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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. 
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PF közösségi tér létrehozása 

Az Egyesület életében komoly hiányként jelentkezett, hogy nem állt rendelkezésünkre olyan közösségi tér, ahol mely a közösségi 
kapcsolatok építése és ápolása történhet, ahol felszerelésünket tárolhatjuk és a ahol a barlangászat, az egészséges életmód, a 
természet és a természetvédelem iránt érdeklődő Vendégeink részére igényes körülmények között programokat szervezhetünk. A 
hiány megszűntetése érdekében 2012-es év prioritása a PF közösségi tér létrehozása volt. Már 2011 végétől kezdve jelentős 
erőfeszítések történtek egy közösségi helyiség felkutatására, melyek eredményeként 2012. januárban sikerült bérleti szerződést 
kötni egy 42 nm-es pincehelyiség használatára. 

Az év során elvégeztük az helyiség teljes körű felújítását. Tekintve, hogy az Egyesület anyagi lehetőségei erősen korlátozottak, 
gyakorlatilag társadalmi munkában végezték a tagok a felújítást. Az építőanyagok és berendezések tekintélyes része is egyéni 
felajánlásokból jött össze. 
 
 

 
Ilyen volt Ilyen lett 

 

Az új közösségi helyiség egyik legfontosabb célja, hogy rendszeres találkozási pontként szolgáljon a tagok számára. A helyiség 
bérlése és felújítása óta heti rendszerességgel tartunk egyesületi klubnapot, mely alkalmat teremt az aktív közösségi életre. Itt 
történik a túrák és kutatások terveinek megbeszélése, a nyári kutatótáborok tematikájának kidolgozása, de jelenleg itt található az 
egyesületi felszerelések raktára is. A heti rendszerességen felül alkalmanként szélesebb körben meghirdetett ismeretterjesztő 
előadásokat, oktatásokat, expedíciós élménybeszámolókat, filmvetítéseket is tartunk. Büszkék vagyunk rá, hogy az Egyesület több 
tagja is foglalkozik barlangi fotózással, és az így készült fotókat nemcsak „házon belül”, hanem rendszeresen az Egyesület tagjain 
kívüli körben szervezett vetítéseken mutatjuk be, melyeken mindig nagyszámú érdeklődőt fogadunk.  
 
 

NEA működési támogatást nyertünk 

 
Ingatlan üzemeltetési költségekre kapott támogatás felhasználása: 
A pályázaton elnyert összeg legnagyobb részét működési költségekre, azon belül is Egyesület közösségi helyiségének bérleti díjára 
fordítottuk. A közösségi helység bérlése olyan költséget jelent az Egyesület számára, melynek kifizetése pusztán a tagdíjakból 
nehezen fedezhető, ezért igen jelentős számunka a NEA pályázaton elnyert összeg, amiből a közösségi helyiség 9 hónapi bérleti díját 
tudtuk fedezni.  
 
Védőfelszerelések és cél szerinti tárgyi eszközök beszerzésére kapott támogatások felhasználása: 
A NEA működési támogatás többi részét a barlangjáráshoz kötelezően használandó védőfelszerelésekre, vagyis sisakokra, és a 
barlangban szintén nélkülözhetetlen világító eszközök beszerzésére fordítottuk. A támogatásból 10 db barlangász sisakot és 10 db 
elektromos fejlámpát vásároltunk, melyek az egyesületi raktárkészletbe kerültek. A sisakokat és a világító eszközöket az egyesületi 
tagok, valamint az egyesület által szervezett túrán alkalmi érdeklődők térítésmentesen használhatják.  
A támogatási időszak alatt heti rendszerességgel szerveztünk edzéseket, vagyis erőnlét fenntartó, kondicionáló, ill. technikai jellegű 
barlangtúrákat a fővárosi Mátyás-hegyi barlangban. Ilyen alkalmakkor az Egyesület tagjai vezetik és kísérik a túrákat (alkalmanként 
legalább 1 fő túravezető és 1-2 fő barlangász ismeretekkel, alapfokú vizsgával rendelkező túrakísérő), valamint az Egyesület 
biztosítja a szükséges védőfelszerelést (védősisak, barlangi világítás). 
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2012-es programjaink 

 

(Havi rendszerességgel) Csütörtök, Mátyás-hegyi-barlang  

Esemény: Barlangi edző-, kondicionáló túrák  

Helyszín, időpont: 2012. év folyamán havonta  

Esemény jellege: barlangi túra 

Az esemény célja: Erőnlét fenntartása, barlangi mozgáskultúra megőrzése  

Résztvevő PFBKE tagok: változó ( 3-8 fő )  

