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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. 



2016. ÉVI PROGRAMJAINK 
 
 
HETI RENDSZERŰ GYAKORLÓ ÉS OKTATÓ TÚRÁK BUDAPESTI BARLANGOKBAN, A 

BARLANGI TÉRKÉPEZÉS FEJLESZTÉSE 
 
2016-ban 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. Három 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.  

 

2016.01.10 GYEREKES TÚRA A MÁTYÁSHEGYI BARLANGBAN  
 
Esemény: Családos túra a Mátyás-hegyi-barlangban 
Helyszín, időpont: Mátyás-hegyi-barlang, 2016.01.10.    
Esemény jellege és célja: barlangi túra 
Résztvevő PFBKE tagok:  5 fő 
Résztvevő külsős személyek:  8 fő 
 

Végül is az idei első Matyi túránkra összejöttünk 14-en, ami az engedély utolsó pillanatban 
történő megszerzése alapján nem is rossz. Két csapat volt: az egyik mozgott, tájékozódott 
(Erik, Amm és Dávid), a másik meg a gyerekekkel túrázott egy könnyű kört. Voltak vendégek 
is szép számmal, a "saját" gyerekeket nem számítva öten, ha azokat is vendégnek számítjuk 
akkor kilencen. A kisebbek rendesen elfáradtak, a nagyobbak jól bírták. Én meg teszteltem a 
legújabb műszert, hogy mindenkinek meglegyen az öröme. 

A legnehezebb szakasz a parkoló jege és a bejárat előtti tó volt. Főleg, hogy még a zár a 
kulccsal együtt bele is esett a vízbe. Múltkor vízesés volt, legközelebb szifont úszva kell majd 
bemenni a barlangba. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016.02.27-28. ISTVÁN-LÁPAI-BARLANG, KUTATÁS 
 
Esemény: Istán-lápai-barlang kutatása  
Helyszín, időpont: Bükk fennsík, Létrástető 2016. 02. 27. – 02. 28.  
Esemény jellege: barlangkutatás 
Az esemény célja: régi kötelek állapotfelmérése, kötélcsere, kürtőmászás, térképezés 
előkészítése 
Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő 
Részt vevő külsős személyek:  1 fő 
 

  

Ezen az alkalmon nem bontottunk, mert az elmúlt hetekben állandóan esett. Ezért hát palack 
helyett slószt vittünk magunkkal. Meg kötelet, meg fúrót, meg térképező motyót, meg egy 
csomó mindent.  

Lent a Fekete teremben most nem volt víz, de a nullás szifon felől hallani lehetett a zubogást. 
Most csak csizmaszárközépig ért, mégis jó döntés volt a palackokat otthon hagyni. Fent 
szétvált a csapat, Atyuka és Boribon a Bea-ág köteles szakaszait mentek felmérni. A többiek 
pedig a patakos ágon át a Zegzug-ágat vették célba. 

A Patakos-ág zúgott, csobogott ahogy arra előre számítottunk.  Még a Zegzugba is jutott a 
vízből. Ennek bejáratánál Lacc és Robi hátrahagyva a triumvirátus lánycsapatot mentek is 
tovább a Zegzug végére kürtőt mászni, ahol is egy alu karabiner és egy szakadozással 
könyörgő kötél hatására komoly döntést hoztak. Két kötél lett kicserélve  PF-es kötélre, amit a 
későbbi felmérés után ki kell majd szedni. Az a kötél, ami a tetején egy beszorult kőhöz van 
kikötve majd kap egy táblát, hogy oda ember ne menjen többé. 

Eközben Ildivel és Fannival próbáltuk megtalálni a Zegzug térképezős csavarjait a falban, 
hogy elindulhasson végre érdemben is a poligonok ellenőrzése után a térkép megrajzolása 
ezen a szakaszon is. Hát itt lassú kezdés után egészen a Zegzug létrájáig eljutottunk, ahonnét 
már egy rendes csavar sem volt a falban, bár elég sok pont így is meg volt jelölve, de ezeket 
már nem mértük meg. Majd eztán megpróbáltunk elmenni a 4-es szifonhoz, de itt a víz ismét 
az utunkat állta a 3-as szifonnál.  

