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Tevékenységünk 

Barlangi és felszíni túrázás, természetjárás 

Célunk a természet- és barlangjárás sport célú művelése, valamint a tagok 

fizikai állóképességének fenntartása, fejlesztése, rendszeres testedzésének 

biztosítása gyakori barlangi- és felszíni túrázással. Éppen ezért, egyesületünk 

rendszeresen szervez tagjai, ismerősök, barátok, lelkes amatőrök és érdeklődők 

részére jó hangulatú barlangi és felszíni túrákat országhatárainkon belül és kívül 

egyaránt. A jelentősebb hazai barlangok szinte mindegyikében jártunk már, a 

környező országok közül pedig Erdély, Montenegró, Szlovénia, és Olaszország 

tartoznak leggyakoribb úti céljaink közé. 

Tudományos barlangkutatás  

A Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület egyik kiemelt célja a barlangok és 

földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a kutatás 

feltételeinek megteremtése, az elért eredmények széleskörű elterjesztése 

hazánkban és külföldön. Egyesületünk tagjainak részvételével rendszeresen 

szervezünk kutatási célú hétvégéket, hosszabb-rövidebb túrákat, valamint nyári 

táborokat. Kutatómunkáinkat egyénileg, vagy más hazai és külföldi barlangász 

egyesületekkel közösen végezzük a hazai és nemzetközi barlangkutatással 

foglalkozó egyesületekkel, intézményekkel, szervezetekkel kiépített 

kapcsolatok további erősítése, illetve a hazai egységes barlangkutatás 

támogatása és az abban való aktív részvétel jegyében. 

Természetvédelem, karsztobjektumok védelme  

A barlangok kutatása mellett fontosnak tartjuk a barlangok és karsztobjektumok 

védelmét. Barlangi túravezetés, kutatómunka során, minden esetben szem előtt 

tartjuk a barlangok hosszú távú fenntarthatóságát. Természetvédelmi 

programokat szervezünk és rendszeresen részt veszünk olyan akciókon, 

amelyeken a karsztobjektumok külső szennyeződésektől való megtisztítása 

történik. 

 

Oktatás, természeti nevelés  

Egyesületünk egyik célja a barlangászat népszerűsítése, megismertetése 

szélesebb körben, mivel tapasztalataink szerint a magyar társadalom nagy része 

keveset tud hazai barlangjainkról és az azokban megtalálható természeti 

kincseinkről. Fontosnak tartjuk a lakosság, és főként a fiatalok nevelését, 

oktatását, képességfejlesztését és ismeretterjesztését természetvédelem illetve 

barlangvédelem terén. Célunk a társadalom szélesebb körére kiterjedő 

természeti nevelése, továbbá az egészséges életmód népszerűsítése. 

Egyesületünk tanfolyamokat és egyéb rendezvényeket szervez a természet és a 

barlangok megismerésének, védelmének széleskörű elterjesztése céljából és 

figyelmet fordít az ifjúság és utánpótlás nevelésére, táborok, túrák 

szervezésével is. 

Közösségi élmény 

A közös barlangi és felszíni túrázás során együtt megtett kilométerek, a kutató 

és feltáró tevékenység során átélt izgalmas és örömteli pillanatok teremtik meg 

számunkra a csapat- és közösségi működés élményét. Az egyesületi 

helyiségünk továbbá kiváló helyszínül szolgál arra, hogy a barlangjárással, 

barlangkutatással, természetvédelemmel összefüggő elméleti ismereteket 

összejövetelek, előadások, fotóvetítések, élménybeszámolók alkalmával 

megosszuk egymással és minden kedves érdeklődő Vendégünkkel. 



2015. ÉVI PROGRAMJAINK 

 

 

HETI RENDSZERŰ GYAKORLÓ ÉS OKTATÓ TÚRÁK BUDAPESTI BARLANGOKBAN, A 

BARLANGI TÉRKÉPEZÉS FEJLESZTÉSE 
 

2015-ben is folytattuk a rendszeres túrákat a budapesti barlangokban (Mátyás- és Ferenc-

hegyi-barlang). Ezek a heti rendszerűségű edzőtúrák biztosítják tagjaink számára a megfelelő 

állóképesség fenntartását. Jellemző az összetételre, hogy 2-3 külsős érdeklődő mindig 

csatlakozik hozzánk. Céljaink a természetvédelem és az egészséges életmód népszerűsítése, 

ill. az újabb tagok toborzása. A nálunk megforduló jelenlegi diákok reményeink szerint a 

későbbiekben körültekintőbb döntések meghozatalára lesznek képesek a környezetünkért. 

Általában 2 havonta hétvégén tartjuk meg az ún. gyerekes túrát, melyre a mára már szülővé 

vált tagjaink hozzák el a gyermekeiket. 

Ezen túrák során számos érdeklődőt láttunk vendégül, akiknek megmutattuk a barlangok és 

barlangkutatás, barlangjárás szépségét. A túrák során a vendégeknek oktattuk a barlangjárás, 

barlangi mozgás szabályait és módszereit. Minden alkalommal sort kerítettünk arra, hogy - 

előképzettség és életkor függvényében - oktassuk őket a geológia, barlang kialakulás, 

természetvédelem-barlangvédelem kérdéseire. Sok esetben olyan céllal mentünk a túrákra, és 

olyan kísérleteket végeztünk (fotózás, térképezés) melyek során felmerültek további kérdések. 

Ilyenkor ezek részletes megbeszélésére és magyarázatára is időt fordítottunk. Szempont volt, 

hogy ne csak fizikai edzés, hanem elméleti oktatás is része legyen a barlangtúráknak. 

Ebben az évben is folytattuk a barlangtérképezési fejlesztéseket, az ún. 3D-s fotótérképezések 

jelenleg úttörőnek számítanak Magyarországon. A barlangok térképezésének még nagyon sok 

lehetősége nyitott kérdés. A technika és főleg a matematikai-számítástechnikai algoritmusok 

fejlődésével olyan lehetőségek tárulnak fel, amelyek barlangi használata teljesen új irányt 

adhat a térképezésnek. Ilyen a fotók segítségével létrehozott térbeli modellek megalkotása. Az 

év folyamán kifejlesztettünk és teszteltünk az ezt megvalósító eszközöket és eljárásokat. 

