosított nekünk a Mecsek Háza helyén álló picike 
faházikóban, ellátott minket információkkal, sőt egy nap még ki is jött velünk terepbejárásra. 
Már ekkor nagy hatást gyakorolt ránk óriási tudást, nyugalmat és erőt sugárzó alakjával, de még 
nem sejtettük, hogy találkozásunk egy közel húszéves együttműködés kezdete, melyet végig a 
mester-tanítvány kapcsolat jellemzett. Mi ifjú titánokként, óriási lelkesedéssel, de csekélyebb 
tudással vágtunk bele a feltáró kutatásba, ő pedig higgadtan, de mind tapasztalatban, mind inf-
rastruktúrában, mind kapcsolatrendszerével maximális segítséget nyújtva támogatta munkán-
kat, különösen a kezdeti években. De ki is volt Ő? Milyen szerepet töltött be a mecseki barlang- 
kutatásban? Milyen feltárások kötődtek a nevéhez? Erről szeretnék egy picit részletesebben 
írni...

Végzettségét tekintve Béla bácsi erdőmérnök volt, de életének döntő többségében 
munkája nem a szakmájához kötődött. A II. világháború után a MÁV-nál kapott állást Pécsett, 
ahol a vasútvonalak helyreállításában, újjáépítésében vett részt 1950 és 1963 között mérnöki, 
majd főmérnöki beosztásban. Innen került a Baranya megyei Tanács VB Építésügyi, Közlekedési 
és Vízügyi Osztályára vízügyi csoportvezetőként. Ezt a pozíciót töltötte be 1963-tól 1985-ig, 
nyugdíjba vonulásáig. Ezután sem maradt azonban tétlen, nyugdíjasként a Pécsi Vízmű szak- 
tanácsadója volt még 20 éven keresztül. 2013-ban, 90 éves korában hunyt el.

Kessler Hubert hatására 1952-től kapcsolódott be a mecseki barlangkutatásba, először lel-
kes önkéntesként, majd később hobbija összefonódott a munkájával: az egyre növekvő mecseki 
városok (Pécs, Komló) vízellátásában mind nagyobb és nagyobb szerepet szántak a karsztvizeknek, 
s ehhez bizony óhatatlanul hozzátartoztak a barlangfeltárások is. Vezető szerepet töltött be a 
Kispaplika és a Vízfő-forrás barlangjának feltárásában, de az Abaligeti-barlang Nagytermébe is elő-
ször jutott be társával, Kevi Lászlóval. A felsoroltakon kívül számos további barlang, víznyelő, zsom-
boly kutatásában részt vett (Szárazkúti-nyelők, Szuadó-völgyi nyelők, Jószerencsét-aknabarlang, 
Achilles-nyelő és –táró stb.), sőt ezen bontások általában az ő koordinálásával folytak. 
Vízellátásért felelős szakemberként irányítása alatt több mint 100 településen készült új ivóvízmű, 
20 település vízellátó rendszerének a korszerűsítése és bővítése zajlott a vezetésével, 15-ön pedig 
új szennyvíztisztító létesült. Legkomolyabb szakmai eredményeként talán a mecseki forrás- 
barlangokban alkalmazott forrásküszöb feletti visszaduzzasztást említeném. Ezt a módszert 
hazánkban ő alkalmazta először, és segítségével az ingadozó vizű karsztforrások vízhozamának 
jóval nagyobb hányadát lehet hasznosítani, mint korábban. Ilyen vízműnek építette ki a Tettye-forrást, 
a Vízfőt és a Mánfai-Kőlyukat. Ez utóbbi kettő között sajátos „vízvezeték-rendszer” működött 
kb. két évtizeden keresztül: a Vízfőből kiemelt vizet egy 1,8 km hosszú vezetéken nyomták fel a 
Zsidó-völgy peremére, ahol egy dolina természetes járatrendszerében nyelették el, hogy föld-
alatti útja végén a Mánfai-Kőlyukban húzzák újra csőbe, táplálva ezzel Komló ivóvízrendszerét. 
A rendszer működésének csúcsán naponta 8 ezer m3 vizet továbbított Vízfőtől a Kőlyuk felé. 
A Tettyénél Béla bácsi tevékenységének köszönhetően a korábbi 50%-ról 94%-ra sikerült 
feltornászni a forrás vízhozamának kihasználtságát.
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A száraz életrajzi adatokon és a szakmai teljesítményén túlmenően emberi példamutatásá-
rólés hozzáállásáról is szeretnék pár szót ejteni. Igazi „régi vágású” úriember volt, aki még jóval 
70 éves kora fölött sem tudott velünk úgy kijönni a völgyből a buszhoz, hogy ne hozta volna saját 
maga valamelyik leány megpakolt hátizsákját. De jellemző volt rá az is, hogy a legnagyobb sár 
ellenére – sőt egy kis bontást is beiktatva a kifelé vezető útba – hófehér nadrágban, makulátlan 
öltözetben jelent meg a nyári táborunkban. Leszervezte nekünk, hogy felépüljön a Szuadó-völgyi 
esőbeálló, vagy ha csóró egyetemistákként szükségünk volt bontási eszközökre, réselőre, kis- és 
nagykalapácsra, vödrökre, szerzett nekünk.

Munkáját szolgálatnak tekintette: el kell látni a lakosságot jó minőségű ivóvízzel, s mindezt minél 
nagyobb biztonsággal. Hivatástudatból és szeretettel tette ezt, példaértékű szakmai alázattal, 
legjobb tudása szerint. Talán ezzel magyarázható, hogy soha nem fektetett nagy hangsúlyt a 
publikációs tevékenységre: bár óriási tudás volt a fejében, nagyon kevés szakcikk maradt hátra 
utána. Ő nem a cikkek ontásával, a publikációs jegyzék hosszának növelésével próbálta bizonyítani 
rátermettségét, csak egyszerűen tette a dolgát, s beszéltek helyette az eredmények.

Soraimat hadd zárjam egy idézettel, mely véleményem szerint rendkívül találó Béla bá életére és 
életművére, beleértve a szellemi örökségét is:

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.

Futók között titokzatos megállók.
A mély, sötét vizekbe néma, lassú hálók…”

Kosztolányi Dezső

Barta Károly
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PROGRAMOK AZ SZKBE  SZERVEZÉSÉBEN

2 0 1 5 .  j ú n i u s  6 - 7 .
Kutatótábor Orfűn. Szállás a Nyári táborban.
Tervezett program: Trió-barlang
 Gilisztás-barlang
 Vízfő-forrásbarlang
 Páfrányos-barlang

2 0 1 5 .  j ú n i u s  1 3 - 1 4 .
Barlangtúra a Dél-Bükk barlangjaiban
Barlangok:
 Mexikóvölgyi-víznyelő
 Nagykőmázsa-völgyi víznyelő
 Nagykőmázsa-oldali zsomboly
 Tatárárki-barlang
 Viktória-barlang
 Fecske-barlang

Nehézségi fok: közepes. A lyukak egy része kö-
teles, egy része meg travis/biztosító köteles. 
Tehát kezdők NEM jöhetnek!

2 0 1 5 .  j ú l i u s  3 - 5 .
59. Barlangnap, Orfű
Egyesületünk szervezi idén a barlangnapokat. 
Ha kedvet és kreativitást érzel magadban csat-
lakozz a szervezőkhöz. Minden kreativitásra 
szükségünk van! Ha barlangászni jönnél vagy a 
buli kedvéért, akkor is várunk szeretettel. Rész-
letek a 19. oldalon.

2 0 1 5 .  a u g u s z t u s  1 4 - 2 3 .
Nyári kutatótábor a Szuadó-völgyben.
Az előző évek hagyományát követve, kutatás, 
túrázás, fürdés a strandon és pihenés a hű-
vös erdőben a nyári kánikulában. Szállás az 
esőbeálló emeletén, vagy egyénileg sátorban. 
Szuadó-, Gilisztás-, Trió- és Páfrányos-barlan-
gok kutatása. Túra Abaligeten az oldalágban, a 
Spirál- és Mészégető-barlangba.

2 0 1 5 .  o k t ó b e r
Igény szerinti barlangtúra, az ország valamely 
karsztterületére. Szervezés szeptember elejétől.

2 0 1 5 .  n o v e m b e r  7 - 8 .
III. Nagy Orfűi Szalonna Fesztivál
Idén is csapatok versengenek meg a vándorku-
páért és a közönség díjért. A nevezett csapatok-
nak a disznó feldolgozásán túl, előre meghatá-
rozott ételek elkészítésében és tálalásában kell 
megküzdeniük egymással, mind a zsűri, mind a 
közönség kegyeiért.

Nem csak csapattagként lehet a 
 rendezvényen résztvenni!

2 0 1 5 .  d e c e m b e r  4 - 6 .
Mikulás túra, Aggtelek
Hagyományos évzáró túránk az Aggteleki-karszt 
területén. Szállás Aggteleken a kempingben 
rönkházakban vagy a turistaszálláson.
Tervezett program: Baradla-barlang (teljes)
 Baradla-barlang (kiépített)
 Béke-barlang
 Kossuth-barlang
 Baradla-tetői-zsomboly
 Meteor-barlang
 Rákóczi II.-barlang

Igény esetén a lista tovább bővíthető!