Hosszú és tartalmas wellness élmény volt, vasárnap pedig mostunk cuccot is, páran 
hamburgereztünk. Vidám és kedves volt ez a hétvége.  

  

 

    



  
 
 
 
2016.03.11-15. JÓSVAFŐ 
 
Esemény: Kuriszlánfői-zsomboly kutatása  
Helyszín, időpont: Jósvafő 2016. 03.11. – 03.15.  
Esemény jellege: barlangkutatás 
Az esemény célja: Kuriszlánfői-zsomboly bejárata fölötti csörlőállás megépítése 
Résztvevő PFBKE tagok: 8 fő 
Részt vevő külsős személyek: 4 fő 
 
 

Tavaszi táborunknak elsődleges célja a Kuriszlánfői-zsomboly bejárata fölötti csörlőállás 

megépítése volt. A Nemzeti Park volt szíves kérésünkre megfelelő ácsolatfákat biztosítani, 

sőt, a barlang közelébe is szállították az utolsó pillanatban. Sajnos a helyszínen derült ki, hogy 

a faanyagnak csak egy része olyan átmérőjű és hosszúságú, mint amit kértünk, így az 

ácsolatnak csak az alapját tudtuk összeállítani, magát a csörlőállást nem tudtuk befejezni. 

Bontottuk a zsomboly alját, azonban - bár a bontás könnyű és előremutató - az eddig is 

ismert okokból (megtelt depó valamint magas, meredek, és laza szerkezetű rézsű a bontási 

hely fölött) a munkát néhány vödör után felfüggesztettük. Megpróbáltuk a depóból felszínre 

szállítani az anyagot, de csörlő nélkül, pusztán kézzel felhúzva (és főleg, mert a ferde akna 

miatt alulról el, és evvel vissza kellet húzni a vödröt) lehetetlen volt. A csörlőállás elkészülte 

után feszített vezetősodronnyal próbáljuk majd megoldani a lejtakna-problémát. 

Elkészült a zsomboly részleges 3D-s fotómodellje, evvel a bejárati rész és a terem 



(majdnem) bontások előtti állapotának dokumentációja. 

Terepbejárást végeztünk a Kuriszlánfői-zsomboly környékén, elsősorban az András-galya 

töbreiben, és újabb, bíztató (16-os) indikációt találtunk (EOV 763032, 351569). 

 
 
 
 
2016.04.01-03. BAKONY (KESSLER, CSODABOGYÓS) 
 
Esemény: Bakonyi hétvége 
Helyszín, időpont: Balatonederics, 2016.04.01-03. 
Esemény jellege: Barlangi túrázás 
Az esemény célja: Hazai barlangjaink megismerése 
Résztvevő PFBKE tagok:  13 fő 
Résztvevő külsős személyek:  10 fő 
 
 
A szombati napon a Csodabogyós, és a Cserszegtomaji kútbarlangot, vasárnap pedig a köteles 
Kessler barlangot látogathatták meg a résztvevők. Mindenki saját szájíze szerint vehetett részt 
a túrákon, mert a barlangokat kisebb csapatokban váltva lehetett meglátogatni. Mivel 
viszonylag ritkán járunk ezen a tájegységen, a túra célja elsősorban az volt, hogy lehetőség 
nyíljon azokat a hazai barlangokat is megnézni, ahol a résztvevő esetleg még nem járt.  
Szállásunkat Bogsch Misi ajánlotta, családjának edericsi házát, amelyből nagyszerű kilátás 
nyílt a Balatonra, és kiváló közösségkovácsoló alvóhelynek bizonyult. A sok gyermek is jól 
érezhette magát a felnőttek mellett.  
 
 
2016.05.13-18. TRIESZTI FENNSÍK 
 
Helyszín, időpont: Trieszt, 2016.05.13-18. 
Esemény jellege: pünkösdi barlangászás a Trieszti-fennsíkon 
Az esemény célja: A trieszti barlangokkal való megismerkedés azok számára akik még nem 
voltak ill. be-és kiszerelés gyakorolás. 