Résztvevő külsős személyek: változó ( 1-4 fő )  

 

Összefoglaló:  

A PF Egyesület az év során havi rendszerességgel tartott hétköznap barlangi edző-kondicionáló túrát Budapesten a Mátyás-hegyi-
barlangban. A túrák nyíltak voltak, az egyesületi tagokon kívül - előzetes jelentkezés alapján - bárki részt vehetett. A túrákat 
levelezési listán és a tagokon keresztül meghirdettük. Átlagosan 5 fővel induló túrákon kezdők is részt vehettek, mindig az aktuális 
jelentkezőkhöz igazítva a nehézségi szintet. A túrák célja a barlangi mozgás gyakorlása és a barlang kedvező légúti élettani hatásának 
kiaknázása mellett a közösség építése volt, valamint a vendégek számára a barlang bemutatása. A tagság részéről mindig legalább 
egy, túravezetői végzettséggel rendelkező jelen volt, aki a túra szervezését, vezetését és a kulcsfelvétel adminisztrálását végezte. 
Ezek a túrák lehetőséget teremtettek olyanok számára is a barlanggal való ismerkedésre akik más módon nem tudtak volna ilyen 
helyre eljutni. 

Fotók:  

 

Mászás 

 

Sóhajok hídja 

  

2012. (Heti rendszerességgel) Barlangkutatás, Hideg-lyuk barlang  

 Esemény: Részvétel a Hideg-lyuk barlang feltáró kutatásában  

Helyszín, időpont: Budapest, 2012. év folyamán heti rendszerességgel  

Esemény jellege: oktatás 

Az esemény célja: A Hideg-lyuk feltáró kutatása, feltérképezése  

Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő  

Résztvevő külsős személyek:  nincs 

  

Összefoglaló:  

Jellemzően szombatonként, vagy kedden délutánonként szokott egy-egy kisebb nagyobb csapat a Hideg-lyukba leszállni, a 
tevékenység a járatok járhatóvá tételétől, a műszeres méréseken és a térképezésen keresztül a végpontok bontásáig terjed. A 
kutatásnak köszönhetően a Hideg-lyuk összhosszúsága 2012 –ben közel 500m –rel növekedett. 
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2012. Oktatás, változó időpontok, helyszínek  

Esemény: Oktatás  

Helyszín, időpont: Folyamatos, helyszín változó 

Esemény jellege: oktatás 

Az esemény célja: Utánpótlás biztosítása, képzés  

Résztvevő PFBKE tagok: 2 fő túravezető folyamatosan, 2-4 fő alkalomszerűen 

Résztvevő külsős személyek:  konkrét eseménytől függ 

 

Összefoglaló:  

A Papp Ferenc BKE több tagja is jelentős szerepet vállal a magyarországi barlangász és barlangi túravezető képzésben. 
Egyesületünknek több tajga is aktívan részt vesz az MKBT Oktatási Szakosztályának munkájában. Tevékenységünk a következőket 
fedi le az OSZ munkáján belül: barlangi technikai tanfolyamon, túravezetői tanfolyamokon részvétel oktatói minőségben, ezen 
tanfolyamok szervezésében, lebonyolításában való részvétel. Tanfolyamok befejeztével azok vizsgáin való részvétel vizsgáztatói 
státuszban. 

 Ebben az évben lezajlott események: 

 - Tavaszi technikai tanfolyam, 2012. május (egy hetes bentlakásos tanfolyam), Szögliget 

 - Központi barlangász vizsga – és szintfelmérő: 2012. június 30-31.  

 - Őszi technikai tanfolyam, 2012. szeptember vége (egy hetes bentlakásos tanfolyam), Szögliget 

 - Pótvizsgák lebonyolítása 

 Fotók: 

 

Kötéltechnikai oktatás Barlangász 
csomók gyakorlása 

 

Elméleti oktatás Gyakorlati barlangi oktatás 

kezdetei….. 