Az eredményeket a novemberi, Jósvafőn megrendezett Barlangkutatók szakmai találkozóján 

előadás formájában mutattuk be. 

 

AZ EGYESÜLET SZERDAI KLUBGYŰLÉSEI 
 

Esemény: az Egyesület szerdai klubgyűlései 

Helyszín, időpont:  az Egyesület klubhelységében, minden szerda este 

Esemény jellege:  társasági összejövetel, túramegbeszélés, felszerelés-karbantartás  

Az esemény célja: kapcsolattartás 

Résztvevő PFBKE tagok:  valamennyi tag 

Résztvevő külsős személyek:  barátok, családtagok, barlangkutatók 

 

Egyesületünk tagságának a barlangtúrák mellett a legfontosabb találkozási alkalma a minden 

héten rendszeresen megtartott szerdai klubest. Ezeken az összejöveteleken számolunk be 

egymásnak (azoknak, akik nem tudtak részt venni rajtuk) a hétvégi, hét közbeni túrákról, 

tisztítjuk meg és rakjuk rendbe a közösen használt felszereléseket, valamint ekkor tervezzük 

meg  és készítjük elő az elkövetkező eseményeket. Két évvel ezelőtt kezdtünk vetítettképes 

túrabeszámolókat tartani, amikor egy-egy régebbi, izgalmas kirándulásainkat mutatják be 



klubtársaink. Ilyenkor barátokat, ismerősöket is vendégül látunk, sok, ritkábban látott tagunk 

is eljön, s már az első alkalomtól kezdve "telt házas" rendezvényekké váltak.  

 

2015.01.01-10 TÚRA A MLJET SZIGETEN 

 
Esemény: túra a Mljet szigeten 

Helyszín, időpont: Mljet sziget, Adria, Horvátország, 2015.01.01-10. 

Esemény jellege és célja: a sziget természeti és kulturális értékeinek bejárása, megismerés 

Résztvevő PFBKE tagok: 1 fő 

Résztvevő külsős személyek: 3 fő 

 

A szigeten töltött 8 nap első felében tettünk egy 4 napos hátizsákos, sátorban alvós túrát, 

amely Polace-től egészen Sobra-ig vezetett, ez a légvonalban 40km hosszú sziget mintegy 

kétharmada. Túránk a karsztos sziget rendkívül tagolt belsejében kanyargott, kilátásos 

hegycsúcsokon, tengeri látképpel szolgáló szirtjein, gyönyörű és békés, egykor még 

megművelt, de mára elhagyatott belső poljéin keresztül vezetett. A maradék napokban 

csillagtúráztunk, első sorban a könnyebben megközelíthető látványosságokat vettük sorra. 

Noha a tenger csak 12 fokos, és éjjel néhol még fagy is volt, a mediterrán klíma, a napsütés, a 

tenger és kicsattanóan zöld vegetáció illata nagyon nagy felüdülést jelentett a télből kicsit 

kiszakadva. 

 

2015.01.11. CSALÁDOS BARLANGTÚRA, MÁTYÁS-HEGYI-BARLANG 

 
Esemény: családos barlangtúra 

Helyszín, időpont: Budapest, Mátyás-hegyi-barlang, 2015. január 11. 

Esemény jellege: önkéntes tevékenység,  csapatépítés 

Az esemény célja: Barlangtúra kisgyermekes családok számára 

Részt vevő PFBKE tagok: 3 fő 

Részt vevő külsős személyek:  12 fő 

 

A Papp Ferenc Barlangkutató egyesület kisgyermekes családoknak szervezett barlangtúrát, 

amelyen az egyesület tagjai, barátaik és családtagjaik vettek részt. A jó hangulatú túrán két 

csoportban mozogtunk. 

 

2015.01.31.-02.01. ISTVÁN-LÁPAI-BARLANG, KUTATÁS 



 
Esemény: Istán-lápai-barlang kutatása  

Helyszín, időpont: Bükk fennsík, Létrástető 2015 01. 31. – 02. 01.  

Esemény jellege: barlangkutatás 

Az esemény célja: A kutatási ponton a későbbi akciók érdekében kötelek beépítése, kikötési 

pontok létrehozása a palackoknak, a Keleti-ág köteleinek felmérése, fotózás.  

Résztvevő PFBKE tagok: 8 fő 

 

A bontási helyre érkezve a háromfős csapat konstatálta, hogy az egész terület víz alatt van. 

Bejáratostul - mindenestül. A tervezett szifonleszívás és a palackok felakasztására a pontok 

beépítése, a kötél cseréje így elmaradt. Ezt a három ember szépen kiment a barlangból, 

hazasétált és élvezte az életet... a többiek is, csak máshogy.  

Merthogy a nagyobb rész elment a Keleti felsőbe, lemérte a köteleket és megvizsgálta mit kell 

kicserélni, hol kell esetleg átalakítani valamit, mindezek mellett fotóztak is. Ők hajnal 

háromra érkeztek meg a létrás-tetői házhoz. 

  

Víz volt a Fekete-teremben, a 0-ás es az 1-es szifonban, a Néger-trombitásban is. A Keleti-

ágban is jelentős vizek közlekedtek. Ötlet, hogy az aknarendszerben is meg kéne nézni, hova 

megy a víz, meg a Keletiben is elmennénk még oda, ahol most eltűnt. 

A vasárnap délelőtt pihenéssel telt. Hazafelé megnéztük azt a felszíni pontot, amit találtunk 

szilveszterkor, (most nem tűnt olyan bíztatónak), egyesek elmentek a Szent István-barlangba, 

mi addig lángosba és kürtős kalácsba fojtottuk magunkat. 

 

 

2015.02.07 KIRÁNDULÁS A PILIS-TETŐRE 

 
Esemény: Kirándulás a Pilis-tetőre 

Helyszín, időpont: Pilis-hegység, 2015. február 07. 