Résztvevő PFBKE tagok:  5 fő 
Résztvevő külsős személyek: 5 fő 

 

Ez volt a kitartás túrája. Nagyon rossz időt jósoltak, de mégis elindultunk és jó időnk lett 
végül. Ezen a hétvégén több magyar csapat is kint tartózkodott rajtunk kívül. Minden napra 
egy-egy barlangot terveztünk be. Szombaton az Excellsior kempingben található Fernettiben 
túráztunk. Vasárnap a Skilan nevű barlangban voltunk. A barlang hatalmas és látványos. 
Hétfői célpontunk a Noe. Sárkány készített látványos fotókat odalent. Holl Balázs pedig 
térmodellt az aknáról. Ők aznap haza is indultak. A barlang híres a felszínre nyíló hatalmas 
aknájáról, nekem mégis a lent található egyik fehéres, nagyobb teres ága tetszett meg igazán. 
Este a kint maradottak (Petra, Marcsi, Panni és Erik) még szétnéztek Triesztben. 

Kedden megnéztük a Monte Grisa templomot, sütkéreztünk a parton este pedig elautóztunk a 
Bohinji-tóhoz. Szerdán még a hazaindulás előtt elmentünk a közeli Slavica-vízeséshez ill. 
útba ejtettük a bledi tavat is. 

Köszönet a szervezésért Panninak. Az Adrenalinnak le a kalappal az esti hangulatért. Az 
időjárás ezúttal velünk volt. 

Fotók: 

    

 
 
 
2016.05.21. FELFEDEZŐK NAPJA, MILLENÁRIS 
 
Esemény: Részvétel a Felfedezők Napja rendezvényen 
Helyszín, időpont: Millenáris, 2016.05.21. 
Esemény jellege: a barlangkutatás bemutatása a nagyközönségnek 
Az esemény célja: ismeretterjesztés  
Résztvevő PFBKE tagok: 5 fő 
Résztvevő külsős személyek: kb. 5000 fő 
 



A 2013 óta megrendezendő Felfedezők Napján egyesületünk rendszeresen képviselteti magát, 
így volt ez 2016-ban 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.  

 
2015.07.02-10. KACNA JAMA  
 
Esemény: Kačna jama nyári akció 
Helyszín, időpont: Kačna Jama, Divača, Szlovénia, 2016. július 2.-10. 
Esemény jellege:  kutatótábor, fotóstúra, bivakolás 
Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő 
Résztvevő külsős személyek: 3 fő 
 
Idén már tizedik évünket tapossuk a Kacna körül, természetesen a Tomas vezette nyári explo-
n újra résztvettünk. A remek hangulatú héten volt bivakolás, fotózás, kürtőmászás, bontás, 
térképezés, újabb jövőbeli kutatási pontok átnézése stb... Nem volt ezúttal szifon merülés. 
Részünkről a legfontosabb projekt a barlang 3D modellezésének elkezdése volt, a bejárati 
aknarendszer volt a cél.  

A program egy kis kürtőmászás, térképezés és bontás volt a Novi Deli -ben. Majd a kimenetel 
napján (kedden) a fotómodellezéshez szétfényképeztük a bejárati akna alján a harang termet. 
Közben megérkezett HB, Andrea és Erik. HB hozzálátott az adatok feldolgozásához, fotolift 
tökéletesítéséhez. Megérkezett EgriCsabi, Sári, és a 3 gyerkőc. Ők a környéken császkáltak a 
következő napokban, esténként a táborban voltak. Kedden Böb és Robi sajna elhúztak 
hazafelé. 
  

Szerda pihenőnap jelleggel csörlőzéssel és fotoliftezéssel telt, közben lement egy kisebb Cseh 
csapat előkészíteni a csónakokat és a folyót egy Labirint és Petrovskov Rov -beli 
kiruccanáshoz. 
  

Csütörtökön lementünk megint egy bivakos akcióra, Erik, Én, Tomá, Kocor, Pavel és Hanka. 
Cél a 10 tó ágán túli Lojzov Podor -ban egy kürtő mászása, egy bontás megnézése ugyanitt, 
továbbá a Labyrint -ban kürtők megnézése, és a Petrovskov Rov-ban szintén egy próbabontás 
volt. De mivel a kürtőben ember  nagyságú kövek lógtak a plafonból, úgy döntöttem, hogy 
nem állok neki, inkább élve hazajövök a terhes csajomhoz. Innen aztán elég későn (hajnalban) 
érkeztünk a bivakhoz, útközben volt az ominózus eset az egykori árvíz által kürtőbe 
fölúsztatott és fölakadt tornacipővel. Közben a táborba megérkezett vonattal (!) Fancy is. 
  