2 0 1 5 .  d e c e m b e r
Szilveszteri parti és kutató tábor a Mecsek 
Házában. Lesz barlangkutatás, felszíni- és bar-
langtúra, evés, ivás, jóhangulat. Szilveszter este 
malacsütés! Részletekkel később a levelező lis-
tán, és a facebook csoportban!

e g é s z  é v b e n
Heti rendszerességgel - szerda esténként - túra 
Budapesten a Mátyás-hegyi-barlangba. Min-
den hónap első szerdáján a Ferenc-hegyi-bar-
langba. További infók a levelező listán, és a fa-
cebook csoportban!

Továbbá kötéltechnikai gyakorlás csütörtökön-
ként 1800-tól a Szemlő-hegyi-barlang liftaknájá-
ban vagy valamelyik kőfejtőben. 4 fő/alkalom!
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PROGRAMOK AZ MKBT  SZERVEZÉSÉBEN

59. BARLANGNAP, ORFŰ
A Társulat idei barlangnapja – különféle prog-
ramütközések miatt – a szokásostól eltérően 
2015. július 3–5. között kerül megrendezésre 
Orfűn, a Mecsekben kutató barlangkutató cso-
portok közreműködésével. A rendezvénnyel 
kapcsolatos részletes információk 19. oldalon 
olvashatóak, továbbá a honlapon és a levele-
zőlistákon olvashatók majd. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak a szervezők.

2 0 1 5 .  j ú l i u s  3 - 5 .

SZAKMAI TANULMÁNYÚT AUSZTRIÁBA
Az MKBT tanulmányutat szervez Ausztriába. 
A program első részében a Gesäuse Nemze-
ti Park (Enns-völgyi Alpok) látnivalói (felszíni 
túrák, overállos és idegenforgalmi barlangok) 
szerepelnek, míg a második részben az Osztrák 
Barlangkutató Szövetség éves találkozójának 
programjain veszünk részt. Sajnos ez utóbbinak 
a végleges programja még nem érkezett meg, 
így konkrétumokat csak az MKBT Tájékoztató 
következő számában lehet olvasni.
Várható költségek: autóbusz kb. 30–35 000 Ft, 
szállás a hét első felében a nemzeti park által 
fenntartott kempingben sátorban kb. 9, tö-
megszálláson kb. 12 euro/fő/éj. A barlangász 
találkozó helyszínén hivatalos kempingben, sá-
torban kb. 10 euro/fő/éj. Egyéb szálláslehető-
ségek (pl. szpeleokemping) még nem ismertek.

2 0 1 5 .  a u g u s z t u s  1 4 - 2 3 .

OLASZORSZÁG TANULMÁNYÚT (17 NAP)
Az MKBT a fenti időpontban tervezi idei első 
szakmai tanulmányútját.
Tervezett látnivalók a teljesség igénye nélkül: 
Vento, Corchia, Capri Kékbarlang, Collepardo 
és Pastena, Pertosa-Auletta, Zinzulusa, Castel-
lana, Frasassi stb. idegenforgalmi barlangok. 
Egyéb felkeresendő célok: Carrarai márványbá-
nya, Pisa, Siena, San Gimignano, Róma, Nápoly 
(Vezúv), Herculaneum, San Marino stb.
Előzetes költségek: autóbusz (utánfutóval, mat-
ricákkal, parkolással) kb. 85 000 Ft/fő, mely ösz-
szeg a végleges létszám függvényében változ-
hat.
Szállás kempingekben: sátorban átlag 10–15 €/fő, 
faházban 20–30 €/fő.
Barlangbelépők átlag 10–20 €

2 0 1 5 .  m á j u s  2 2  -  j ú n i u s  7 .
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VÁLTOZÁSOK A MÁTYÁS-HEGYI-BARLANGBAN
új barlanglátogatási szabályzat a duna-ipoly nemzeti park illetékességi területén

2015. január 01-től hatályos a legújabb, 2014. évi 14. Igazgatói utasítás1, mely a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő barlangokba tett túrák látogatási szabályait 
módosítják, szigorítják.

Honnan, hova és hogyan is jutottunk el?

Évekkel ezelőtt a sokak által csak tanbarlangnak nevezett Mátyás-hegyi-barlang, minden 
barlangász és barlangász csoport számára egyszerűen látogatható volt. A kulcsfelvételt nem kö-
tötték szabályokhoz, nem róttak senkire adminisztratív és díj típusú terheket, nem korlátozták 
a barlanglátogatások számát, sem a csoportok létszámát. A barlang funkciójának megfelelően 
működött, az egyesületek itt vezették be legújabb tagjaikat a barlangjárás alapjaiba, ide jártak a 
„profik” edzeni, vagy hétvégente ide szerveztek a család legifjabb tagjainak és azok barátainak, 
osztálytársainak túrákat – haszonszerzés mentesen.

Megfért egymás mellett a barlangban egyszerre akár 60-70 ember is, nem zavarták egymást, 
nem alakult ki torlódás, nem okoztak kárt sem barlangban (a feltárást követően nem zárták le 
azonnal a barlangot, ezért szabad bejárása volt az ásványgyűjtőknek), sem annak élővilágában, 
nem történt baleset, mindenki felelősség teljesen tartózkodott a föld alatt, hiszen hivatalos túra-
vezető mindig kísérte a csoportot.

Aztán valaki úgy érezte, hogy ez így túl szép...

Első lépésként a kulcsfelvételt szigorították, csak 6 db mozgó kulcs volt a barlanghoz kiad-
ható, ezeket előzetesen le lehetett foglalni. Még ez is érthető, hiszen így valamelyest nyomon 
követhető, ki tartózkodik a barlangban.

Ezt követően szigorították a csoport létszámot (10 fő), mondván, hogy a „túltúráztatás” ne 
károsítsa a barlang természeti értékeit. A létszámkorlátot a látogatási alkalmak rendjének szigo-
rítása követte, nem lehetett csak 1 hónappal előre kulcsot foglalni.

2014-ben ugyan az előre foglalási korlátozást kibővítették, de már csak hivatalos úton, a 
nemzeti parkon keresztül kért túraengedéllyel lehetett a barlangot látogatni, oly módon, mint 
az ország összes többi barlangját. Továbbá bevezették, hogy engedélyt kérni előre maximálisan 
fél évre lehet, egyesületenként összesen havi 4 alkalomra, valamint egy túravezető már csak 4 
embert vihetett magával a túrán.

Jelenleg 2015-öt írunk, január elsejétől újabb szigorítás lépett életbe, mely a barlang látoga-
tását látogatási díj megfizetéséhez köti. Kivétel ez alól az a személy, aki kutatást végző barlangász 
egyesület aktív tagja. Öröm az ürömben, hogy ismét 10 főt vihet magával a túravezető, ha bizto-
sít maga mellé „barlangjárásban” jártas személyt.

Ács-Kovács Milán

1 a rendelet teljes szövege elolvasható a www.szkbe.hu oldalon
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A 25 LEG... A MAGYAR BARLANGOK KÖZÖTT
Az aktuál is  25  leghosszabb és  legmélyebb barl ang magyarország területén

HOSSZÚSÁG SZERINTI SORREND
1. Pál-völgyi-barlangrendszer 30 200 m

2. Baradla-barlang 20 500 m

3. Ariadne-barlangrendszer 14 300 m

4. Tapolcai-barlangrendszer 12 000 m

5. István-lápai-barlang 8 700 m

6. Béke-barlang 7 183 m

7. Ferenc-hegyi-barlang 6 700 m

8. Csodabogyós-barlang 6 150 m

9. Molnár János-barlang 6 000 m

10. József-hegyi-barlang 5 667 m

11. Solymári-ördöglyuk 5 550 m

12. Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer 5 314 m

13. Hajnóczy-barlang 4 250 m

14. Alba Regia-barlang 3 600 m

15. Létrási-vizesbarlang 3 500 m

16. Cserszegtomaji-kútbarlang 3 320 m

17. Budai Vár-barlang 3 300 m

18. Szabadság-barlang 3 030 m

19. Szivárvány-Sebes-barlangrendszer 3 000 m

20. Ajándék-barlang 2 500 m

20. Szepesi-Láner-barlangrendszer 2 500 m

22. Szemlő-hegyi-barlang 2 230 m

23. Fekete-barlang 2 200 m

24. Vass Imre-barlang 2 185 m

25. Abaligeti-barlang 2 000 m

VERTIKÁLIS KITERJEDÉS SZERINTI SORREND
1. Bányász-barlang 275 m

2. István-lápai-barlang 254 m

3. Vecsembükki-zsomboly 234 m

4. Ariadne-barlangrendszer 204 m

5. Kessler Hubert-barlang 202,3 m

6. Alba Regia-barlang 200,2 m

7. Jáspis-barlang 193 m

8. Ajándék-barlang 181,2 m

9. Fekete-barlang 174 m

10. Naszályi-víznyelőbarlang 173 m

11. Diabáz-barlang 161 m

12. Szepesi-Láner-barlangrendszer 159,3 m

13. Pénz-pataki-víznyelőbarlang 155,5 m

14. Szabó-pallagi-zsomboly 151 m

15. Csodabogyós-barlang 144 m

16. Csengő-zsomboly 133,9 m

17. Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer 132 m

18. Molnár János-barlang 130 m

19. Meteor-barlang 127 m

20. Hajnóczy-barlang 125 m

21. Pál-völgyi-barlangrendszer 122,6 m

22. Jubileumi-zsomboly 121 m

22. Borókási-tebri 4. sz. víznyelőbarlang 121 m

24. Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelõbarlang 118 m

25. Kis-kőháti-zsomboly 117 m

Adatok forrása: Természetvédelmi Hivatal Országos Barlangnyílvántartása - 2015. május 21.
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=caves