Esemény jellege: Felszíni túra 

Az esemény célja: Kirándulás, közösségépítés 

Résztvevő PFBKE tagok: 7 fő 

Résztvevő külsős személyek: 3 fő 

 

A hétközbeni barlangtúra végén felvetődött, hogy a kellemes téli időt ígérő hétvégén egy 

rövidebb felszíni kirándulást is tegyünk. Cél a nemrég felújított és átadott Pilis-tetői kilátó 

volt. Szombaton késő délelőtti indulással kiautóztunk Pilisszántóra és tettünk egy kört a Pilis-

tető körül az óramutató járásával ellentétes vándorlással, lassacskán fel annak a tetejére is. 

Érintettük a Mária-padot, a Vaskapu-völgyet, Simon halálát, a Szép kilátás nevű helyet (ahová 

csak "pár száz" méter vitt), az egykori honvédségi területet az új kilátóval... majd lefelé a 



László kúpját és a Boldogasszony kápolnát. Láttunk sok völgybe dőlt fát, pont elég havat, 

verőfényes napsütést, a lányok harangot csendítettek... Napnyugtára értünk a faluba. Ajánlom 

a Felső kocsmát a forralt bora és a rizses húsa miatt. A spontán, ám nagy létszámú túra 

felüdítő volt. 

 

2015.02.10-15. GORTANI EXPEDÍCIÓ, OLASZORSZÁG 

 
Helyszín, időpont: Canin-fennsík, Olaszország, 2015. február 10-15. 

Esemény jellege: barlangi kutató expedíció 

Az esemény célja: kutatás, feltárás, dokumentálás 

Résztvevő PFBKE tagok:  5 fő 

Résztvevő külsős személyek: 13 fő 

A csapadékos időjárás miatt a túrára az eredetileg tervezettnél későbbi időpontban került sor. 

A barlang megközelítését nehezítették az időjárási körülmények és az, hogy a Gortani-

barlangba való bejutás csak a Rolo-barlangon keresztül volt csak lehetséges. A barlangban a 

több csapatban mozogtunk, az egyes csapatok eredményei: 

 A Végponti csapat beszerelte az alsó szakaszt, és talált a szifon felett egy másik 

szifont. Elkezdtek, azaz folytattak egy tavalyi mászást, egy traverzet.  

 Csőgörény-team már belát egy tágas térbe, a tágítás folyamatban van! A műszak 

végére már nem látnak be, mert egy gonosz omladék eléjük tolakodott. 

 Fotós csapat,  csodás képeket csinált a P140 tetejében a Bivak-ban, a Három 

nagyteremben, a Litoklázis-folyosóban, P140 aljában, a Marmitte-ágban, Gugliema-

ban és a Grande-meandroban 

 Rolo csapat: átszerelés, oldalág felderítése. 

 



 

 

 

 

 

2015.02.13.-15. KESSLER-BERGER TÚRA 

 
Esemény: túra a Kessler- és a Berger Károly-barlangokban, a Kincses-gödör feltárása 

Helyszín, időpont: Badacsonytördemic és környéke, 2015. február 13-15. 



Esemény jellege: barlangi túrák, kutatás 

Az esemény célja: A barlangok megismerése mellett bontásban való részvétel 

Résztvevő PFBKE tagok: 5 fő 

Résztvevő külsős személyek: 20 fő 

Az egyesület egyik kiemelt célja föld alatti környezetünk megismerése. A Keszthelyi-

hegységben és a Tapolcai-medencében az utóbbi években több jelentősebb barlangfeltárásra 

is sor került. Ezek közül kiemelkedik a Berger Károly-barlang, mely a nem csekély 

kiterjedésű Tapolcai-barlangrendszer részét képezve Magyarország legnagyobb föld alatti 

tavának birtokosa, továbbá vizeinek 20-30 °C -os hőmérséklete a hazai barlangok 

viszonylatában igazi különlegeségnek számít.  

Túránk fő célja a Kessler Hubert- és a Berger Károly-barlangok megismerése volt, továbbá 

segítséget nyújtottunk a tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoportnak a Kincses-gödör 

feltárásában. Két csoportban látogattuk meg a barlangokat. A Kessler-barlanghoz körülbelül 

egy órát caplattunk fel a hegyre. A barlang megtalálása nem is volt olyan egyszerű feladat. A 

kiépítés a vártnak megfelelően kissé sportos, helyenként elég izgalmas. Így a barlang jelenlegi 

végpontjához vezető sárszifonon csak páran mentünk keresztül. Eközben a másik csoport 

overall- és térdszaggatós túrán volt a Berger Károly-barlangban. Másnap cseréltünk.  

2015.02.20, BARLANGTÚRA, SOLYAMÁRI-ÖRDÖGLYUK 

 
Esemény: Solymári-ördöglyuk túra  

Helyszín, időpont: Solyamári-ördöglyuk, 2015. február 20. 

Esemény jellege: barlangi túra  

Az esemény célja: A barlang megismerése, bejárása, a kondíció karbantartása.  

Résztvevő PFBKE tagok: 5 fő 

Résztvevő külsős személyek: 1 fő 

 

Péntek este egy háromórás túrán vettünk részt a Solymári-ördöglyukban a csoport két idősebb 

tagja segítségével, hogy a fiatalabb generáció megismerhesse a fővároshoz eme közeli, de 

általunk méltatlanul elhanyagolt barlangot. A túra hosszabb-rövidebb továbbhaladási útvonal 

keresgéléseitől eltekintve problémamentesen zajlott, a résztvevők mind személyesen 

garantálták a remek hangulatot. 

 

2015.02.21.  OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A  MÁTYÁS-HEGYI-BARLANGBAN 

 
Esemény: osztálykirándulás a Mátyáshegyi-barlangban  

Helyszín, időpont: Budapest, Mátyáshegyi-barlang, 2015. február 21.  