 

2012.01.-12. (Havi rendszerességgel) Harcsaszájú-barlang kutatás, Budapest  

Esemény: Harcsaszájú barlang kutatása  

Helyszín, időpont: Budapest, 2012. havonta  

Esemény jellege: kutatás 

Az esemény célja: Szépvölgyi barlangrendszer kutatása  

Résztvevő PFBKE tagok: 14 fő 

Résztvevő külsős személyek: 30-40 fő barlangász 

  

Összefoglaló:  

A Papp Ferenc BKE 2009 óta vesz részt több barlangász csoport összefogásában a Budai Termálkarszt barlangjainak, azon belül 
kiemelten a Harcsaszájú-barlang feltárásában. Az egyesület aktív részvételével az évek során, a kezdetben 660 méter hosszan ismert 
barlangjáratok jelenleg az ország leghosszabb barlangrendszerének jelentős részét képezik. Több hónapos kutatómunka 
eredményeképpen, 2011. decemberében sikerült megtalálni az összeköttetést a Pál-völgyi-Mátyás-hegyi és a Harcsaszájú-Hideg-lyuk 
barlang-rendszerek között. Az így létrejött - még nem hivatalosan elnevezett -, Szép-völgyi-barlang-rendszer hossza 28,6 km, ezzel 
jelenleg Magyarország leghosszabb barlangja! A rendszer részei: Mátyás-hegyi-barlang, Pál-völgyi-barlang, Meta-barlang, Kis-hideg-
lyuk, Bagyura-barlang, Harcsaszájú-barlang, Hideg-lyuk, Gábor Áron-barlang. 
A most elért siker annak a 31 éves kutatómunkának az eredménye, amiben eddig több, mint 200 ember vett részt!. 
Természetesen a feltáró munka Szép-völgyi-barlang-rendszerben tovább folytatódik...!!! 

Egyesületünk minden jelentősebb feltárásnál képviseltette magát. 
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2012.02.24-26. Szlovénia, Kacna Jama  

Esemény:                   Felszíni terepbejárás és barlangászat Divaca közelében, Szlovéniában 

Helyszín, időpont:                 2012. február 24-26, Divaca, Szlovénia        

Esemény jellege:  kutatás 

Az esemény célja:     A barlangászat - a barlangban való mozgás, barlangokkal kapcsolatos tudományos ismeretek gyűjtése kutatási 
szempontból, és a közös felszíni terepbejárások során a környék karsztjelenségeinek megismerése. Nemzetközi kapcsolatok ápolása 
más barlangász szervezetekkel. (Nyílt kirándulás)                       

Résztvevő PFBKE tagok:                11 fő                            

Résztvevő külsős személyek: 

  

Összefoglaló:  

Program:  

2012. február 24. este: 

 1. Megérkezés a szállásra, szobák elfoglalása  

 2. Összegyűlés a közös helyiségben, ismerkedés, beszélgetés a barlangi kutatásokról. 

 3. Hőkamerával új barlangbejáratok keresése a felszínen. 

 2012. február 25.:        

1. Barlangi programok:  

a) a környék zsombolyainak meglátogatása kötéltechnikai eszközökkel. A 5-110 méter mély barlangoknál rögzítettük a bejárat GPS 
koordinátáját, és állapotfelmérést végeztünk. Amennyiben nem volt a barlangról térkép, akkor csináltunk.  

 2. Kirándulás a karsztvidéken 

A felszíni karsztformák és a környék geológiai értékeinek bemutatása, megismerése.  

3. Közös vacsorakészítés, vacsora, kapcsolatok ápolása a Szlovén egyesületi tagokkal 

4. Hőkamerával új barlangbejáratok keresése a felszínen  

 2012. február 26.: 

1. Barlangi programok:  

a) a környék zsombolyainak meglátogatása kötéltechnikai eszközökkel. A 5-110 méter mély barlangoknál rögzítettük a bejárat GPS 
koordinátáját, és állapotfelmérést végeztünk. Amennyiben nem volt a barlangról térkép, akkor csináltunk.  

2. Hazautazás 

Sajnos, csak hőkamerás felvételek vannak. Senki nem hozott gépet ekkor. 

 

 



 

2012.03.15-18. Bükk-hegység  

Esemény:                                          Bükki barlangász-hétvége 

Helyszín, időpont:                             Bükk-hegység, 2012. március 15-18. 

Esemény jellege: barlangi túra  

Az esemény célja:                             Rekreáció, barlangi túrázás, honismeret, természetjárás 

Résztvevő PFBKE tagok:                8 fő (ebből 4 fő túravezető) 

Résztvevő külsős személyek:           10 fő 

  

Összefoglaló:  

A PFBKE rendszeresen szervez többnapos barlangi túra-programokat hazánk karsztvidékeire. A 2012. március 15-e körüli négy napos 
hosszú hétvégén a barlangokban bővelkedő Bükk-hegység volt az úti cél. 

Szálláshelyünk a Bükk-fennsíkon volt, egy a Nagy-mezőhöz közeli hatalmas töbör peremén található Síházban, ahonnan 
csillagtúraszerűen kerestük fel a Bükk különböző szegleteiben megbúvó barlangokat. 