12 HÍRMONDÓ  -  2015. május  -  44. szám

ELMÚLT ÉVEK TOVÁBBJUTÁSAI

TÖRÖKVÉSZ-ÚTI-BARLANG
Mint tudjátok, június végén megnyílt egy szép, közel 3 m magas, 2 m átmérőjű, teljesen sza-

bályos gömbfülke a Móricz Gimnázium és az általános iskola között 2,8 m mélységben, egy csa-
tornabekötés közben. Az erősen huzatos hasadékokat tartalmazó barlangüreget megkutattuk, 
és a huzat útját követve 20 méteren belül belyukadtunk a Ferenc-hegyi-barlang régi, véglegesen 
elzárt bejárata és a Kígyó torka közötti 40 méteres kuszodába. Ezek után az úttest közepén nyíló 
bejáratot a nemzeti park, ill. a felügyelőség előírása szerint véglegesen, vasbeton dugóval lezár-
tuk oly módon, hogy a természetes barlangjáratban nem okoztunk változást.

Aki engedéllyel túrázik a „régi részben”, amennyiben a Plútó-terem felől érkezve Kígyó torka 
előtt felmászik a kuszodába, 30 m után, balra az első elágazáson keresztül juthat el oda, majd egy 
hónap múlva, ha a dúcoldatot eltávolítottuk.

Adamkó Péter–Leél-Őssy Szabolcs
Forrás: MKBT Tájékoztató

TOVÁBBJUTÁS A PÉNZ-PATAKI-VÍZNYELŐBARLANGBAN
Mindössze kb. 10 m-es, de sokat sejtető járatszakaszba jutottunk be a Hideglabirintus egyik 

végpontján. Ebben a – 2000-ben feltárt – labirintusban a fő célunk a karsztvízszint elérése egy 
alternatív útvonalon, és remélhetőleg a patakos ág szifonjának a megkerülése. Ehhez a célhoz 
kerültünk most – szintben értve – mintegy 7 méterrel közelebb, mert a Hideg-labirintusnak már 
eddig is ez volt a legmélyebb része (a neve: Szíve-csücske).

A nagyon sáros átjáróhoz képest az új szakaszok kifejezetten tiszták, és most éppen szárazak 
voltak. Meglátszik azonban, hogy néha záporozik itt annyi víz, hogy tisztára tudja mosni a falakat, 
meg korrodálni is képes. Besodort agyagpala kavics is szép számban előfordul. Mindez és a huzat 
további reményekre jogosít.

Az egy műszaknyi feltárást hárman végeztük: Tóth Zoltán, Kovács Viktor és jómagam, míg a 
felszíni ügyelet felelősségteljes tisztét Tóth Alexandra látta el.

Csepreghy Ferenc
Forrás: MKBT Tájékoztató

TOVÁBBJUTÁS A FERENC-HEGYI-BARLANGBAN
Február 10-én 23 fővel áttörést értünk el a Ferenc-hegyi-barlang mély-szintjén. 3 hete fel-

tártunk kb. 50 métert, amit már akkor se tudtunk teljesen bejárni. Ez a bejárás most folytató-
dott, és kb. 250 méter eddig az új rész. Van, ahol egy 20 méteres akna tetejéről fordultunk vissza.

Ebben az akcióban 11 fő vett részt. A maradék 12 fő hősiesen bontott a Csepegővizek-ter-
mében, amit már nagyon-nagyon rég bontunk. Itt is sikerült 10+x métert feltárni. Köszönöm 
mindenkinek a részvételt és a segítséget!

Nagy Sándor
GURU BKOE kutatásvezető
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LÉPEGETÉS A DOBOGÓN FELFELÉ 
A BÁNYÁSZ-BARLANG HAZÁNK LEGMÉLYEBB BARLANGJA

Új mélységi rekordot állítottak fel a barlangkutató Szinva Csoport tagjai a Bükkben. A kutatók 
2014. március 15-én érték el a 275 m-es mélységet a Bányász-barlangban.

Számos barlangkutató hallott már a Bányász-barlang elmúlt pár évre visszanyúló kutatásáról 
(Szakmai napok, barlangász levelezőlista, szóbeszéd). Most nagyon röviden összefoglaljuk a kez-
detektől, hogy hogyan is állunk most.

2010. év végén egy szokásos túra során huzatot ész-
leltünka  Bányász-barlang akkori végponti (-87 m mélyen 
levő) törmelékében.  „Hivatalos” próbabontást végeztünk,  
mely során feltárult egy kis terem (Nyest-terem), melyből 
2 vödörnyi kisragadozó-csontvázat szedtünk össze. 
Megállapítottuk a huzat irányát, és egy következő próba-
bontás alkalmával, 2011. 01. 09-én, egy kis szálkő-szű-
kületet áttörve egy 5-ös aknácskában (-93 m) találtuk 
magunkat. A következő alkalommal, 2011. 01. 27-én 
innen egy kis cseppköves terembe (Cseppköves-terem) 
és egy hasadék aknába (Hasadék-akna) jutottunk (-112 
m). Itt egy éves munkára kényszerített egy szálkő-hasa-
dék, de 10 m táróval legyőztük azt. 2011.11.05-én egy 
20-as aknával (Vasas-akna) haladtunk tovább (-135 m), 
mely végén ismét öklömnyi lyukon áramlott némi leve-
gő. Nekiláttunk ennek is, majd 2 év küzdelem és ismét 
10 m táróhajtás után 2013. 08. 03-án áttörtünk egy 80 
m mélységű, általunk Törpilla-aknának nevezett vertiká-
lis járatba, mely hazánk egyik legimpozánsabb aknája 
(-224 m). Innen 2014. 01. 08-án egy kis 10-es aknába, 
az Anna-aknába kerültünk (~238 m), majd 2014. 01. 18-
án ismét lejjebb jutottunk egy elágazó ágba (~250 m).

2014. márciusában táborunk végére a barlang elérte a -275 méteres mélyéget, ezzel hazánk ed-
dig ismert legmélyebb barlangja lett.

Egy jelentős vízszint-ingadozású, közeli mélyfúrásból számítva a barlangi patakunk 290 m mé-
lyen fut egészen a még 100 méterrel alacsonyabban kifolyó Szinva-forrásig. Tehát a potenciális 
mélységünk 400 méter körüli. A környékbeli patakos barlangok két végpontja közötti horizontális 
kiterjedés és a barlang hossza közötti arány: 5,5:1. A Bányász-barlang bejárata a Szinva-forrásig 
4,5 km, tehát ebből kiszámítható, hogy 5,5×4,5≈25 km a feltételezett barlangrendszer hossza, ha 
a Nagymező felé nincsenek föld alatti járatok (márpedig vannak!).

A barlangot az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi KSE, a BARIT, a MLBE, Ódorvári 
BKTE és a Papp Ferenc BKE tagjai kutatják. Az ezekből verbuválódott Bányász-barlangot kutató 
csapatot Szinva Csoportnak kereszteltük el. Így folytatjuk tovább a kutatásunkat és hatolunk Ma-
gyarország egyik legnagyobb barlangjának mélyére.

Rántó András és Sűrű Péter kutatásvezetők MKBT tájékoztatójában megjelent 
és az origo.hu cikke nyomán
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EGYESÜLETI PROGRAMOK 2013-2014

2013. január 5-6. - Workshop, Orfű

2013. január 25-27.  - Házkarbantartás, Orfű

2013. február 16-17.  - Falubál, Orfű

2013. március 14-17. - Létraépítés, Orfű

2013. áprils 12.  - Közgyűlés, Budapest

2013. május 18-20. - Kutatótábor, Orfű

2013. június 20-23. - Vitorlázás, Balaton

2013. június 1-2.  - Fatároló építés, Orfű

2013. áprils 20-23.  - Trió építés

2013. július 20-auguszus 4. - Kutatóbár, Orfű

2013. november 9-10. - Szakmai Napok, Szeged

2013. augusztus 17-20. - Nyári Miki, Aggtelek
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2013. november 16-17. - NOSZF, Orfű

2013. november 29-december 1. - Miki túra, Aggtelek

2014.j anuár 18-19. - Workshop, Orfű

2014. február 15.  - Falubál, Orfű

2014. március 28-29.  - Közgyűlés, Orfű

2014. június 26-29. - Vitorlázás, Balaton

2014. november 15-16. - Barlangtúra, Bükk

2014. november 8-9. NOSZF, Orfű

2014. május 1-4. - Barlangtúra, Keszthely környéke

2013. november 29-december 1. - Miki túra, Aggtelek

2014. december 30-2015 január 2. - Szilveszter, Orfű

2014. december 6-7. - Miki túra, Jósvafő

A  f e n t i  p r o g r a m o k r ó l  r é s z l e t e s  b e s z á m o l ó t  a z  e l ő z ő ,  a  j e l e n l e g i  é s 
a  k ö v e t k e z ő  s z á m o k b a n  o l v a s h a t t o k !