Esemény jellege: barlangi túra, ismeretterjesztés 

Az esemény célja: középiskolás diákok megismertetése a barlangászattal, barlangokkal  

Résztvevő PFBKE tagok: 3 fő  

Résztvevő külsős személyek: 15 fő 

 

A 16-18 éves diákokat két csoportra osztottuk, a nagyobbik csoport tett egy klasszikus túrát a 

Nagy körön, melynek a legmulatságosabb pontja a Micimackó szűkület volt. A másik csoport 

a Toldi-ággal toldotta meg a nagykört, és néhény kunszttal is megpróbálkoztak. Kirándulás 

közben megismerkedtek a barlang felfedezésének történetével, illetve barlangvédelemi 



kérdésekkel. Ezen kívül a karsztosodás folyamatára is kitértünk, és felhívtuk a figyelmüket a 

barlangban található képződményekre, fosszíliákra.   

 

 

2015.03.21. ISKOLAI KIRÁNDULÁS A MÁTYÁS-HEGYI-BARLANGBAN 

 
Esemény: iskolai kirándulás a Mátyás-hegyi-barlangban 

Helyszín, időpont: Budapest, Mátyás-hegyi-barlang, 2015. március 21. 

Esemény jellege: barlangi túra, ismeretterjesztés 

Az esemény célja: középiskolás diákok megismertetése a barlangászattal, barlangokkal  

Résztvevő PFBKE tagok:  2 fő 

Résztvevő külsős személyek: 11 fő 

 

A 13-16 éves diákokkal egy Bete-átlépővel nehezített Nagy kört tettünk. Kirándulás közben 

szót ejtettünk a barlang felfedezésének történetéről, illetve a barlangvédelem 

szükségességéről. Kitértünk ezen kívül a karsztosodás folyamatára is és felhívtuk a 

figyelmüket a barlangban található képződményekre, fosszíliákra.  A csapat lelkesen kúszott 

mászott, helyenként kisebb nehezítő kitérőket tettünk, mert nagy igény mutatkozott a 

komolyabb kihívásokra. A résztvevők közül hárman jelezték, hogy szeretnének rendszeresen 

barlangászni a későbbiekben, egy diák több csütörtök-pénteki Mátyás-hegyi-/Ferenc-hegyi-

barlangokban szervezett túrán részt vett azóta. 

   

 

2015.03.22.  KÖTÉLTECHNIKA GYAKORLÁS - KECSKE-HEGY, BUDAPEST 

 
Esemény: kötéltechnikai edzés  

Helyszín, időpont: Kecske-hegyi-kőfejtő, 2015.03.22.  

Esemény jellege: oktatás 

Az esemény célja: erőnlét javítása és gyakorlás  

Résztvevő PFBKE tagok: 5 fő 

 



 

2015.03.27-29.  BARLANGKUTATÁS, DIVAčA, SZLOVÉNIA 

 
Esemény: a szlovén Karszt-hegység két barlangjának bejárása és továbbkutatása  

Helyszín, időpont: Divača, Szlovénia, 2015. március 27-29. 

Esemény jellege: felszíni túra, barlangtúra, bontás, fotózás  

Az esemény célja: felszíni túra, barlangtúra, bontás, fotózás; a Podjunska-jama 

továbbbontása, a Kacna-barlang továbbkutatása. 

Résztvevő PFBKE tagok: 9 fő 

Résztvevő külsős személyek: 3 fő 

 

2015. március 26-án, csütörtökön este kocsiba pattantunk, hogy elinduljunk és nyakára 

hágjunk a híres-hírhedt Kacna-barlangnak és a közelében található Podjunska-barlangnak 

(szlovénosan rövidítve Pdjnska). 

Körülbelül hat és fél órás zötykölődés után érkeztünk meg a Divaca település közelében 

található Divaska-barlang bejárata melletti turista/barlangász pihenőhelyhez 

Pénteken reggel aztán elhatároztuk, hogy a csapat egyik fele a Pdjnska barlangot célozza meg, 

másik fele Kacna-barlangot veszi közelebbről szemügyre. Körülbelül 4 óra van, mire leérünk, 

főzünk. 

Fél 5 – 5 óra: a bontás tényleges megkezdése: agyagpakolás, sárleszívás, majd vízleszívás, 

aztán rövid, átmeneti építő-bontó tevékenység, majd ismét sár- és vízleszívás végül egy kis 

agyagpakolás. 

 

Eredmény: körülbelül 20 vödörnyi agyag feljebb depózása, mérhetetlen mennyiségű düh és 

nevetés felszínre bukkanása, végül elkeseredettség és nihil. 

Így érkezett el az este: vissza a táborhoz, ahová érkezésünk után pár perccel beállít a 

harmadik autónyi ember is otthonról, közös beszélgetés, lefekvés és alvás. 

Másnap Egri Csaba 3D fényképeket készített a Kacna barlangban, ezen fotók rendszeresen 

kerülnek vetítésre különböző barlangász-eseményeken, úgymint az őszi Szakmai Napok, 

Felfedezők napja illetve esetenként bárhol a nagyvilágban.  

2015. március 29-én, vasárnap reggel aztán a késő esti lefekvéshez képest meglehetőst korán 

ébredt a társaság, érthető, hiszen mára maradt a Pdjnska-barlang kiszerelésének a feladata, a 

kötélmosás, valamint pár kiváltságos ember számára még Rakov Skocjan megtekintése is. 



 

 

2015.03.28.-29. ISTVÁN-LÁPAI-BARLANG KUTATÁS 

 
Esemény: István lápai-barlang kutatása  

Helyszín, időpont:Bükk-hegység, István-lápai-barlang, 2015 március 28-29. 

Esemény jellege: kutatás 

Az esemény célja: a Néger-trombitás szifon kitisztítása a lehetőségekhez képest. Iszap- és 

levegőminta-vétel. 

Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő 

 

Cél a szifon leszívása és a benne levő üledék kitermelése volt. Mögöttes cél volt még, hogy 

legyen üledék- és levegőmintánk. Valamint egy hosszabb kötél is bekerült a kürtőbe, amitől 

nem könnyebb kimászni onnét, de olyan, mint ha az lenne. Beépítettünk néhány nittfület, 

hogy a leszívócső jobb helyen menjen, és  a légzőpalackokat fel lehessen akasztani. És 

gyakorlatilag minden pont jól sikerült. Vettünk levegőt búvárpalackokból, ami miatt azért már 

korántsem olyan embert próbáló a munka, mint nélkülük lehetett. Kitermeltünk kb. 30 vödör 

agyagot a szifon aljáról. Nyertünk agyag- és levegőmintát is. Az eredmény az lett, hogy 

sokkal kényelmesebb a hely a bontanáshoz, és szépen szintben kell lefelé menni, egészen 

egyszerűen most belátható munkának látszik az egész. Vasárnap visszamentünk kihozni a 

mintavevőt és a maradék felszerelést. Ez egy nagyon kellemes aknászos túra volt, a 

szifonbontásos nehezítést kihagytuk. 

  

2015.04.03.-06. HÚSVÉTI TÚRÁK A MECSEKBEN 
 

Esemény: húsvéti túrák a Mecsekben 



Helyszín, időpont: 2015. április 3-6. 

Esemény jellege: barlangi túrák, felszíni kirándulás 

Az esemény célja: a Mecsek és jelentősebb barlangjainak megismerése. 

Résztvevő PFBKE tagok: 9 fő 

Résztvevő külsős személyek: 11 fő 

 

Az idei húsvétot a Mecsek sokszor szűk, általában vizes és szinte mindig sáros barlangjainak 

megismerésével töltöttük. 

Ahogy az lenni szokott péntek délutáni csúcsforgalomban indultunk útnak, majd egy hosszú 

és fárasztó utazással érkeztünk Pécsre, közbe iktatva egy tüzifa vásárlással egybekötött 

“battai” kanyart is, majd próbáltuk a szokásos nagypénteki tömeget kikerülve, még pár dolgot 

megvenni illetve a kulcsokat is megszerezni a házhoz. 

Szerencsére az előzetes jóslásnak ellentmondva egy csepp eső sem esett, és az esték sem 

voltak túl zordak. 

Szombaton az Orfű melletti barlangok voltak tervezve, így először a Vízfő-barlangot néztük 

meg majdnem teljes létszámmal, és itt még a többség száraz zoknival megúszta. Ezután 

kétfelé váltunk és a csoport nagyobbik része átsétált a Mészégető források barlangjához. Itt 

már nem sok esély volt szárazon végigmenni, előbb utóbb mindenki elázott, azonban a 

barlang mosott formái igazán mutatósak voltak, csak a sárszifon ne lett volna. A kint maradók 

eközben az Abaligeti-barlang turisták részére kiépített részét nézhették meg. Ezután a 

csoportlétszám eléggé megcsappant, és az Abaligeti oldalágba már csak 5 fős csoport indult. 

Ez a barlang a kezdeti fél órás négykézlábas, végül hason kúszós - az így nyakig érő 

pocsolyában végződő -girbegurba járat után egész kellemesen vált tágassá és sárossá is 

persze. Az Akácos nyelőt elérve még béka alakú lufik is úsztak a vízben. 

Vasárnap a gyerekek csokikeresésre indultak, miközben páran még az este fáradalmait 

heverték ki, többen a Spirál barlanghoz indultunk. Majd az Achilles-barlanghoz már többen 

érkeztünk, és persze volt felszíni kirándulás is. 

Végül hétfőn a Szuadó-völgyi-barlangokat céloztuk meg. Itt a három barlangból egy sosem 

járható annak függvényében, hogy éppen melyikbe terelik a patakot, így a másik kettő viszont 

viszonylag szárazon megközelíthető. Most épp a Szuadó a soros, vagy inkább vízeséses. 

Sajnos valamilyen csere történt, és a Gilisztás-barlang kulcsa nem volt jó, így csak a Trió-

barlangba jutottunk le. Persze ez is elég volt ahhoz, hogy ismét bőrig ázzunk, és a lelkesebbek 

még sárpakolást is kaptak. 

Zárásképp, még hogy a kör bezáruljon, felszerelésmosást is tartottunk a Vízfő-barlangnál.  

 



        
 

 

2015.05.01.-03. ALSÓ-HEGYI BARANGOLÁS 

 
Esemény:  Alsó-hegyi barangolás 

Helyszín, időpont:  Alsó-hegy, 2015. május 1-3. 

Esemény jellege:  Barlangtúra, felszíni túra, oktatás, barlangfotózás 

Az esemény célja: a Gömör-Tornai karszton fekvő Alsó-hegy zsombolyainak bejárása, 

fényképezése  

Résztvevő PFBKE tagok:   6 fő  

Résztvevő külsős személyek: 6 fő 

  

Május elsején, pénteken kora hajnali indulást kitűzve találkoztunk már hét órakor a Victor 

Hugo utcában, rövid cuccolás és kocsi/utas elosztás és már indultunk is. Este: fölcaplatunk a 

hegyre, én zsombolyvadászatra indulok Mátyással, Illéssel és Vincével (Játék, Fenyves, 

Szabó-pallagi-zsomboly). 

Szombaton délelőtt a csapat egy része fotós túrára indult a Meteor barlangba, délután pedig a 

Fenyves-zsomboly feneketlen fenekére néztünk, majd a Szabó-pallagi-zsombolyt jártuk be.  

Vasárnap délelőttre már csak a „barlangok kiszerelése és összepakolás és lemenetel a hegyről 

maradt. Színes programokkal teli barlangászást hagytunk magunk mögött Alsó-hegyen. 

Képek: Az alábbi barlangi képeket Egri Csaba készítette a Meteor-barlangban.  



   

 

 

2015.05.23.-25. CSALÁDOS PÜNKÖSD VÁRGESZTESEN 

 
Esemény: Családos pünkösd 

Helyszín, időpont: Várgesztes, 2015. 05. 23-25. 