Pénteken szombaton közös kicuccolás, csörlőzés. közben a bejárati akna normál útjának 
Markó általi fotó 3D modellezése ment, majd Fancy és Eriki ki is szereltek. Szombat este még 
hátra volt a nagy közös lealjasodás, Markó Gábor pizsamában osztotta az észt, közben 
vigyorgott még a holdacska szemeivel is, totál frankón elmegyógy fílingje volt :) Tomastól 
meg megtanultuk mi is az a "Mucsiocsi" azaz "Fly-eyes", de ezt most nem fogom 
részletezni☺ 
  

Vasárnap reggel még a Pöcök kapott egy gyors lefolyású idegrohamot az autó 5 személy 
cuccai +begek bepakolása végett, de hálistennek túlélte, és még a laptopja is túlélte a vizet.  

Ott kellett hagynunk Divacaban kb. 400m kötelet és begeket, egyszerűen nem fértek be a 
kocsiba. HB olaszországból hazafelejövet mindenképpen hozzátok lécci el ezeket! Hát ilyen 
az amikor a rossz hír szerint "nem kombi az audi" :) 
Aztán meg nagyon várjuk a 3D modellezés eredményét, ha szép és jó, nekiesünk az egész 
barlangnak. Hajrá HB, rajtad a világ szeme... 
  

Nagyon köszönöm ezt a hetet az egész csapatnak, kiváló mulatság volt! 

 

 

 

 

 



 
2016.07.30-08.13.  MONTENEGRÓI BARLANGKUTATÓ TÁBOR 
 
Esemény: Montenegrói barlangkutató tábor 
Helyszín, időpont: Lovćen Nemzeti Park, Njeguši, Montenegró 2016.07.30 – 08.13. 
Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, kutatás  
Az esemény célja: a már ismert barlangok kutatásának folytatása, új barlangok feltárása, 
dokumentálása 
Résztvevő PFBKE tagok:  3 fő 
Résztvevő külsős személyek: Változó létszám, kb 35 – 80 fő 
 
Az idei montenegrói kutatótábor igazán nemzetközi volt. A résztvevők között szerepelt 2 
amerikai barlangász, akik az Oktatási Szakosztály csereprogramja miatt vettek részt korábban 
technikai 2-es tanfolyamon, valamint 5 szlovák barlangász a Rozsnyói Barlangász 
Egyesületből. Ezen kívül a Miroc-ból ismert szerb barlangász barátaink közül is részt vettek 
ketten a tábor munkájában, ők a belgrádi ASAK Klub tagjai. A mi feladatunk az ő jelenlétük 
miatt idén változott, hiszen többek között a mi meghívásunkra vettek részt a kutatásokban, az 
összes külföldi barlangász minket ismert személyesen. 
A környék barlangjainak megismerését egy átmenő túrával kezdtük a Kétlyukú-Jeges-
barlangrendszerben. Ennek a túrának pár kötél beszerelésén kívül csak bejárás volt a célja. 
Már tavaly kijelöltük a legfőbb célt: a kutatott barlangok megismerése lassan a végéhez 
közelít, így nagy tempóban kell a terepbejárásokat végezni. Ennek megfelelően machétékkel 
és gps-ekkel felszerelkezve választottunk egy átvizsgálatlan területet. 3 napot töltöttünk 
felszíni terepbejárással, ami alatt csak kisebb területet sikerült bejárnunk a táj viszontagságai 
miatt. Nagy segítségünkre voltak ebben szerb barátaink, Marija és Vanja, akik az általuk 
kutatott Miroc-hegységben is alkalmazzák azt a taktikát, hogy a legtöbb információt a 
helyiektől lehet kapni. A nyelvi korlátok ilyetén módon való leküzdése meg is hozta az 
eredményt, a helyi lakosok szívesen beszélgettek velük. Végül az egyikőjük el is kísért 
bennünket egy általunk ismeretlen barlang bejáratához, így leltünk rá az idei barlang 
legnagyobb új objektumára, a Bukovicka Jamára. 
A barlang kiépítését Izápy Viktor végezte, majd másnap pontos felmérést és dokumentációt 
készítettünk a barlangról, ami éppen nem éri el a 100 méteres mélységet. Sajnos a nagyon 
ígéretesen induló barlang (bejárati akna egy tagban 70 m) némi bujkálás után egy omladékban 
végződik. 
Szerb barátaink sokat segítettek a táborszervezés életében, a táborvezetőt elkísérve látogatást 
tettek a Nemzeti Parknál és más helybéli ismerősöknél, segítve a kommunikációt. 
 