A  k ö v e t k e z ő k ö n  t a l á l k o z z u n k  s z e m é l y e s e n !
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-Menni kéne Orfűre kutatni….
-Kéne, de mikor, hogyan? 
- Nem tudom, neked mikor lenne jó? Február? 14-15?
- Nem tudom, Beátának biztos nem jó :-(

Körülbelül ez volt a lényege annak a beszélgetésnek, ami Csépe Zoli és köztem párszor lezaj-
lott mostanában… Végül elmentünk Orfűre. Ki hogy tudott, Pestről, Szegedről… végül a Pécsről 
kiugrókkal együtt 19-en gyűltünk össze a Mecsek Házában. Megérkezésünk alkalmából gyorsan 
el is fogyott egy üveg pálinka… majd a sörök. Jó hangulat, beszélgetés, másnapi kutatási tervek 
megvitatása…

- Megkéne javítani a gilisztásban a levegőztető csöveket… Töltsük fel a hiltit.
- Oké
-Hol a töltő?
-Én nem tudom…
-Én sem.
-Keressük meg!

Kerestük… Kerestük... és még egy kicsit kerestük… Nem találtuk…

- Nem baj, Attilláék majd felszerelik, ahol tudják, talán a furatokat megtalálják és akkor nincs gond.
-Addig mi kitakarítjuk a Szuadó eltömődőt, rácsait, hogy ne folyjon annyi víz be a Trióba.
-És még mit csináljunk? Annyian vagyunk! Van egy csomó kispajtás, aki most van először…
-Akkor mindenki, akinek van kedve vizezni ebben a szép havas időben, az jöjjön a Szuadóhoz 
gátat javítani, bejáratot tisztítani, aztán megyünk túrázni.
-Szuper. Ideális terv, még sörözgetünk, aztán iránya az ágy…

Másnap reggel időben felkeltünk Elkezdtünk reggelit csinálni. Főt tojás és virsli… Arany élet… 
Aztán gyorsan összeszedtük a cuccainkat és irány a barlangok felé. Attila, Ézsi, Koroncz Peti és 
Noémi elindultak a Gilisztásba. Mi meg, megszámlálhatatlanul sokan élveztük a napsütést és a 
Szuadó hideg vizét. Az effektív teljesítményünk hatására, drasztikusan megnöveltük a barlangba 
befolyó víz mennyiségét, és csökkentettük a tovább folyó hozamot. Igaz, csak ideiglenesen. Min-
denesetre pár homokzsákot oda raktunk, ahol a gát a leginkább meg volt sérülve.

A FEBRUÁRI KUTATÓRÓL
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Közben Attiláék is megérkeztek. Kicsit dumáltunk, csoki és Irány a Trió. Ők előre mentek. 
Noémi szakdolgozatához vesznek üledék mintát a Trióból. A Brassói-ágból, az Elágazásból, meg 
az Őrszem teremből. A barlangban szétválunk. Zoli vezetésével túra van, én meg szaladgálok a 
két barlangi csoport között. A barlang eléggé vizes, de azért szép nagyon. Az elágazás és a Nagy-
köves-terem között szépen kipucolta a patak. Lelkesek a kispajtások, egy szó nélkül itatják ki az 
overálljukkal a vizet az Ékszerdoboz előtti pocsolyából. - Sajnos még jut nekem is. No mindegy.

Míg mi megyünk befelé, Koroncz Petiék leszerelik az elágazásból azt a kaotikus slag és veze-
ték dzsungelt, ami már használhatatlan, de rettenetesen útban van. Zolinak nagyon megtetszett 
ismét a Kútból induló hasadék. Elkezdi bontani és a lelkesedése mindenkire átragad. Végülis sze-
gedi optikai tanszék munkatársai az első barlang túrájukat kibővítették egy jó pár órás kutatással. 
Meglepetésre a levegő végig kiváló volt. Könnyen bontható és megy tovább..Egyetlen egy gond 
van csak: elmondásuk szerint nem igazán van hely a depózásra. No de ne ez legyen a legnagyobb 
gond, volt már nagyobb ennél a barlangban. Megoldjuk!

Közben a ház körüli munkák is haladtak… Milán, Marcsi, Kriszta és Fenes Peti, minden gond 
nélkül felvágtak és összehasogattak 2 m3 tüzelőt + hibátlan rendet raktak a fatárolóban. Öröm 
nézni, ahogy sorakozik a sok fa. Közben pedig elkészítették a vacsorát.  Ami sült hús volt rizzsel. 
Prémium kategóriás lett. A hússzeletek amúgy a réten rendezett disznóvágásból voltak, így a 
hétvégi kaja költség 1000 Ft volt. Este Bálint vetített a kolumbiai hátizsákos túrájukról. A hangulat 
príma volt. Este 10 körül még Keve is befutott…

Másnapra volt terv bőven. Egyrészt Vízfő túra, másrészt a vízfőből is üledékminta vétel, no 
meg vízminták az izotópmérésekhez. Kellemest a hasznossal. Két csoportban mentünk le túrázni. 
Egyik csapat Zolival, a másik velem. Nem volt akkora a víz, ahogy gondoltam, pedig a hó nagy-
része hírtelen elolvadt. Viszont nagyon érdekes kis buzgár van a Vízesés-teremben. Érdemes 
megnézni. Most nem volt olyan magas, de decemberben kb. 25-30 cm magasra lökte a vizet. 
Lesz itt még jakuzzis barlang fürdő. ;)

Közben Keve, Tiffán Ákos, Koroncz Peti és Király Attila elmentek kitakarítani a páfrányost. 
Megmutattam nekik, hogy hol van. Állítottam, hogy ott lefelé esett a kő és huzat is volt, sőt több 
métert szálkőben lehetett mászni. Állítólag csuklanom kellett volna, mert a sok munka ellenére 
mindet találtak, csak baralngot nem. No mindegy, szerecsére a Vízfőben nem ért utol a sok „jó” 
kívánság.

Közben Krisztáék palacsintát sütnek, pakoltunk, napsütés, szép idő, zene, friss levegő. 
Komolyan. Arany élet van! Hibátlan! Gyertek máskor is.

Sün
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Testvérem, Dunai Peti új szerelme a barlangászat. Sokat barlangászik mostanában. A fiaimat 
is vitte már nagy örömünkre. Itt volt hát az ideje, hogy a következő túrára én is menjek, megnéz-
zem az Ő új világát. Akit nem érdekelnek a részletek, annak annyit mondok, hogy a nembarlangá-
szók szomorú közössége veszített egy embert szerény személyemben. Ez k..va jó móka!!! Szuper 
adrenalin fröccs az unalmas téli hónapokra!!! Ajánlom mindenkinek! :-)

Síiskola után rohantunk ezerrel a Pálvölgyi-barlanghoz (ez 
nem a barlang publikus része)a megbeszéltek szerint. Igyekez-
tem előre tájékozódni: Hogy öltözzünk, hány fok lesz? Jött a 
válasz: Poros leszel és 11 Celsius fok van. Mivel eddigi barlang-
látogatásaim unalmasak voltak és rettentő mozgásszegények 
(maximum le kellett hajolni kétszer), ezért jól felöltöztettem a 
Fiaimat, és egy melós overállt vettem fel (de csak mert láttam, 
hogy mindenki overállban barlangászkodik). Sietve megérkez-
tünk. Befutott mindenki időben, jött az eligazítás: Dunai Péter 
és Beregi-Nagy Edit volt a két rutinos túravezetőnk. Szakszerű-
en elmondtak egy csomó szabályt. Felvázolták, hogy kb. mennyi 
időt leszünk lent, mik a szabályok, mi lesz a túrázók sorrendje.

Őszintén szólva ott, akkor már kicsit talán túlzásnak tűnt az eddig látott barlangi tapasztalata-
im alapján. Aztán megértettem, amikor megláttam az itt felmerülő szituációkat és amikor ketté 
kellett szakadnia a csapatnak egy helyzet miatt. Mindet simán megoldottuk.

Hogy is volt? 

Megbeszélés után a barlangba be. A Gyermekeim már előre harsogták, hol mire kell vigyázni 
Apa, mik a szabályok, a történetek, a mítoszok. Azt hiszem ismerem őket, de megdöbbentettek 
a Fiaim. Nem egyszerű szituációkban voltunk és ők úgy kezelték (Pepétől tanulva), mintha a 
világ legtermészetesebb közegében lennénk a legtermészetesebb elfoglaltságát űzve. No fear! 
De semmi! :-)

EGY ÚJABB SZÜZESSÉGEM ELVESZTÉSE
é s  m é g  m i n d i g  v a n  j ó n é h á n y ! . . .
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Az első 25 méteren már görnyedve kellett mennem: jó hát ilyet láttam máskor is. Aztán egy 
9 méteres létra lefelé. A gyerekek a felnőttek védelmében másztak le rajta. Gergő Pepével, Marci 
velem. Aztán egy szép üreg. Hú de szép, de jó, tetszik itt! :-) Aztán egy szűkebb átjáró, majd egy 
szűkebb üreg. Itt bevártuk a többieket. Lett idő gondolkodni: Nem fogjuk látni a napfényt?! Nem 
fogunk nagyokat szippantani a kinti friss levegőből?! Honnan lesz itt levegő?! Nem lehet bármi-
kor abbahagyni?! Mi lesz ha baj lesz?! Mi lesz ha...?! Ott a két gyermekem. 