Esemény jellege: felszíni túra, oktatás 

Az esemény célja: ismeretterjesztés, felszíni és felszín alatti túrázás  

Résztvevő PFBKE tagok: 5 fő  

Résztvevő külsős személyek: 5 fő 

A túra elsődleges célja volt, hogy a legfiatalabb generáció is ízelítőt kaphasson az egyesület 

tevékenységéből. Meggyőződésünk szerint a természeti nevelés alapjait már kisgyermek 

korban le lehet fektetni. Ennek legjobb módja, ha a kisgyermekek életkoruknak és 

képességeiknek megfelelően fokozatosan kapcsolódnak be csoportunk tevékenységeibe. 

Fontosnak tartjuk, hogy a természetjárásról, barlangászatról közvetlen, testközeli élményeket 

szerezzenek, melyek megalapozzák későbbi természetszemléletüket. Ezekkel a reményekkel 

vágtunk neki a családos hétvége megszervezésének. 

Az indulás napján egész nap esett az eső. Péntek, Marcsi és Markó a gyerekekkel ellátogattak 

a Természettudományi Múzeumba. A gyerekeknek nagyon tetszettek a dínók. Jól elfáradtak 

és aludtak az autókban. Délután már a szállást is el tudták foglalni. Sajnos a rossz idő miatt 

benti játszás volt csak aznapra már a továbbiakban. Vasárnap kirándulást tettünk a várgesztesi 

várban és piknikeztünk a tövében. Délután bográcsozás volt és a gyerekeknek játszás. Ketten 

elmentek kirándulni a környékre. Az eső miatt sajnos meghiúsult sok program (pl. Gánti 



Bányamúzeum, a bánya tanösvénye, ősmaradványok megtekintése, Csákvári-barlang, Alcsúti 

arborétum)  Ismét épületben játszás volt csak. Aznap hamar hazaindult mindenki. 

 

2015.05.09. FELFEDEZŐK NAPJA, MILLENÁRIS 

 
Esemény: Részvétel a Felfedezők Napja rendezvényen 

Helyszín, időpont: Millenáris, 2015.05.09. 

Esemény jellege: a barlangkutatás bemutatása a nagyközönségnek 

Az esemény célja: ismeretterjesztés  

Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő 

Résztvevő külsős személyek: kb. 5000 fő 

 

A 2013 óta megrendezendő Felfedezők Napján egyesületünk rendszeresen képviselteti magát, 

így volt ez 2015-ben is. A széles társadalmi rétegeket vonzó eseményre a tavalyi évben több, 

mint 5000 fő látogatott ki, akiknek érdeklődési körébe beletartoznak a természettudományok, 

a természet védelme, a kutatóexpedíciók tevékenységei. A Papp Ferenc Barlangkutató 

Egyesület tagjai a Barlangkutatás standon igyekeztek megmutatni a nagyközönségnek a 

barlangkutatás nehézségeit és örömeit. A vállalkozó szelleműek kipróbálhatták a barlangi 

kötéltechnikát, a legkisebbek pedig egy "dobozbarlang"-ban élhették át a sötétben való 

kúszás-mászás izgalmát. Akik inkább a tudományosabb jellegű információkat keresték, azok 

a standon ismerkedhettek meg a barlangi képződmények jellegével és kialakulásuk 

folyamatával, valamint különböző valódi barlanglakó élőlényeket (vakbolharákokat, 

vakászkákat) tanulmányozhatott a mikroszkóp alatt. Az esemény alatt kétszer is levetített 3D 

kisfilmen és előadáson pedig a külföldi barlangkutató expedíciók világába nyerhettek 

betekintést.  

 



 

 

2015.05.31. ÉS 07.29. BARLANGÁSZÁS A PAPP FERENC-BARLANGBAN 

 
Esemény: Papp Ferenc-barlang túra 

Helyszín, időpont: Papp Ferenc-barlang (Ezüst-hegy, Kevély), 2015.5.31-7.29. 

Esemény jellege: barlangi túra  

Az esemény célja: A barlang megismerése két túra alkalmával  

Résztvevő PFBKE tagok: 3 fő 

Résztvevő külsős személyek: 1 fő 

 

Az egyesület névadójáról elnevezett barlang régóta foglalkoztatta az új generáció 

kíváncsiságát. Május legvégén Ádám tapasztalataira hagyatkozva valósult meg az első túra 

Fanni és Erik részvételével. A kőfejtő északi, eldugott szegletében található a bejárat. A 

Hárshegyi Homokkőben induló bejárati szakasz nagyon szűkös. A Homokkő-labirintus 

omlásveszélyes és nehéz benne tájékozódni. Lejjebb, a Dachsteini Mészkőben és dolomitban 

már tágasabbak a járatok. A Nyugati-ág főleg dolomitból áll, két kisebb akna található benne 

és egy kitett ferde felmászás. Ebben az ágban egyetlen természetes kikötési pontot találtunk, 

ill. még egy sokkal távolabbit a két ág elágazásánál. A falak annyira repedezettek és 

omladékosak, hogy nem lehet fix pontot fúrni. Bejárását a következő alkalomra halasztottuk 

megfelelő kötéltechnikai eszközök hiányában. A Keleti-ág kellemesen mászós és valamivel 

változatosabb. Jellemzőek a borsókövek és a felszínről behordódott üledék. Egy metszeten 

látható oldalsó kürtőt nem sikerült megtalálni itt akkor. 

Július végén, két hónappal később visszatértünk egy földtudományi alapszakos hallgatóval, 

Dorinával kiegészülve. Legutóbbi ott jártunkhoz képest ki lett firkálva kintre a bejárat fölé, 

hogy PF. A Nyugati-ág két aknájába Fanni és Erik leereszkedett, a két aknát egy nagyon szűk 

járat összeköti. A ferde felmászást ezúttal is kihagytuk, túl veszélyesnek tartottuk. A Keleti-

ágban sikerült megtalálni az előző alkalommal nem talált oldalsó kürtőt. Nagyon szépek 

benne az oldási formák, a Baglyok-szakadékára és Vecsem-bükki-zsombolyra emlékeztet 

kicsiben. Megjegyzem, hogy huzat érezhető ebben az ágban. 