A hétvége során meglátogattuk a Bükkzsérc közelében található Odor-várat, ahol megismerkedtünk az ott folyó barlangkutatási 
munkával (melyen egyesületünk egyik tagja is rendszeresen részt vesz), illetve túráztunk az Odor-vár oldalából nyíló Hajnóczy-
barlangban, melynek legmélyét régi, tönkrement ácsolat nagy mennyiségű korhadó faanyagától tisztítottuk meg a Nemzeti Parkkal 
együttműködésben. 

A következő napokon a Bükk-fennsík és környékének kisebb barlangjait jártuk több csoportban. Eljutottunk az igen nehezen 
fellelhető bejárattal büszkélkedő Szirén-barlangba, melynek Jeges-termében csodálatos jégcsapvilág tárult elénk, látogatást tettünk 
a Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang kedves aknarendszerében, valamint szomszédságában, a szűkületeiről méltán hírhedt Borókás-
tebri 4. sz. víznyelőben (a Fejes fantázianevű szűkület minket is visszafordulásra késztetett), kísérletet tettünk a Pénz-pataki 
víznyelőbarlang bejárására (a bejáratban kialakult masszív jégdugó ezt nem tette lehetővé), szűkületi kötéltechnikánkat finomítottuk 
a Lillafüred fölött nyíló Szeleta-zsomolyban, valamint eljutottunk a Bányász-zsombolyba, miskolci barlangász barátaink kutatási 
területére, ahol segédkeztünk a feltáráshoz szükséges villanyvezeték forrasztási munkálataiban. 

A Bükk-hegység több száz barlangjával kimeríthetetlen túrterepet biztosít a barlangászoknak, így a PFBKE a jövőben is tervezi 
barlangász programok szervezését e tájegységre. 

Fotók: (Nagy Gergely Domonkos) 

 

A Hajnóczy-barlang bejáratánál a kihozott faanyaggal Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang, Óriás-akna 
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2012.03.19-23. Kutatótábor, Szépvölgyi barlangrendszer, Budapest  

Esemény: Részvétel a Szépvölgyi kutatótáborban  

Helyszín, időpont: Budapest, 2012. március 19-23.  

Esemény jellege: kutatás 

Az esemény célja: A Szépvölgyi barlangrendszer feltáró kutatása  

Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő  

Résztvevő külsős személyek: kb. 80 barlangász  

  

Összefoglaló:  

A 4 napos kutatótáborban több mint 80 barlangász vett részt, többnyire budapesti, és vidéki barlangászok. A táborban a 
barlangrendszer több pontján is folyt a kutatás, leginkább bontás formájában. A táborban történt kisebb feltárások 
eredményeképpen a barlangrendszer összhosszúsága mára megközelítette a 30km –t. 

  

 

2012.03.25. Gyerektúra, Mátyás-hegyi-barlang  

Esemény: Gyerektúra  

Helyszín, időpont: 2012.március 25., Mátyás-barlang  

Esemény jellege: barlangi túra 

Az esemény célja: Utánpótlás biztosítása. A barlangászat megismertetése középiskolás diákokkal, valamint az egymást segítő és 

figyelő magatartás és a sport szeretetének erősítése. 

Résztvevő PFBKE tagok: 2 fő túravezető + 4 fő  

Résztvevő külsős személyek: A monori József Attila gimnázium 11.g osztályos tanulói (20 fő), és két tanáruk (Hrutkáné Molnár 

Monika és Megyeri Ágnes). 

Összefoglaló:  

A barlangtúránk programja: 

� A barlangjárás szabályainak elsajátítása. 

� A barlangban való közlekedési technikák gyakorlása. 

� Barlangban való tájékozódás térkép alapján. 

� Egymás segítése a közlekedésben. 

� A barlang geológiai sajátosságainak ismertetése. 