Bevallom elkezdett durván felszaladni a pulzusom. No állj! Térjünk észhez, nyugi- nyugi, ez 
nem vezet sehová! Itt van mindenki, biztonság van, a koordináció a miénk, easy rider, Öcsém! :-)
Hála Istennek pár másodperc alatt sikerült rendet rakni a fejemeben. Aztán csak a csodálat és a 
lenyűgözöttség maradt! :-)

Bejártunk termeket, üregeket, lyukakat. Még mindig meg vagyok döbbenve, hogy milyen 
helyeken jártunk. Amikor egy, három szikla által körülvett lyukra mutatnak és azt mondják, hogy 
oda dugd be a sisakodat (a fejeden természetesen) úgy, hogy a hátadon fekszel vagy, hogy feküdj 
a bal oldaladra úgy, hogy a jobb kezeddel nyújtozkodsz felfelé, mert ott kapaszkodva tudod majd 
magad kiemelni az ékszerű sziklák közül vagy először mind a két kezedet dugd be a lyukba, utána 
a sisakodat, majd a testedet. Ha nem követed az utasításokat egyszerűen nem mész át. Kész. 
Nincs vita. Nincs apelláta. A gyerekeknek azért könnyebb itt persze: ők nem 186 cm magasak, 
X cm vállszélességgel, Y kg-mal, Z cm mellkasátmérővel. Úgy mentek, mint a kis kígyók. És ők 
vigyáztak ránk! :-) Zseniális volt!!!

Volt olyan rész, ahova a bal oldalamra (jobb oldal nem jó, mert van benne egy derékszögű, 
szűk jobb kanyar) fekve kellett bepaszíroznom magam úgy, hogy kb. öt méteren át húzzam fel 
magam a jobb karommal, mert különben befeszülök a sziklaékbe. Volt olyan rés, ahova a két 
kezemet kellett előre dugni, majd a sisakkal a fejemet, majd váll és mellkas. Itt konkrétan szá-
molgattam a bordáimat a rés alatt és felett. És közben féregmozgással tudsz csak mozogni. Ilyen 
helyeken csak kifújt levegővel fértem el. Egy jótanács: ne ess pánikba!!! Lélegezz nyugodtan, és 
mocorogj okosan! :-)

Télen biztos a Tesómmal tartok rendszeresen, hogy még többet tanuljak. És hihetetlen fá-
rasztó és kimerítő így mozogni. Nagyon jó kondizás! Mindenkinek csak ajánlani tudom (Jó tú-
ravezetőkkel, megfelelő útvonalra!!!), mert nagyon jó agy- és testkontroll. És adja rendesen az 
adrenalint is! :-)

Dunai Gábor



20 HÍRMONDÓ  -  2015. május  -  44. szám

T Y Ú K O M  M O N D J A !
Élménybeszámoló a Tési  hétvégéről. . .

Amikor elvállaltam a csőszpusztai hétvégéről szóló beszámoló megírását még nem ezzel a 
gondolattal szerettem volna indítani a jegyzetemet. De az azóta eltelt idő és egyesületi levelezés 
kapcsán most ezzel indítok.

Az a szerencse ért minket, hogy Tücsök visszatért közénk és az igencsak megcsappant aktív 
túravezetői létszám így nagyságrendeket ugrott. Bele is vetette magát a túraszervezésbe, ötletel, 
kéri a hozzászólásainkat és igyekszik a kedvünkbe járni. De én azt látom, hogy a tagság nem na-
gyon zizeg, legyen ennek bármi is az oka. Tudom, egyénenként mindenkinek megvannak a maga 
gondjai, elkötelezettségei stb. Én csak azért említettem ezt most meg, mert ha a Tücsköt „ma-
gára” hagyjuk a hozzáállásával, akkor félő, hogy ez a lelkesedés lelohad, egészen addig a mér-
tékig, hogy toll lesz nekünk a fülünkbe, nem barlangi túrázás. Arról nem is beszélve, hogy nem 
terhelhetünk rá mindent egyetlen emberre, nem várhatjuk el azt, hogy Ő ott legyen mindenhol.

 

Szóval meghirdette Tücsök a csőszpusztai hétvégét, amire a végén öten mentünk el. 
A pénteki ismerkedési est azt hiszem nagyon jól és 

„barlangászosra” sikeredett. Az Alba Régiások kitettek magukért: volt jó nagy tábortűz, meg-
felelő mennyiségű ember és alkoholos gyümölcslé. 

Elhozták az énekes könyvüket, amiből az est folyamán elő is adtak néhány míves darabot. 
Nekem személy szerint maradandó élményt az Én elmentem a vásárba… kezdetű gyerekdal ki-
bővített sorai szereztek. Ezek olyannyira megtetszettek, hogy egy orfűi, tűz melletti ücsörgésnél 
majd szeretném a széles publikum elé is tárni.
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A szombat reggel kicsit nyögvenyelősen indult, hosszú és maligan fokkal terhelt volt az előző 
esténk. Így csak a legkeményebbek vágtak neki az erdőnek, hogy megkeressék a Csengő és a 
Bongó zsombolyokat, illetve délután az Alba Regia barlangot. Mi a Milánnal sajnos a leggyen-
gébb láncszemnek bizonyultunk. Habár barlangba nem mentünk le, legalább a bejáratát dél-
után már felkerestük. Az erdő gyönyörű ebben az időszakban és virágzó medvehagymában sem 
szenvedtünk hiányt. Azért annyi hasznunkat vette a keményebb mag, hogy mire feljöttek a túrá-
zásból elkészítettük a vacsorát. A Milán megint hozta a formáját és remek pörköltet rittyentett. 
Gondoltuk, vacsora után produkáljuk magunkat mi is az albásoknak, de az igencsak megfáradt 
társaság inkább pihenni ment. Vasárnap Tücsök a Dunai Peti és Barkóczi Tomi társaságában még 
felkereste a Háromkürtő zsombolyt, ahol meglepetés várta őket: a zsomboly 40 méteres aknája 
teljesen fel volt töltődve. Tervbe volt véve a Jubileum zsomboly is, de az annyira elbújt, hogy 
nem tudták megtalálni. Így levezetés gyanánt felkeresték a Gaja patak menti, Római fürdő nevű 
szurdokot. Mi ezalatt a Milánnal (kis túlzással) hazabicikliztünk.

Legközelebbi ilyen jellegű kiruccanás a Bükkszentlászló és Miskolc-Tapolca közti területre lesz 
júniusban, kempinges szállással. Akinek csak egy kis kedve is van hozzá jöjjön és bandázzunk!!!

Csurka Mária
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59. BARLANGNAP, ORFŰ

Abaligeti-barlang
Abaligeti-barlang (átmenő túra)
Spirálvíznyelő-barlang
Trió-barlang
Gilisztás-barlan
Szuadó-barlang (szárazság esetén)
Büdöskúti-zsomboly
Köteles-zsomboly
Fejbeverős-zsomboly

A MKBT és a mecseki barlangkutató csoportok 2015. évben július 3-5-én a Mecsek hegység te-
rületén rendezik meg az 59. Barlangnapot. A rendezvény színhelye Orfű, Barlangkutató utca 1. 
Mecsek Háza  - barlangi turisztikai központ előtt lévő réten lesz, ahol pénteken 10 órától várjuk 
az érdeklődőket.

A barlangnap során a következő barlangokban tervezzünk túráztatást megszervezni:

Szajha-barlang
Nagyharsányi-kristálybarlang
Vízfő-forrásbarlang
Tettyei-mésztufabarlang
Mészégető-barlang
Maszek-barlang
Pietro-barlang
Vadetetős-barlang

A túrára jelentkezés hamarosan elérhető lesz.

Szálláslehetőségek az alábbiak:

Orfűn, a Barlangkutató u. 1. (Mecsek Háza) előtti réten

Orfűn, a Barlangkutató u. 1. (Mecsek Háza) Telefon: +36 20 380 2064

Orfűi kistónál lévő kemping telefon: +36 72 498 483

WELL PANZIÓ http://wellpanzio.hu/ Kovács Tibor +36 20 331 1178

REGISZTRÁCIÓ 

előre utalássa 2015. 06. 15-ig helyszínen fizetve

MKBT tagoknak 2.500 Ft 5.000 Ft

nem MKBT tagoknak 5.000 Ft 6.000 Ft

10-18 év között 2.000 Ft 4.000 Ft

10 év alatt díjmentes

A Nagyharsányi-kristálybarlangba azon résztvevők vehetnek részt túrán, akik a regisztrációs díjat 
előre utalással fizetik be!

A rendezvénnyel kapcsolatos további részleteket a későbbiekben a levelezési listákon, illetve az 
MKBT, valamint az SZKBE honlapján teszünk közzé, valamint a www.szkbe.hu/barlangnap2015 
weboldalon olvashattok.

A rendezvénnyel kapcsolatos információk kérhetőek:
Lukáts Lilla
+36 20 380 2064
szkbe@szkbe.hu

Muladi Beáta
+36 30 628 7401
muladi.beata@gmail.com
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2015-től egyesületünk tagjai új, időtálló, névre szóló plasztik alapú tagkártyát kapnak. A kártáyák 
4 évig érvényesek, matricás felülragasztásos módszerrel igazolható a tagviszony fennállása. A 
matrica az éves tagdíj befizetése után ragasztható fel a kártyára. Érvenyesítő matrica Orfűn Lu-
káts Lillánál és Budapesten Ács-Kovács Milánnál kérhető.