 

 

2015.07.04.-12. KAČNA-JAMA 

 
Esemény: Kačna-jama nyári akció 

Helyszín, időpont: Kačna-jama, Divača, Szlovénia, 2015. július 4-12. 

Esemény jellege és célja: kutatótábor, fotóstúra 

Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő 

Résztvevő külsős személyek: Tomás Roth vezetésével sok cseh barlangász 

 

Idény nyáron Tomás Roth vezetésével ismét összeállt a jól megszokott régi csapat, egy 

nagyobb cseh gárda, és magyar fél, többnyire a Papp Ferenc Csoportból. Az egy hetes tábor 

célja néhány szifon megkutatása, kürtők kimászása, néhány felhagyott kürtő kiszerelése, 

hiányzó térképszakaszok bepótolása, és a barlang északnyugati (vizes) ágának 3D 

fotódokumentálása volt. Kisebb felszíni projektek is voltak, mint Podjunška jama bontása, és 

néhány másik kisebb barlang megkutatása. 

Ábellel szombat este érkeztünk meg a táborba, a magyar csapat többi része a fotós 

felszereléssel csak szerdán éjjel érkeztek. Vasárnap Ábellel le is szálltunk a barlangba, 

egészen következő szombatig mi lent is maradtunk. A következő napokban segítettünk a 

búvármerülésekkel együtt járó felszereléstranszportban, volt hogy kiszereltünk felhagyott 

kürtőt, kimásztunk kisebb kürtőket, előkészítettük a fotóstúrához szükséges csónakozáshoz a 

terepet (csónakok előkészítése, a folyó erősebb sodrású részeinek kapaszkodókötéllel való 

ellátása, terepakadályok kibontása, stb...) Közben a szifonok merülései mind kudarcot 

vallottak, egy nem régi árvíz miatt zavaros volt a vizük. 

Csütörtökön megérkezett a fotós csapat is a Pescena dvorana bivakhoz, onnan már mind a 

hatan továbbindultunk a Labirint bivakba. A következő napokban a fotózásé és térképezésé 

volt a  főszerep, úgy néz ki már szinte teljesnek mondható a barlang 3D dokumentációja. 

Szombat esti kiérkezésünk után eltöltöttünk egy remek estét a kutatótábor szélesebb népével, 

majd vasárnap ki-ki a maga útján hazautazott, Ábellel és Fannival mentünk egy jól  

megérdemelt "very exclusive" ajándéktúrát a Skocjan-barlangban, ezért külön köszönet Borut 

Lozej -nek a divacai Gergor Ziberna klub oszlopos tagjának. 

  

  

2015.07.31.-08.14 MONTENEGRÓI BARLANGKUTATÓ TÁBOR 

 



Esemény: Montenegrói barlangkutató tábor 

Helyszín, időpont: Lovćen Nemzeti Park, Njeguši, Montenegró 2015.07.31 – 08.14. 

Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, kutatás  

Az esemény célja: a már ismert barlangok kutatásának folytatása, új barlangok feltárása, 

dokumentálása 

Résztvevő PFBKE tagok:  5 fő 

Résztvevő külsős személyek: Változó létszám, kb 35 – 80 fő 

 

Egyesületünk tagjai 2005 nyara óta vesznek részt a nyári montenegrói kutatótáborban. Azóta 

jelentős szerepet vállalnak tagjaink a tábor szervezésében és a kutatási tevékenységben. Az 

egyesületből a részvevők száma évről évre változó. 

Idei tevékenységeink:  

 A Njegos barlang továbbkutatása 

 Jeges – Kétlyukú barlangrendszer térképezése 

 A Duboki Do barlang bejárása, fotózása 

 A Lahner barlang feletti terület alapos bejárása és dokumentálása 

 A Lahner barlang térképezése, fotózása 

 A Pestingrád barlang bejárása 

 A Diri barlangja felmérése 

             

 

2015.08.20.-30. CANIN, ABISSO PREZ  

 
Esemény: Canin nyári kutatótábor 

Helyszín, időpont: Canin-fennsík, Sella Nevea, Olaszország, 2015.08.20-30. 

Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, kutatás  

Az esemény célja: az Abisso Prez (barlang) kutatása, felszíni bejárás és ígéretes objektumok 

keresése 

Résztvevő PFBKE tagok: 5 fő 

Résztvevő külsős személyek: 7 fő 

 



Az idei nyári tábor fő célja: a már évek óta magyarok által ostromolt Abisso Prez mélyebb 

részén tavaly talált feltárás továbbkutatása volt. Utólag kijelenthetjük sikeresnek bizonyult, és 

van inspiráló ok jövőre ismét visszatérni oda. 

Rövid, lényegre törő összefoglaló a kutatást illetően: a Prezben lett találat, amely az ET5 

irányába tart keletre. A Grubia és Blasic oldalainak átnézése és a Gortani-rendszer téli 

kutatásával kapcsolatos támogató tevékenység elmaradt. Egyéb felszíni terepbejárás történt. A 

mi poligonunk nagyobb méreteket ad a barlangra, mint az eddig talált térképek. Számunkra 

már technikailag egyszerűbb a térképezés, mint az elődöknek ezt ne feledjük. 

  

                    

                                        

  

 

2015.11.13-15. BARLANGKUTATÓK "SZABLYÁR PÉTER" SZAKMAI TALÁLKOZÓJA 
 

Esemény: Barlangkutatók szakmai találkozója  

Helyszín, időpont: Jósvafő, 2015.11.13.-15. 



Esemény jellege: tudományos konferencia 

Az esemény célja: más barlangász csoportok kutatásainak megismerése, a barlangi 

térképezés fejlesztésének bemutatása 

Résztvevő PFBKE tagok: 7 fő  

Résztvevő külsős személyek: kb. 100 fő 

 

A 2015-ös Barlangkutatók "Szablyár Péter" Szakmai Találkozóját Jósvafőn rendezték meg. 