 
 
2016.08.19. VECSEMBÜKKI-ZSOMBOLY (SZABÓ GÉZA SZÜLETÉSNAPJA)  
 
Esemény: Szabó Gáza 70. születésnapja a Vecsembüki zsombolyban 
Helyszín, időpont: Jósvafő 2016.08.19. 
Esemény jellege: barlangi túra 
Az esemény célja: ünneplés 
Résztvevő PFBKE tagok:  4 fő 
Résztvevő külsős személyek:  3 fő 
 



Géza 70. születésnapjára az volt a kívánsága, hogy a Vecsembükki-zsomboly alján 
ünnepelhesse meg. 40 éve volt a barlangban utoljára, amikor csörlővel eresztették le bontani. 
Azóta vágyott vissza. 
A családi hétvégén az unokáit nyugodt szívvel hagyhatta a Huszita házban menyeivel, amíg a 
család többi részével felkerekedett, hogy méltóképpen ünnepelhesse meg a szép kerek 
évfordulót. A túra tökéletesre sikeredett, mindannyian jól éreztük magunkat.  
 
Fotók: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2016.08.27.-09.04. CANIN, ABISSO INCREDULI, ABISSO PREZ+ET5  
 
 
 
Esemény: Canin nyári tábor                          
Helyszín, időpont: Canin fennsík, Sella Nevea, 2016.08.27-09.04    
Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, kutatás 
Az esemény célja: Az Abisso Increduli és az Abisso Prez kutatása.             
Résztvevő PFBKE tagok: 3 fő 
Résztvevő külsős személyek: 6 fő 
 
 
 
 

A tábor eredményei: 
1.Az Abisso Increduliban a bejárati aknát követő kürtő kimászásával sikerült a huzat útját 
követni új szakaszokban, ahol szűkület akadályozta a továbbjutást. 
2. Az Abisso Prezben a tavalyi sikeres feltárás folyományaként -430m mélyen kürtőmászással 
sikerült összekötni egy fosszil folyosón keresztül.a barlangot az ET5 jelű -726 méter mély 
barlanggal a végpontja közelében. 
  

   



 
2016.10.20-23. ÓDORVÁR, KELETI HASADÉK KUTATÁSA 
 
Esemény: Ódorvári Keleti-hasadék kutatása az OBTE jóvoltából  
Helyszín, időpont: Dél Bükk, Ódorvár 2016.Október 20-23. 
Esemény jellege: kutatás 
Az esemény célja: a fölgyülemlett bontási törmelék kipakolása 
Résztvevő PFBKE tagok: 3 fő 
Résztvevő külsős személyek: 13 fő 
 
Az Ódorvári Keleti hasadék alsó járataiban fölgyülemlett bontási törmeléket szerettük volna 
eltávolítani. Ehhez a kutatásvezetőnk, Dis kitalálta, hogy kinek milyen feladatot kell 
betöltenie és hány ember kell az eltávolításhoz. A papíron való tervezés fontos, de mindig 
rugalmasan kell kezelni! 
A pénteki napunk ráment az előkészületekre: kötélpálya kiépítése, fúrás, rádió beüzemelése, 
vödör készítés. 
Szombaton reggel a max létszám 16 fő volt, így a terven változtatni kellett, de kb 10 órára 
mindenki megtalálta a helyét és elkezdődött a munka. Kb 3 órát hordtuk ki az anyagot, utána 
szüneteltünk. A pihenő rövid volt, de folytattuk a kitermelést, amit délután 3 kor 
abbahagytunk, mert a csapat nagyrészének el kellett távoznia. Az utolsó negyedórát nagyon 
nehezen bírtuk, kb percenként valaki megkérdezte az időt és reméltük, hogy kicsit fölgyorsul, 
de ez nem történt meg. 
Amiért mentünk, megtörtént: a Janka-akna kőhegyének felét sikerült eltávolítani, így 
legközelebb újra lehet oda depózni. Vasárnap összepakoltunk és elindultunk kötelet, 
eszközöket mosni. 
 