A tagkártya felmutatása állandó kedvezményt 
biztosít a Mecsek Házá szállásdíjaiból (mér-
téke a mindenkori díjak 50%-a), valamint a 
multinavigator.hu sportbólt (1134 Budapest, 
Dózsa György út 61-63.) kínálatából (termékcso-
portonként eltérő mértékben) 5-10-15% kedvez-
ményt biztosít.

Célunk további partnerek bevonása a partner-
programunkba, hogy tagjaink kedvezményes vá-
sárolhassanak vagy juthassanak különböző szol-
gáltaásokhoz.

Az aktuális kedvezmények a www.szkbe.hu oldalon megtalálhatóak.

ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNYEK TAGJAINKNAK

Matracos helyiségben 2400 Ft/fő/éj + IFA
Apartmanban  4000 Ft/fő/éj + IFA

• 6 év alatti gyermek ingyen száll meg,
• 6-14 éves korig fél áron,
• az apartman személyenként is kiadható,
• a szállást 14 órától lehet elfoglalni és 9 óráig kell elhagyni,
• csomagot előbb is le lehet tenni a házban, a turisztikai programvezetővel egyeztetetten,
• minden szállóvendégnek – lehetőség szerint – legalább 3 nappal a szállás elfoglalása 
 előtt jeleznie kell a szállásigényét az info@mecsekhaza.hu –n,
• az IFA mértéke szezonban és szezonon kívül változik

SZKBE pártoló tagjai részére vendég éjszakákat biztosítunk az alábbi mértékben:

bronz fokozatú támogatóink: nyolc
ezüst fokozatú támogatóink: tizenhat
arany fokozatú támogatóink: negyven
gyémánt fokozatú támogatóink: száz

vendégéjszakát vehetnek igénybe matracos helyiségben, 
az apartmanban 2 vendégéjszaka kerül beszámításra éjszakánként.

MECSEK HÁZA SZÁLLÁSTÁMOGATÁSI DÍJAI
É R V É N Y E S  2 0 1 5 .  j a n u á r  1 - t ő l ,  a z  á r a k  k ö t e l e z ő  j e l l e g ű e k !
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Az elnökség 2013. év végi döntése nyomán 2014-ben megkezdődött az SZKBE honlapjának 
technikai megújítása.

Ez a nagyközönség felé látható oldalakon látványos változást nem jelent, csak a megjelenítő 
technikai háttér újult meg, könnyebben fejleszthetővé vált. Míg képeink eddig csak külső 
képtárban voltak megtekinthetők, most készült egy egyszerű képtár-felület az oldalon belül.
Képet egyelőre az adminisztrátor tud feltölteni, továbbfejlesztés után azonban a feltöltési jogok 
kiterjeszthetők lesznek. A chikan.gabor@kisvasut.hu címre küldjétek a közzéteendő képeket, 
egy eseményről lehetőleg 8-10 db igazán jellemző, jó minőségű képet.

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS
ú j  f u n k c i ó k  a z  s z k b e . h u - n
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Jelentős újítás az oldal Intranet felülete. Ezek új funkciók, az egyesületi adminisztrációt segítő 
szolgáltatásokkal. A legfontosabb feladatok naprakész elvégzését biztosítja, minden érdekelt 
számára azonos adatbázisban (ellentétben a korábban sok változatban létező, kaotikusan 
karbantartott excel táblák tömegével).

Az intranet jelenlegi funkciói:

tagság és tagdíjnyilvántartás

egyesületi határozatok nyilvántartása (elnökségi, közgyűlés)

iktatás

A hozzáférésre jogosultak mindannyian ugyanazt az adatsort látják, ami önmagában 
jelentősen csökkenti a hibás adatokra alapozott döntések esélyét. Ugyanabba az adattáblába 
rögzít adatokat minden hozzáférésre jogosult, így az adatok felvitele is gyorsabb, pontosabb (pl. 
egy iktatásnál nem kell az iktatókönyv kezelőjére várni). Természetesen az adattáblák felépítése 
olyan, hogy minden változás naplózott; utólag megismerhető, hogy ki, mikor, mit módosított 
bennük. A felület az oldalon belül az <Egyesület> menüpont <Intranet> almenüjére katintva 
érhető el bejelentkezést követően.

Bármely tag kaphat hozzáférést a felülethez. A tagsági hozzáféréssel megtekinthetők az 
egyesületi határozatok, és az érintett tagról nyilvántartott személyes adatok, tagdíjbefizetések; 
de azok módosítása nem lehetséges. Hozzáférés a chikan.gabor@kisvasut.hu címen kérhető.

Chikán Gábor
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Arról, hogy hogy is működik most az Egyesület… Röviden: jól :-)

Bővebben: Azt hiszem, mostanában minden rendben van… :-) Mint tudjátok két éve a Nagy-
ház miatt kialakult válságban azt a döntést hozta az egyesület, legalábbis az akkori közgyűlése-
ken résztvevők, hogy ne hagyjuk az Egyesületet veszni. Végülis az a megoldás született, hogy a 
Mecsek Háza 50 %-át megvette az Orfű község Önkormányzata. A kifizetés nem egy összegben 
történt: egyrészt kifizették a felhalmozott tartozásainkat, illetve átvállalták a jövőbeni törlesztő-
részletek teljesítését. Mivel az SZKBE tagságának, csupán jelentéktelen hányada szeretne aktívan 
részt venni az üzemeletetésben, ezért az a megállapodás született, hogy az üzemeltetési jogot 
a Mecsekháza Egyesület birtokolja 50 + 50 évig. Ezért cserében viszont változó mértékben, de 
számunkra megfelelő összeget fizet az egyesületünknek.

Ez SZKBE-s oldalról szerintem óriási lehetőség. Tulajdonképpen a jelenlegi barlangkutatási és 
túrázási költségeinket bőven tudjuk majd belőle fizetni… Hogy tisztán lássatok a szerződés ér-
telmében jelenleg havi 35.000 Ft-tal, 2017-től pedig már 70.000 Ft-tal támogat minket, a tagdíj 
bevételek és SZJA 1%-on felül. Ez éves szinten kb. 1.000.000 Ft bevétel fog jelenteni, úgy, hogy 
operatív jellegű kiadásai az egyesületnek lényegében nincsenek… 

Ez örömhír. De ahogy szokták mondani a pénz nem minden… Számomra sokkal nagyobb dolog 
az, hogy a kutatás ismételten pörög (csak idén eddig 4 alkalommal volt kutató, amin 28-an vettek 
részt, legtöbben többször is…) A barlangokban most van kutatási lehetőség. A nyári tábor szer-
vezés alatt… Pesten heti rendszerességgel mennek a Mátyás-hegyi-barlangban a túrák, illetve 
beindultak a Szemlő-hegyi-barlangban a rendszeres kötéltechnikai gyakorlatok. Szegeden szin-
tén vannak kötelezések, noha a csapat kicsit megkopott. Pécsen önszerveződő, spontán kutatók 
vannak. Egyszóval a helyzet príma.

Egy dolog biztos. Amennyire én látom, az egyesület megöregedett. Soha nem lesz már olyan 
egyesület, mint volt 10-15 éve. Nem is szabad azt hajszolni. Megváltozott, ha nem is minden, 
de nagyon sok minden. Fiatalabb egyikünk sem lett. Többnyire a szabadidő is csak csökkent, a 
barlangokat sem lett könnyebb kutatni, a Mecsekbe is beszivárgott a digitális technika és így to-
vább. Nincsen tábortüzes megbeszélés, kockásfüzetbe másnapi műszakfelírás, „alkoholtilalom” 
és zsíros kenyér. Van helyette wellcome pálinka, 8-kor kelés, főt tojás és virsli reggelire, meg 
disznótoros vacsorák a NOSZF-ból.

Most, hogy pár évet tulajdonképpen vegetált az egyesület, kipihente a felhalmozódott feszült-
ségeket. Én úgy gondolom, hogy újult erővel, kicsit lomhábban, talán kicsit tohonyábban, de 
azért „SZKBE identitással” újra beindult a gépezet. Megmaradtunk most is egy befogadó vidéki 
kis egyesületnek, ami szerintem jó. Csináljuk azt, amihez kedvünk van. És nagyon szuper, hogy 
van, akinek földet túrni van kedve, van akinek fát vágni és fatárolót építeni, van akinek főzni és 
szerelni és van akinek meg csak lent lenni a házban. És ezek jól megférnek egymás mellett. Elég 
jól érvényesül mostanában az „Élni és élni hagyni” szemlélet az Egyesületben, ami jó. Csak úgy 
merülnek fel az egyesületben az újabb és újabb tervek, ami azt jelenti, hogy a Szegedi Karszt- és 
Barlangkutató Egyesület, köszöni szépen és jól van és jól működik! :-)

HÁZASSÁG A MECSEK HÁZÁVAL

Sün



27HÍRMONDÓ  -  2015. május  -  44. szám

Jegyzőkönyv a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 

2013. április 4-i rendes és tisztújító közgyűléséről

Nagy Géza egyesületi elnök 1730-kor megállapította, hogy a közgyűlés nem szavazóképes. Az 51 
aktív tagból 16 volt jelen. A közgyűlést az elnök, a meghívóban feltüntetett időpontra újra ösz-
szehívta.