 
 
 

2012.05. Szlovákia, Várhosszúrét  

 

 Esemény:                             Külföldi barlangtúra               

Helyszín, időpont:              2012. május eleje, Szlovákia, Várhosszúrét(Krasnahorská Dlhá Lúka) 

Esemény jellege:   barlangi túra 

Az esemény célja:            Határainkon túli barlangok megismerése, kapcsolataink ápolása és bővítése szlovák barlangász barátainkkal 

Résztvevő PFBKE tagok:    4 fő túravezető + 1 fő                         

Résztvevő külsős személyek:           4 fő      

  

Összefoglaló:  

2012. május elején a Szlovák-karszt barlangjait látogattuk meg. Korábban csoportunkból ezeket a barlangokat még nem látogatta 
meg senki, így minden tagunknak ez újdonság volt. A szervezésben sokat segítettek rozsnyói barlangász barátaink egyes barlangokba 
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az ő kalauzolásukkal jutottunk le. Szállásunk a Rozsnyó (Rožňava) melletti Várhosszúréten (Krasnahorská Dlhá Lúka) volt a helyi 
barlangász házban. Kint tartózkodásunk alatt meglátogattuk a szomszédos fennsík kötéltechnikával bejárható zsombolyait (Kis-
zsomboly, Nagy-bikkfa zsomboly), a Gombaszögi-barlangot, valamint a körtvélyesi (Jablonov Nad Turňou) forrásbarlangot 
(Hrušovská Jaskyňa). A túrán jelenelevők közül azóta egy személy jelentkezett egyesületünkbe és azóta is aktív tagja. 

  

  

2012.05.12-13. Hágó kupa, Pilis, Ezüsthegyi-kőfejtő  

Esemény:       Részvétel a Hágó kupa barlangászverseny szervezésében és lebonyolításában 

Helyszín, időpont:              Pilis, Ezüsthegyi kőfejtő, 2012. május 12-13. 

Esemény jellege:  oktatás  

Az esemény célja:      Játékos ügyességi verseny keretében a barlangászat és barlangok szeretetének elősegítése, testi, szellemi 

állóképességre csapatszellemre nevelés, barlang -és természettudományos érdeklődés serkentése. 

Résztvevő PFBKE tagok:                7 fő ( szervezés )                                 

Résztvevő külsős személyek:       kb. 50 versenyző és számos külsős barlangász 

  

Összefoglaló:  

A kétnapos rendezvény az Ezüsthegyi-kőfejtőben, illetve a Szabó József barlangban került megrendezésre. Szombaton mintegy 15 
darab 3fős csapat indult a játékos ügyességi versenyen, amelyen voltak kötéltechnikai feladatok, gyorsasági feladatok, elméleti 
tudást igénylő feladatok, és elméleti tesztek. A vasárnapi egyéni versenyen (kötélpálya) 28 induló mérte össze a tudását. 

A visszajelzések és köszönetnyilvánítások alapján az esemény rendkívül sikeresnek mondható. 

   
  

2012.05.26-28. Családos barlangtúra, Bükk hegység  

 Esemény: Pünkösdi családos barlangászás  

Helyszín, időpont: 2012. május 26-28., Bükk hegység  

Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra 

Az esemény célja: A barlangok, a barlangászat, a természet – mint a csoport számára elsődleges értékek - ismeretének és 
szeretetének átadása, közvetítése nem barlangászok, és gyerekek felé, a csoport nyílt barlangász túráján való részvétel során  

Résztvevő PFBKE tagok: 13 fő ( PFBKE tag )  

Résztvevő külsős személyek: 8 fő + 14 gyerek 

  

Összefoglaló:  

A jelentkezők életkorának, és fizikai felkészültségének megfelelően kiválasztott, különböző kiépítetlen barlangok megfelelő 
túravezetéssel való bejárása, és közös felszíni programok, kirándulások, közös szabadtéri főzés. 

- Május 26-a: Vénusz barlang bejárása és szabadon látogatható barlangok, Kecske-lyuk Büdös-pest, Udvar-kő megtekintése egy 
felszíni kirándulás során. 

-Május 27-e: Mexikó-völgyi víznyelő, illetve a Fecske-lyuk nevű barlang bejárása, a résztvevők barlangjárási ismereteinek 
megfelelően bontott csoportokban. 

-Május 28-a: Kis-kőháti zsomboly bejárása, illetve felszíni kirándulás. 

  

Fotók: 

  



 

  
  

 

  

2012.06.29. Gyerektúra, Mátyás-hegyi-barlang  

 Esemény: Gyerektúra a Mátyás-hegyi-barlangban  

Helyszín, időpont: Budapest, 2012. június 29.  

Esemény jellege: barlangi túra 

Az esemény célja: Mátyás-hegyi-barlang bemutatása 10-14 éves gyerekeknek  

Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő  

Résztvevő külsős személyek: kb. 30 gyerek + 8-10 felnőtt kísérő 

Összefoglaló:  

A Diósdi DSE és az Érdi Judo Club felkérte egyesületünket, hogy a 2012. évi sporttáborukon résztvevő, 10-14 éves gyerekeknek 
mutassuk be a barlangot, egy vidám hangulatú barlangtúra keretében. A két és fél órás programon több mint harminc táborozó 
gyermek, és felnőtt kísérőik vettek részt. 