 
 

 

 
2016.11.12-13. FÖLDTUDOMÁNYI FORGATAG 
 
Esemény: Természettudományi Múzeum, 2016. november 12-13. 
Helyszín, időpont: 2015. április 3-6. 
Esemény jellege: oktatás, szakmai konferencia 
Az esemény célja: ismeretterjesztés, népszerűsítés  

Résztvevő PFBKE tagok: 2 fő 
Résztvevő külsős személyek: 2800 fő 
 
 

A Magyar Földtani Társaság meghívására november 12–13-án a Magyar Karszt és 
Barlangkutató Társulat megjelent a Természettudományi Múzeumban megrendezett 
Földtudományos Forgatagon, ahol standunknál mintegy 2800 látogatónak volt lehetősége 
megismerkedni a barlangok és a barlangászat világával. A gyerekek és a felnőttek között is 
igen népszerű volt a locsolgatós karsztmodell, a denevéres és barlangi képződményes kvíz, 
melynek helyes megfejtői egy-egy – előző nap gyűjtött – nummuliteszt (2016-ben az Év 



ősmaradványa) kaptak jutalmul. A rendezvényen heten képviseltük a Társulatot és fogadtuk a 
látogatókat a standnál (Izápy Viktor, Krkos Márk, Povázsay Zoltán, Steierlein Ildikó, Tarczi 
Zsófia, Tóth Éva Mária és Kosztra Barbara). 

A Papp Ferenc csoport 2 fővel képviselte magát önkéntesként az ismeretterjesztő stand 
munkájában. 

Fotók: 

 
 

 
2016.11.18.-19. BRALANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJA 
 
Esemény: Barlangkutatók ’Szablyár Péter’ Szakmai Találkozója 
Helyszín, időpont: Eger,  2016 november 18-19. 
Esemény jellege: szakmai konferencia   
Az esemény célja: más barlangász csoportok kutatásainak megismerése 
Résztvevő PFBKE tagok: 5 fő 
Résztvevő külsős személyek: 150 fő 
 

Az MKBT tájékoztatóban megjelent összefoglaló: 

Nagy sikerrel lezajlott a 2016. november 18–19-én Egerben megrendezett Barlangkutatók 
’Szablyár Péter’ Szakmai Találkozója. A 147 fizető résztvevő a két nap alatt 38 előadást 
hallgathatott meg 8 tematikus szekcióban. Az előadásokon kívül 18- án napközben buszos 
kirándulás, este Egri Csaba 3D vetítése, 19-én este az Inverse Everest csapat beszámolója, 
majd a barlangász-zenekarok tagjainak akusztikus öröm- zenélése, 20-án délután pedig a 
Varázstorony látogatása szolgált kiegészítő programként. A szervezők rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptak, mind az előadások színvonalát, mind a szervezést illetően, különösen 
nagyra értékelve az előadások idő- keretének betartatását, a jó helyszínt és a regisztrációs 
díjban foglalt étkezést. Kifogásként csupán az előadások utáni kérdések lehetőségének hiányát 
említették. A rendezvény az elnyert támogatásnak és magas részvételi létszámnak 
köszönhetően nyereséges volt. 62 résztvevő választotta a 2017-es tagdíj befizetés lehetőségét 
alacsonyabb részvételi díj fejében. A legjobb előadásra vonatkozó szavazólapokat 
összesítettük, melyek alapján a résztvevők Szabó Zoltán, Krkos Márk és Lukács László 
„Ü’88, hazám, hazám, avagy a paradicsom meghódítása” című előadását találták a 2016-os 
szakmai napok legjobb előadásának. Az előadók jutalma egy egy-éves Földgömb folyóirat 