Nagy Géza egyesületi elnök 18:30-kor megállapította, hogy az újra összehívott közgyűlés, a meg-
jelentek számától függetlenül szavazóképes és a megnyitotta a Szegedi Karszt- és Barlangkutató 
Egyesület Közgyűlését.

I. A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása:
Az egyesületi tagok egyhangú szavazással megválasztják levezető elnöknek Csurka Máriát, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül. Az egyesületi tagok egyhangú szavazással megválasztják 
jegyzőkönyv vezetőnek Vincze Andreát, nem szavazat és tartózkodás nélkül. Az egyesületi 
tagok egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Marosi Csillát és Sági 
Adriennt nem szavazat, és tartózkodás nélkül.

II. Éves beszámolók:

Elnöki beszámoló
Ezt Nagy Géza leköszönő elnök tartotta meg, aki kitért az előző év során megvalósított fel-
adatokra, a Nagyház üzemeltetésében beálló változásokra és egyéb egyesületi ügyeket érintő 
kérdésekre.

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúan elfogadta.

Titkári beszámoló
Csurka Mária leköszönő titkár beszámolt az előző évben tartott elnökségi ülésekről, a tagnyil-
vántartással kapcsolatosan elvégzett munkákról, és egyesületi rendezvényekről.

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúan elfogadta.

Ellenőrző bizottsági beszámoló
Az ellenőrző bizottság beszámolóját a jelenlévő Ellenőrző bizottsági tag Bujdosó Éva tartotta 
meg. Az ellenőrző bizottság az egyesület működését a 2012-es évben szabályosnak találta.

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúan elfogadta.

Pénzügyi beszámoló
Az egyesület könyvelője nem volt jelen, így jelentését, pénzügyi beszámolóit Nagy Géza elnök 
olvasta fel.

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúan elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV A 2013-AS KÖZGYŰLÉSRŐL
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Közhasznúsági beszámoló
Nagy Géza elnök először röviden vázolta az egyesület céljait (Feltáró barlangkutatás, elméleti 
háttérkutatás, Természet és Környezet nevelési program, oktatás), majd beszámolt a 2012. 
évben megvalósult ilyen irányú programokról.

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúan elfogadta.

III. Éves tagdíj meghatározása
A közgyűlés nem változtatott a tagdíj mértékén, így a 2012-ben érvényes rend szerint kell 
azokat megfizetni: Az egyesület éves tagdíja 6000 Ft.

Kedvezmények: az a személy, aki a tárgyév közgyűléséig befizeti 5000 Ft,
 kereset nélküli tag/diák/nyugdíja 4000 Ft,
 családi kedvezmény 1 fő rendes tag, többi családtag 50% kedvezmény

IV. A választási bizottság és az új elnök megválasztása
A Közgyűlés egyszerű többségi szavazással megválasztotta a Választási Bizottságot, amelynek 
elnöke Csurka Mária, tagjai Marosi Csilla és Sági Adrienn lettek. A Közgyűlés nem szavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangú szavazatszámmal szavazta meg őket.

A Választási Bizottság vezette le az új tisztségviselők megválasztását (1. sz. melléklet), 
amelynek eredményeképpen a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület tisztségviselői a 
következő személyek lettek:

Elnök Ács-Kovács Milán - 13 db szavazat

Titkár Chikán Gábor - 13 db szavazat

Elnökségi tagok: Bauer Márton - 13 db szavazat

 dr. Gyergyák Balázs - 13 db szavazat

 Szabó Péter - 13 db szavazat

 Tarnai Tamás - 13 db szavazat

Ellenőrző bizottság elnöke:  Rostás Attila - 13 db szavazat

Ellenőrző bizottsági tagok:  Bujdosó Éva - 13 db szavazat

 Turi Barna - 13 db szavazat

Az egyesület rendes és tisztújító közgyűlését a levezető elnök bezárta.

Kelt: Budapest, 2013. április 12.
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JEGYZŐKÖNYV A 2014-ES KÖZGYŰLÉSRŐL

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 

2014. március 29.
közgyűlés jegyzőkönyv

Helyszín: Orfű, Barlangkutató u. 1. (Mecsek Háza)
Időpont: 2014. március 29. 10:00-tól
Jelenlévők: (a mellékletben csatolt jelenléti ív szerint)
Összeállította: Chikán Gábor (titkár)

Ács-Kovács Milán elnök 10:00-kor megállapította, hogy az 55 tagból 8 fő van jelen, így a közgyűlés 
nem határozatképes. A közgyűlést az elnök a meghívóban feltüntetett időpontra újra összehívta.

Ács-Kovács Milán elnök 10:30-kor megnyitotta az ismételt közgyűlést, mely a jelenlévők számára 
tekintet nélkül határozatképes; de kizárólag a meghívóban szereplő napirendi pontokban.

Az ülést Chikán Gábor titkár vezeti és jegyzőkönyvezi.

1. BESZÁMOLÓK
1.1 Elnöki beszámoló az Egyesület 2013. évi tevékenységéről

Ács-Kovács Milán beszámolt az előző évek válságán való túljutásról, a 2013. év programjairól 
(táborok, túrák, vitorlázás, disznóvágás, falubál), az elnökségi ülésekről.

1.2 Titkári beszámoló a 2013. évről
Chikán Gábor beszámolt arról, hogy az elődöktől átvett dokumentumok rendezése sikeresen 
megtörtént, a tagok határozatok nyilvántartása áttekinthető formában megújult.

1.3 Elnökségi tagok beszámolója a 2013. évről
Tarnai Tamás beszámolt az év kutatási eredményeiről, tervezett kutatásokról.

1.4 Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2013. évről
Rostás Attila ismertette az EB beszámolóját.

2014/01 (III.29.) Közgyűlési határozat a 2013. évi beszámolók elfogadásáról
A Közgyűlés elfogadja a 2013. évi beszámolókat.
Szavazásnál támogatta: 12; ellenezte: -; tartózkodott: -.
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1.5 Közhasznúsági jelentés
Ács-Kovács Milán elnök ismertette az Egyesület közhasznúsági jelentését.

2014/02 (III.29.) Közgyűlési határozat a 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadásáról
A Közgyűlés elfogadja a 2013. évi közhasznúsági jelentést.
Szavazásnál támogatta: 8; ellenezte: -; tartózkodott: -.

2. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS
Tarnai Tamás előterjesztette az Alapszabály tervezett módosításait, mely a megváltozott jogsza-
bályi környezethez való igazodást, és a tisztségviselők mandátumának 4 évre emelését szolgálja.

2014/03 (III.29.) Közgyűlési határozat az Alapszabály módosításáról
A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály előterjesztett módosítását.
Szavazásnál támogatta: 12; ellenezte: -; tartózkodott: -.

Ács-Kovács Milán előterjesztette az SzKBE-MHE között fennálló szerződés 1. kiegészítésének ter-
vezetét.

2014/04 (III.29.) Közgyűlési határozat az SZKBE-MHE szerződés kiegészítéséről
A Közgyűlés elfogadja a tárgybani szerződés kiegészítését.
Szavazásnál támogatta: 12; ellenezte: -; tartózkodott: -.

3.TAGSÁGI ÜGYEK
3.1 Tiszteletbeli tagság adományozása

Tarnai Tamás javasolja, hogy tiszteletbeli taggá fogadjuk Nédli Imrét és posztumusz Vass Bélát.

2014/05 (III.29.) Közgyűlési határozat tiszteletbeli tagság adományozásáról
A Közgyűlés tiszteletbeli taggá választja Nédli Imrét és posztumusz Vass Bélát.
Szavazásnál támogatta: 12; ellenezte: -; tartózkodott: -.

3.2 Tagdíj mértékének megállapítása
A Közgyűlésen a tagdíj mértékének változtatására nem érkezett előterjesztés.

4. TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA
A tisztségviselők mandátuma a hatályos Alapszabály értelmében lejárt.

4.1 Választási Bizottság tagjainak megválasztása
A választási bizottság tagjaira javaslat Marosi Csilla (elnök), Barabás Judit, Tarnainé Sági Ad-
rienn.