Ezen a rendezvényen a csoportunk hét fővel vett részt. Előadást is tartottunk az év közben 

kidolgozott barlang térképezési módszerről. A témáról később még több érdeklődővel 

személyesen is beszéltünk. A rendezvényen mintegy száz barlangkutató és érdeklődő vett 

részt. A szakmai előadásokat közös vacsora és koncert követte, amelyen a fellépők között 

szintén képviseltette magát csoportunk egyik személyében. 

 

2015.11.21.-22. ALSÓ-HEGYI BARLANGÁSZÁS 

 
Esemény: kötéltechnika gyakorlása Alsó-hegyen  

Helyszín, időpont: Alsó-hegy, 2015.11.21.-22. 

Esemény jellege: barlangi túra, oktatás 

Az esemény célja: kötéltechnika gyakorlás 

Résztvevő PFBKE tagok: 3 fő  

Résztvevő külsős személyek: 5 fő 

  

A hétvégére nagyon rossz időt jósoltak, de mégse áztunk meg és kellemes időnk volt a 

novemberhez képest. Szögligeten a Vass Imre-házban szálltunk meg két éjszakára.  

Szombat reggel a szomszédos Pelikán-ház lakói (akik az évnek ebben a részében erdészeti 

munkákat végeznek a hegyen) egy nagyobb Uazzal felvittek minket a Szabó-pallagi házig. 

Nagy élmény volt 15 embernek dobálózni egy mozgó óriás konzervdobozban. Sok időt így 

megspóroltunk, hiszen nem kellett felgyalogolnunk. Aznapra az Almási-, November 7- és 

Széki-zsombolyokat szemeltük ki. Csabesz és Modor beszerelte az Almásit az új útvonalon. 

Közben Erik, Fanni és Zsófi beszerelte a Székit. Böb, Robi és Josi pedig a November 7-et 

támadta. Utána zsombolyt cseréltünk és a másikét szereltük ki. A kis zsombolyok után Erik, 

Zsófi és Fanni az Almási régi részét szerelték. Böb közben lesietett az új kötélpályáján a lent 

ránk várakozókhoz. Odalent ismét váltottunk és a másik kötélpályáját szereltük kifelé. A 

tartalmas nap után késő délután sétáltunk le Szögligetre már sötétben. Megemlítem még, hogy 

találkoztunk aznap ellenőrökkel is a Nemzeti Park részéről. Pár héttel korában volt egy 

halálos balesettel végződött engedély nélküli túra a szlovák oldalon. 

A vasárnapra a Meteor-barlangot szemeltük ki, mivel tartottunk az esőtől és kényelmesen 

akartunk felkelni. Kiautóztunk Bódvaszilasra, leparkoltunk a Magtárnál és felsétáltunk a 

barlanghoz. Voltak más barlangászok is aznap a hegyen. Ajánlom mindenkinek a Titánok-

csarnokát, aki még nem volt ott. Tovább is mentünk egészen a Lakatos-aknáig. Elég 

könnyedén odataláltunk. Szép hely. Legközelebb, ha lesz kötelünk leereszkedünk majd. 

Elvileg 2db 10-15m hosszú elég is lenne. Kiérve kezdett el esni az ígért eső Alsó-hegyen. Jó 

hétvége volt. Remélhetőleg tavasszal visszatérünk és megcélozzuk a rettegett Tektonik-

zsombolyt is. 



    

 

 

2015.12.05.-06. MIKULÁS TÚRA 

 
Esemény: Mikulástúra 

Helyszín, időpont: Gerecse-hegység, 2015.12.5-6. 

Esemény jellege és célja: Kirándulás, közösségépítés 

Résztvevők: 47 fő, nagyrészt egyesületi tagok, családjaikkal, gyermekeikkel 

 

Az évente megrendezésre kerülő mikulástúra szervezésével egyesületünk immár négy 

évtizedre visszanyúló hagyományt ápol. Az országban valamely, alkalomszerűen kiválasztott 

túraútvonalakat járnak be több csapatban a „kincskereső” résztvevők, hogy este egy közös 

szálláson osszák meg egymással a nap élményeit. Rendezvényeink közül ez a túra az, melyen 

minden korosztály – kisgyermektől a nyugdíjas korúig - megtalálja a számára megfelelő 

nehézségű túraútvonalat. A rendezvény remek alkalmat ad a fiatalabb generáció és az 

idősebb, barlangász szempontból kevésbé aktív korosztály találkozására és 

tapasztalatcseréjére. A mára már fogalommá vált mikulástúrák hozadéka, hogy sok, jelenleg 

legaktívabb túratársunk évtizedekkel ezelőtt e túrák indíttatására került közelebb a természeti 

környezethez, itt tapasztalhatták meg először a közösséghez való tartozás élményét. 

Reményeink szerint folytatjuk a hagyományt, és sok lelkes óvodás- és kisiskolás korú 

gyermeknek, fiatal felnőttnek sikerül átadni a természet szeretetét, hogy a jövőben ők 

vihessék tovább a „stafétabotot”.  

Az idei mikulástúra a Gerecsében került megrendezésre, a rejtvények által felfűzött 

túraútvonal vége és a szállás Héregen volt. Sok család volt, rengeteg barát, ezer gyerek 

játszott, kergetőzött.  



  

     

 
 

 

2015.12.30.-2016.01.04 BÜKKI SZILVESZTER 
 

Esemény: szilveszteri barlangtúrás a Bükk-hegységben 

Helyszín, időpont:  Létrás-tető, Bükk-hegység, 2015.12.30.-2016.01.04. 

Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, kutatás  

Az esemény célja: a Bányász-barlang kutatása és több kisebb, kevésbé ismert barlang 

megismerése a környékén  

Résztvevő PFBKE tagok:  9 fő  



Résztvevő külsős személyek: 5 fő 

 

A szilveszteri túra tevékenységei a következők voltak: 

 A Bányász-barlang továbbkutatása 

 A Balekina-barlang bejárása, új beszerelési vázlat készítése 

 A Kis-mogyorós- és a Szirén-barlang bejárása, az Ikertebri-barlang bejárása csak 

részlegesen sikerült a sok alvó denevér miatt 

 

 

 

 

 

         

  

 

              

 



 