előfizetés, az Elnökség felajánlásában. A tíz legjobbra értékelt előadót az Elnökség felkérte 
egy hosszabb, részletesebb előadás megtartására a szerdai MKBT előadások keretében, 
lehetővé téve a Szakmai Napokon hiányolt kérdések részletesebb körbejárását, megvitatását. 
A Szakmai Napok előadásai pdf formátumban elérhetőek a barlang.hu Dokumentumtárában a 
Rendezvények/Szakmai Napok 2016 könyvtárban. 

 
 
 
 
 
2016.10.28.-11.01 JÓSVAFŐI KUTATÓTÁBOR 
 
Esemény:  
Helyszín, időpont:  
Esemény jellege:  
Az esemény célja:  
Résztvevő PFBKE tagok:  fő 
Részt vevő külsős személyek:  fő 
  
 
2016.12.02.-03. MIKULÁS TÚRA 
 
  
Esemény: Mikulástúra                                   
Helyszín, időpont: Cseres-dombvidék (Somoskő-Fülek) 2016.12.02.-03.  
Esemény jellege és célja: Kirándulás 
Résztvevők: kb. 20 fő, főleg egyesületi tagok családjukkal 

 

 

A túra a Somoskőn található Petőfi-kunyhótól indult a felnőtt és gyerek csapatnak egyaránt 
szombat délelőtt. Itt találták meg a következő ponthoz vezető rejtvényt ill. térképet. 

A gyerekek elfoglalták a Somoskői Várat, elkóboroltak picit északra a Macskalyuki-bánya 
felé egy Forráshoz, megmászták az ottani kis Kilátót, eltúráztak a Simon-tornya nevű 
játszómezőhöz majd végül a Tavacskák környékén megtalálták a legutolsó mikulás 
csomagukat.  

 



A felnőttek kisebb elkavarodásokkal megfűszerezve sorba érintették a Somoskői Várat, a 
Macskalyuki-kilátót, Abroncsos nevű falurészt, a Monica-nyerget, a Bénai-sziklákat... Velem 
valahol féltávnál a Bénai-szikláknál találkoztak már alkonyatkor. Innen meggyorsítva a 
lépteket haladtunk sötétben a Füleki Várhoz.  

A szállás a Füleki Magyar Közösségi Házban volt, közös udvarral a Várral. Az emeleten a 
közös alvótérben kora este egész nagy játékszoba alakult ki :) Aztán később mindenki 
nyugodtan tudott pihenni komfortosan. A Mikulás is persze megérkezett az este folyamán a 
gyerekekhez. Volt nagy evés-ivás is ahogy kell. Gyönyörű napfényes időnk volt 
egész hétvégén. Párunknak sikerült másnap a Várba is kicsit felmenni és eltűnődni... 

 

Fotók:  

        

  

 
 
 
2016.12.03. MÁTYÁSHEGYI BARLANGTÚRA KOLLÉGÁK RÉSZÉRE 
 
 
 
 
Esemény: Mátyás-hegyi barlangtúra kollégák részére 
Helyszín, időpont: Mátyás-hegyi-barlang, 2016. december 3. 
Esemény jellege: barlangi túra, ismeretterjesztés 
Az esemény célja: csapatépítő barlangászat 
Résztvevő PFBKE tagok:  2 fő 
Részt vevő külsős személyek: 15 fő 
  



 

 

A Femtonics Kft. dolgozóit és azok gyermekeit ismertettük meg a barlangjárás szépségeivel. 
A túrára jelentkezetteket 2 csoportra osztottuk, korosztály szerint. A felnőtt csapat 3 
túravezetővel vágott neki a sötét járatoknak, hogy jobban megismerhessék magukat és 
kollégáikat egyaránt. A kezdeti félelmeket mindenki sikeresen leküzdötte és nem várt 
bátorságról tettek tanúbizonyságot a résztvevők. 
A „gyerekes” csapat 6-15 év közötti résztvevőit 2 túravezető kalauzolta egy „hősies apuka” 
segítségével, aki remekül vette a számára is újdonságokat jelentő szűkületek kihívásait.  A 
Színház-teremben spontán énekes előadást mutattak be a kisebbek a felnőtteknek, a közelgő 
Mikulástól várható édességmennyiség növelésének reményében. 
A hétfői visszajelzések alapján a testmozgás eléret célját, az izomláz mindenkit utolért. A 
gyerekek közül van, aki még hetekkel később is erről mesélt, de a felnőttek között is felmerült 
az igény, hogy máskor is legyen lehetőségük a természetjárás ezen formájával ismerkedni. 
 