2014/06 (III.29.) Közgyűlési határozat Választási Bizottságról
A Közgyűlés a Választási Bizottság tagjainak – a jelen közgyűlés idejére – az alábbi tagokat 
választja: Marosi Csilla elnök, Barabás Judit, Tarnainé Sági Adrienn.
Szavazásnál támogatta: 12; ellenezte: -; tartózkodott: -.
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4.2 Elnökség tagjainak megválasztása
Javaslatok az elnökségi tisztségekre:

elnöknek: Ács-Kovács Milán
titkár: Chikán Gábor
elnökségi tagok: Bauer Márton, Beregi-Nagy Edit, Szabó Péter, Tarnai Tamás

A Választási Bizottság megállapította, hogy valamennyi szavazat érvényes volt, és általuk a 
Közgyűlés a következő határozatot hozta:

2014/07 (III.29.) Közgyűlési határozat az Elnökségi tagjairól
A Közgyűlés az Elnökség tagjainak a következőket választja meg:
elnök: Ács-Kovács Milán, titkár: Chikán Gábor, elnökségi tagok: Bauer Márton, Beregi-Nagy 
Edit, Szabó Péter, Tarnai Tamás

4.3 Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
Javaslatok az EB tisztségekre:
elnöknek: Rostás Attila
tagok: Vincze Andrea, Dunai Péter

A Választási Bizottság megállapította, hogy valamennyi szavazat érvényes volt, és általuk a 
Közgyűlés a következő határozatot hozta:

2014/08 (III.29.) Közgyűlési határozat az Ellenőrző Bizottság tagjairól
A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjait a következők szerint választja meg:
elnök: Rostás Attila, tagok: Vincze Andrea, Dunai Péter

5. KÖLTSÉGVETÉS
Ács-Kovács Milán a következőkben terjeszti elő a 2014. évi költségvetést:

Várható bevétel: 375 000 Ft
Kiadás: 280 000 Ft

Egyetemi pályázatok: 60 000 Ft
Kutatótábor: 200 000 Ft
Egyesületi túrák étkezési támogatása: 20 000 Ft

Ügyvitel és tartalékkeret: 95 000 Ft

2014/09 (III.29.) Közgyűlési határozat költségvetés elfogadásáról
A Közgyűlés elfogadja az Egyesület fő költségvetési számait az alábbiakban:
Várható bevétel: 375 000 Ft, Kiadás: 280 000 Ft, Ügyvitel és tartalékkeret: 95 000 Ft
Szavazásnál támogatta: 12; ellenezte: -; tartózkodott: -.

Ács-Kovács Milán elnök az elnökégi ülést lezárta.

Kelt: 2014. március 29.

Készítő: Chikán Gábor titkár
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JEGYZŐKÖNYV A 2015-ÖS KÖZGYŰLÉSRŐL

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2015. március 14-15.

közgyűlés jegyzőkönyv

Helyszín: Orfű, Barlangkutató u. 1. (Mecsek Háza)
Időpont: 2015. március 15. 10:00-tól
Jelenlévők: (a mellékletben csatolt jelenléti ívek szerint)
Összeállította: Chikán Gábor (titkár)

Ács-Kovács Milán elnök 2015. március 14-én 10:00-kor megállapította, hogy a 63 tagból 9 fő 
van jelen, így a közgyűlés nem határozatképes. A közgyűlést az elnök a meghívóban feltüntetett
időpontra újra összehívta.

Ács-Kovács Milán elnök 2015. március 15-én 10:00-kor megnyitotta az ismételt közgyűlést, mely 
a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes; de kizárólag a meghívóban szereplő napi-
rendi pontokban.

Az ülést Bauer Márton vezeti és jegyzőkönyvezi.

1. BESZÁMOLÓK
1.1 Elnökségi beszámolók

Ács-Kovács Milán beszámolt a 2014. évi egyesületi programokról és a jövő évi programokról.

Chikán Gábor beszámolt a 2014. évi elnökségi ülésekről.

A közgyűlés meghallgatta az elnökségi tagok (Bauer Márton Beregi Nagy Edit, Szabó

Péter, Tarnai Tamás) beszámolóját a 2014. évi tevékenységről.

1.2 Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2014. évről
Rostás Attila ismertette az EB beszámolóját.

2015/2 (III.15.) Közgyűlési határozat a 2014. évi beszámolók elfogadásáról. A Közgyűlés elfo-
gadja a 2014. évi beszámolókat.
Szavazásnál támogatta: 15; ellenezte: 0; tartózkodott: 0

1.3 Közhasznúsági jelentés
Ács-Kovács Milán elnök ismertette az Egyesület közhasznúsági jelentését.

2015/3 (III.15.) Közgyűlési határozat a 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadásáról. A Köz-
gyűlés elfogadja a 2014. évi közhasznúsági jelentést.
Szavazásnál támogatta: 9; ellenezte: 0; tartózkodott: 0
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2.TAGSÁGI ÜGYEK
2.1 Tagdíj mértékének és fizetési módjának, gyakoriságának megállapítása

A közgyűlés Csurka Mária és Koroncz Péter tagsági felvételét megtárgyalta és elfogadta.

2015/4 (III.15.) Közgyűlési határozat tagfelvételről. A közgyűlés Csurka Máriát, Molnár Bencét, 
Koroncz Pétert és Streicher Szilviát felveszi az Egyesület tagjának.
Szavazásnál támogatta: 9; ellenezte: 0; tartózkodott:0

A Közgyűlésre a tagdíj mértékének változtatására előterjesztés nem érkezett a közgyűlés idő-
pontjáig, ugyanakkor a Kovács Bálint tagtársunk javasolta a közgyűlésen a tagdíj mértékének 
és a fizetési módjának megváltoztatását az alábbiak szerint:

• Tagdíj mértéke 1000 Ft
• A tagdíj fizetésének gyakorisága: havi.

Ezt a lehetőséget szavazásnál támogatta: 1; ellenezte: 6; tartózkodott: 2, így határozat nem 
jött létre.

A Közgyűlés az Egyesület tagdíjának mértékét más módon sem változtatta meg. A közgyűlésre 
az elnökség egy új tagdíjfizetési lehetőséget javasolt, miszerint a tagdíj mértéke és kedvez-
mények nem változnak, ugyanakkor lehetőség nyíljon arra, hogy a tárgyév szeptember elseje 
után belépő tagtársak az éves tagdíj mértékének felét, azaz 3000 Ft-ot fizessenek.

2015/5 (III.15.) Közgyűlési határozat a tagdíj összegéről. A tagdíj mértékének és kedvezmények 
változatlanul hagyása mellett a tárgyév szeptember elseje után belépő tagtársak az éves tagdíj 
mértékének felét, azaz 3000 Ft tagdíjat fizetnek arra az évre.
Szavazásnál támogatta: 6; ellenezte: 2; tartózkodott: 1

3. KÖLTSÉGVETÉS

Ács-Kovács Milán a következőkben terjeszti elő a 2015. évi költségvetést:
Előző évből áthozott tartalék: 254 064 Ft
Várható bevétel: 550 000 Ft
Kiadás összesen: 500 000 Ft

Kutató táborok támogatása: 80 000 Ft
Nyári tábor támogatása: 200 000 Ft
NOSZF nevezési díj: 60 000 Ft
Egyesületi túrák támogatása: 40 000 Ft
Akku + töltő beszerzés: 20 000 Ft
Barlangbiztosítás, ácsolat: 100 000 Ft

Ügyvitel és tartalékkeret: 304 064 Ft

2015/6 (III.15.) Közgyűlési határozat költségvetésről. A Közgyűlés elfogadja a 2015. évi költség-
vetést a fentiek szerint.
Szavazásnál támogatta: 9; ellenezte: 0; tartózkodott: 0

Ács-Kovács Milán elnök az elnökégi ülést lezárta.

Kelt: 2015. március 15.

Készítő: Bauer Márton
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A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület számára minden évben sokat jelent a szemé-
lyi jövedelemadók 1%-ából befolyó összeg, hiszen mint közhasznú szervezett pályázatokból, 
valamint magánszemélyek és cégek támogatásából tudja biztosítani programjaihoz az anyagi 
forrásokat.

Egyesületünk hosszú évek kemény munkájával vált az ország egyik jelentős barlangász 
egyesületévé, amely nemcsak Magyarország föld alatti kincseit kutatja, hanem közhasznú 
tevékenységei révén bővíti a lakosság környezet- és természetvédelmi ismereteit.

Az egyesület kiemelten közhasznú tevékenységei közé tartozik:
• Ingyenes túrák szervezése állami otthonokban élő hátrányos helyzetű gyerekeknek
• Környezetvédelmi táborok szervezése általános és középiskolások részére
• Barlangfeltáró kutatás a Mecsek hegységben
• A Magyar Barlangi Mentőszolgálat Dél-magyarországi Területi Egységének szervezése, 

működésének koordinálása.

Kérjük, ha Ön is egyetért céljainkkal, támogassa adója 1%-ával a Szegedi Karszt- és Barlangkutató 
Egyesületet. A beküldhető formanyomtatvány az újság hátoldalán található!

Köszönettel és tisztelettel,
az SZKBE elnöksége

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
Hírmondó 44. szám

Kiadja a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
Levélcím: 7677 Orfű, Barlangkutató utca 1.

szkbe@szkbe.hu
www.szkbe.hu

Főszerkesztők: Ács-Kovács Milán, Bauer Márton
+36 20 274 7797, barlangaszmilan@gmail.com

+36 30 628 5500, baumart@gmail.com

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

Akik nélkül nem jött volna létre a 44. Hírmondó:
Ács-Kovács Milán, Barta Károly, Szeredi Anna, Dunai Gábor, Bauer Márton, Csurka Mária, 

Chikán Gábor, Lukáts Lilla, Tarnai Tamás, Fór Teodóra
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A kedvezményezett neve: 
Ennek kitöltése nem

 kötelező
                                Szegedi K

arszt- és Barlangkutató Egyesület 

TUDNIVALÓ
K

 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány  
vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja 
meg, hogy abban a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FO
NTO

S! 
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedveszm

ényezett  
adószám

át, a borítékon pedig az Ö
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 JELÉT pontosan tünteti fel. 
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