A felszerelés (sisakok, lámpák) kiegészítésében segítségünkre volt a Hahó! Egyesület, a Barit Barlangkutató Csoport valamint 
Adventure Caving Bt. 
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2012.08.03-19. Kutatótábor, Montenegró  

Esemény: Részvétel a montenegrói központi kutatótáborban  

Helyszín, időpont: 2012. augusztus 3-19  

Esemény jellege: barlangi túra, kutatás, oktatás 

Az esemény célja: Feltáró kutatás, túra, oktatás  

Résztvevő PFBKE tagok: 3 fő túravezető  

Résztvevő külsős személyek: ~60-70 fő  

Összefoglaló:  

Egyesületünk tagjai 2005 nyara óta vesznek részt a Montenegró kollektíva (MKBT) kutatótáborain. Azóta jelentős szerepeket 
vállalnak tagjaink a tábor szervezésében (pl. folyamatos kapcsolattartás a montenegrói környezetvédelmi és állami szervekkel, 
engedélyeztetési folymatok), lebonyolításában, a helyi kutatások megszervezésében illetve a kutatási tevékenységben. Az 
egyesületből a részvevők száma évről évre változó, idén 3 fő vett részt. 

A tábor két hete alatt 4 napos folyamatos lent tartózkodással 2 tagunk kutatta a Njegos-barlangot, amely a tábor fő kutatási 
célpontja tíz éve. Egy tagunk a Kétlyukú-barlang kutatásában vett részt igen aktívan (részese a feltáró csapatnak).  

 
  

 

 2012.08.11-19. Barlangkutatás, Kacna Jama, Szlovénia  

Esemény: Nemzetközi barlangász expedíció  
Helyszín, időpont: 2012. nyár, Kacna-jama barlangban (Divaca, Szlovénia 
Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, kutatás, oktatás, szakmai konferencia ( megfelelő rész aláhúzandó )  

Az esemény célja: Kacna jama barlang feltáró kutatása, térképi, fotó és kataszteri dokumentálása  

Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő ( plusz családtagok )  

Résztvevő külsős személyek: 5 magyar, 10 cseh és 4 szlovén barlangász 

Összefoglaló:  

2012. augusztus 11. este: 
1. Megérkezés a táborhelyre, sátrak felverése, táborhely kialakítása 
2. Expedícióval kapcsolatos megbeszélések, felszerelések kipakolása  
  
2012. augusztus 12.: 
1. Új barlang feltárása felszíni bontás segítségével. 
2012. augusztus 13.: 
1. Barlangi felszerelés szállítása barlangon belül  
2. Barlangi szállás (bivak) kiépítése 
3. Előkészületek a másnapi feladatokra 
4. Vacsorakészítés és alvás a barlangban 
  
2012. augusztus 14.: 
1. Járatok felmérése és barlangi térképek készítése 
2. Fotó dokumentáció 
3. Előkészületek a másnapi feladatokra 
4. Vacsorakészítés és alvás a barlangban 
  
2012. augusztus 15.: 
1. Barlangi felszerelés szállítása barlangon belül  
2. Kijövetel a felszíni táborba 
3. Este szociális interakció rég nem látott barátainkkal 
  
2012. augusztus 16.: 
1. Délelőtt pihenő 
2. Barlangi felszerelés szállítása barlangon belül  
3. Vacsorakészítés és alvás a barlangban 
  
2012. augusztus 17.: 
1. Járatok felmérése és barlangi térképek készítése 
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2. Fotó dokumentáció 
3. Vacsorakészítés és alvás a barlangban 
  
2012. augusztus 18.: 
1. Barlangi felszerelés szállítása barlangon belül  
2. Kijövetel a felszíni táborba 
3. Este szociális interakció rég nem látott barátainkkal 
  
2012. augusztus 19.: 
1. Felszerelés takarítása, pakolás, tábor lebontása 
2. Hazamenetel 
 
 Fotók: 

 

  
 

  

2012.10. Gyerektúra, Mátyás-hegyi-barlang  

 Esemény:                                           Gyerektúra                  

Helyszín, időpont:                             Budapest, Mátyás-hegyi barlang, 2012. október        

Esemény jellege:   barlangi túra 

Az esemény célja:                             Utánpótlás biztosítása             

Résztvevő PFBKE tagok:                2 fő túravezető + 1 fő                         

Résztvevő külsős személyek:           9 fő      
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Összefoglaló:  

Egyesületünkben egyre több a kisgyermekes pár. Ezért időről-időre egyesületünk túravezetői gyermekes túrákat szerveznek, ahol a 
legkisebb, leendő barlangászok, kipróbálhatják magukat barlangi körülmények között. Az apróságok nagyon ügyesek és kíváncsiak 
szoktak lenni. Biztonságukért teljes mértékben a velük érkező szüleik ill. a túra vezetője felel. Alapfelszerelésként természetesen a 
sisak viselése kötelező. Tekintettel az egyesületen belüli gyermek létszámra a jövőben is fontos program a kicsiknek szervezett 
felszíni- és barlangi túra.  