 

 

 

2016.12.11. MÁTYÁS-HEGYI BARLANGTÚRA  A MULTI SE KAJAK-KENU 

SZAKOSZTÁLYÁVAL 
 
Esemény: Mátyás-hegyi barlangtúra a MULTI SE Kajak-Kenu Szakosztályával  
Helyszín, időpont: Mátyás-hegyi-barlang, 2016. december 11. 
Esemény jellege: barlangi túra  
Az esemény célja: gyermekek túráztatása, ismeretterjesztés  
Résztvevő PFBKE tagok: 2 fő 
Résztvevő külsős személyek: 14 fő 
 

A MULTI SE Kajak Szakosztályának gyermek sportolóval tettünk 3 órás látogatást a Mátyás-
hegyi-barlangban. A 10-13 év közti fiatalokat edzőjük kísérte.  

A gyerekekkel egy Nagy-kört tettünk meg, miközben megismertettük őket az alapvető 
barlangi mozgásformákkal, barlangi képződményekkel és kisebb előadás formájában a 
barlangok képződésével, kialakulásával. Kipróbáltuk a barlangi csendet és a sötétet, átbújtunk 
minden szűkületen, megtanultuk a csapatmunka fontosságát, végül pedig mindenki kapott 
megfelelő mennyiségű csokit.  
 
2016.12.18.  MÁTYÁS-HEGYI BARLANGTÚRA A GÖD SE KAJAK SZAKOSZTÁLYÁVAL 
 
Esemény: Mátyás-hegyi barlangtúra a Göd SE Kajak Szakosztályával 
Helyszín, időpont: Mátyás-hegyi-barlang, 2016. december 18. 
Esemény jellege és célja: csapatépítő barlangászat, karácsonyi „ajándék túra” 
Résztvevő PFBKE tagok: 2 fő 
Résztvevő külsős személyek: 18 fő 



 

A Göd SE Kajak Szakosztályának gyermek és serdülő korú sportolóval tettünk 4 órás 
látogatást a Mátyás-hegyi-barlangban. A 13-17 év közti fiatalokat edzőjük kísérte.  

3 db 6 fős csapatra osztódtunk, minden csapatot 2 fő túravezető kísért. A fiatalok sportos 
testalkatának és kiváló erőnlétének megfelelően (szinte mindenki korosztályos országos, 
európa- vagy világbajnoki helyezett volt) nem egy szokványos túrát tettünk, képzett 
barlangászok számára is remek edzőtúra lehetne bármelyik útvonal. A csapatok megjárták 
például a Tűzoltó-ágat, Mikulás-ágat, BETE-átlépőt, különböző kunsztolós mászásokat, a 
Szülőlyuk és Micimackó szűkületeket is, majd kipróbálták a sötétben való kijövetelt. 
Érdeklődve hallgatták a földrajzi, barlangképződési ismereteket, a jelenlévő hidrogeológus 
barlangász alig győzött válaszolni. 

A visszajelzések alapján a csapatépítés igazán sikeres volt, napok múlva is egymás szavába 
vágva mesélték a történteket. Nagy élmény volt a sportolók, de még a barlangászok számára 
is! Ha később abbahagyják a versenysportot, a jelenlévő túravezetők bármelyike tárt karokkal 
várja őket a csapatába! 

 
 

A Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület közgyűlése elfogadta a 2016. évi tevékenységről 
készült szóbeli beszámolót. 

Budapest, 2017.03.26. 

      

 
Gordos Erik 

A Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület elnöke 
1033 Budapest, Meggyfa u. 29. III/4 