Fotók: 

  

 

 

  

2012.11. Csehország, Morva karszt  

  

Esemény:                                           Baráti barlangászás Csehországban 

Helyszín, időpont:                            2012. november, Morva-Karszt, Csehország 

Esemény jellege:   barlangi túra, 
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Az esemény célja:     A lentebb felsorolt cseh barlangok bejárása, megtekintése, valamint nemzetközi kapcsolataink 
ápolása                         

Résztvevő PFBKE tagok:                           13 fő                

Résztvevő külsős személyek:                       4 fő 

  

Összefoglaló:  

A csehországi Morva-Karszton a november elsejei hosszú hétvégén három napot töltött a csoportunk, és több külsős résztvevő, a 
cseh Planyví barlangkutató csoport meghívására. A cseh kutatókkal évek óta ápolunk jó viszonyt, a közös szlovéniai kutatási 
területünk, a Kacna Jama barlang révén. 

Szállásunk csütörtöktől vasárnap reggelig a cseh csoport kutatóháza volt Ostrov u Macochy településen. Vendéglátóink vezetésével 
csütörtök, péntek és szombat a Pikova dama, Spiralka, Bulls rock cave valamint az Amaterska cave-t tekinthettük meg. Vasárnap egy 
kis kirádulás és a cseh barokk művészetnek adózás után hazafelé vettük az irányt. 

  

2012.11.16-18. Szakmai találkozó, Pécs  

Esemény: Barlangkutatók szakmai találkozója 

Helyszín, időpon: Pécs, 2012. november 16-18. 

Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, kutatás, oktatás, szakmai konferencia ( megfelelő rész aláhúzandó )  

Az esemény célja: Beszámolók kutatásokról, expedíciókról. 

Résztvevő PFBKE tagok: 6 fő  

Résztvevő külsős személyek: 

Összefoglaló:  

Az idei rendezvényt a Mecseki Karsztkutató Csoport fennállásának 40. évfordulója tiszteletére Pécsett, a Pécsi Egyetemen került 
megrendezésre. A rendezvényen hazánk karszt- és barlangkutatói foglalták össze az elmúlt évek legjelentősebb kutatásait, 
feltárásait, szakmai eredményeit, számoltak be külföldi expedíciókról. 
  

 

 

2012.12.8-9. Mikulástúra 

Esemény:   Mikulástúra 

Helyszín, időpont: Csobánka, 2012. december 8-9.    

Esemény jellege:  felszíni túra  

Az esemény célja:   kicsiket és nagyokat hívunk a természetbe a tél kezdetén vidám családos programra felfűzve a hétvégét 

Résztvevő PFBKE tagok:  Gazda Attila, Petró Ildikó, Markó Gábor, Izápy Júlia, Balogh Orsolya, Rosales Mária, Péntek Zsófia, Takács 
Róbert, Borzsák Veronika, Králl Péter, Kovács András, Ligeti Márton, Egri Csaba, Izápy Balázs, Király Marianna, Szabó Etelka, Szabó 
Emőke, Szabó Kálmán, Megyeri Ágnes, Borzsák Kamilla, Egri László, Izápy Viktor, Csekő Zsuzsa    
Résztvevő külsős személyek: Gazda Zalán, Markó Pál, Zsoldos Márton, Zsoldos Ábel, Sári Attila, Sári Vince, Takács Boróka , Králl 
Barnabás, Eső Dóra, Kovács Gergő, Megyeri Katalin, Ligeti Kadosa, Ligeti Bendegúz, Ligeti Enéh, Ligeti Ilona, Ligeti Koppány, Borzsák 
Sarolta, Egri Vince, Egri Illés, Egri Mátyás, Izápy-Nagy Nóra, Izápy Anna, Izápy Zsófia, Izápy Flóra, Izápy Zsuzsanna, Orosz Lázsló, Izápy 
Gábor, Wehovszky Erzsébet, Szabó Lénárd, Nagy Gergely Domonkos, Rántó András 

Összefoglaló:  
Az indulás előtti napon még nagyban fojt a betűcsata, mert senki sem tudta, hogy hova kell mennünk. Több megfejtés is született a 
két csapat rejtvényére, de végül Andi megerősítette a helyeset. Íme a rejtvények: 
 
Pöttömös (családos csapat):  
Csak futsz, futsz te kicsi őz, 
este téged várnak. 
Ahol sárga falevél 
int búcsút a nyárnak. 
De az ágak feketék, 
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bámulnak búsan felélm. 
Virágok elnyíltak régen, 
nem moccan semmi a réten. 
 
Élet Élvezői (felnőttek): 
Még száz esztendő előtt Budapest városában 
nem volt prókátor - a szó mai értelmében. 
 
Idén nem kellett messzire utaznunk, a családok Csobánkára mentek, a többiek pedig a csillaghegyi hévmegállóból indultak a túrára. 
Persze a reggeli kocsmázás sem maradhatott el. Andi és Géza is megjelentek jó utat kívánni nekünk, aztán tovaszáguldottak a 
titokzatos helyre, amit mi nem is sejthettünk, hol lehet, pedig ott volt szállásunk.  
Sikeresen megtaláltuk az első rejtvényt, ami a Róka-hegyre invitált minket, így hamar ki is értünk a faluból, nekivágtunk a hosszú 
lépcsősornak. Az összes rejtvényt sikerült megtalálnunk, mindegyikhez tartozott egy kis csomag finomság, mogyoró, szaloncukor, 
bonbon, olykor-olykor kis üveg pálinka. 
A gyerekes csapat hosszú 6 kilométerét nem sokaknak sikerült teljesíteniük, csak azoknak, akik birtokolták a biztonságos járás és a 
beszéd képességét. Sajnos ezek hiányában minden hozzátartozójával együtt lemorzsolódott néhány versenyző, de a többiek 
hősiesen teljesítették a feladatot a zord körülmények ellenére. 
Gyönyörű fehér hó borította az erdőt, amerre jártunk. Hideg, fázó a táj, de nagyon is élő. Itt-ott zöld levélkék tűnnek elő kis 
foltokban, a december eleji hó még lusta volt gondosabban betakargatni őket. Fagyos szél fúj, amelybe szárnyaival 
megcsimpaszkodott egy madár, egy helyben lebegett mozdulatlanul, pockokat, egereket figyelgetve. A délutáni szürkület még 
jobban kiemelte a hó tisztaságát és remekségét. A festékszürke ég alja kényelmesen ellilult alkonyat után, függönyt húzva a tájra. 
Csak Csobánka lámpáinak kis fénye volt már az iránytűnk, s mentünk arrafelé, mint a bogarak a fényre. A főtéren Mikulás 
osztogatott a falusi gyerekeknek ajándékokat. Szólt a zene, a Karácsonyfán pörögtek-forogtak a csillámlós díszek. A gyerekek 
elfáradtak, hazavitték őket. A padokat elkezdték beszedni, a szemeteket összetakarítani. A Mikulás kitartott, beszélgetett a 
helyiekkel, majd utolsóként ment el. 
Megtaláltuk a végső rejtvényünket, ami a szálláshoz vezetett már.  
Andi forralt borral, és jóleső paprikáskrumplival várt minket. Persze előkerültek sütemények, narancsok, mogyoró is vacsora után. 
Idén nem lett meg a mikulásjelmez, valahol elkavarodhatott, de Géza nem esett kétségbe. Behozta a terembe az 
ajándékcsomagokat, és elmondta a gyerekeknek, hogy útközben szegény Mikulás szánjának kicsorbult a sínje, ezért nem tudott 
eljönni, de a csomagokat elküldte, nehogy hoppon maradjanak a kis Papp Ferences gyerekek. Elmesélte nekik még egyik kalandos 
tündérmeséjét is, amit mindenki csak tátott szájjal hallgatott. 
Ezután az este kellemes beszélgetésekkel telt, a cserkészház alsó emeletén pedig a MAHOE hegymászó egyesület táncos mulatságot 
tartott. A hegymászó-barlangászok, régi ismerősök, följöttek hozzánk egy beszélgetésre. 
Reggel Andi szendvicset kent, teát, kávét főzött. Mindenki tele hassal indult haza autóval, vagy kirándulva a hévmegállóig. 
 
 
 

 

  
 
 
 

A Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület közgyűlése elfogadta a 2012. évi tevékenységről készült szóbeli 
beszámolót. 
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