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Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület

AZ SZKBE ILLETÉKESEINEK ELÉRÉSI CÍMEI
Tarnai Tamás elnök, ügyvezető elnök
2234 Maglód, Majláth u. 44.

Tel: 20/910-7762 v. 29/327-366
E-mail: ttarnai@freemail.hu

Groditzki Ildikó gazdasági igazgató
6721 Szeged, Lechner tér 4.

Tel: 30/435-7409
E-mail: grodildi@gmail.com

Bauer Márton titkár
1173 Budapest, Szürkebegy u. 73.

Tel: 30/628-5500
E-mail: kishanyas@gmail.com

Ország János elnökségi tag
7634 Pécs, Gém u. 18. fsz. 4.

Tel: 30/689-3108
E-mail: orszagjanos@mecsekerc.hu

Rostás Attila elnökségi tag
7634 Pécs, Rácvárosi u. 32.

Tel: 30/828-0861
E-mail: boller@freemail.hu

Szeredi Anna elnökségi tag
1173 Budapest, Szürkebegy u. 73.

Tel: 30/513-6554
E-mail: barlangitucs@gmail.com

Varga Karolina elnökségi tag
1063 Bp., Szinyei Merse u. 32. fsz. 7.

Tel: 20/583-7797
E-mail: varga.kara@gmail.com

Szigetvári István ellenőrző biz. elnök
2220 Vecsés, Apaffy u. 1.

Tel: 70/932-9059
E-mail: szigetvari.istvan@draexlmaier.de

Ács-Kovács Milán ellenőrző biz. tag
2800 Tatabánya, Vadász u. 42. fsz. 2.

Tel: 20/958-7322
E-mail: barlangaszmilan@gmail.com

Főző Péter alelnök – Budapest
1063 Bp., Szinyei Merse u. 32. fsz. 7.

Tel: 70/318-5235
E-mail: fozopeter@gmail.com

Balogh Krisztián alelnök – Pécs
7634 Pécs, Rácvárosi u. 32.

Tel: 30/830-9771
E-mail: kicsikrisz@gmail.com

Raisz Péter alelnök – Szeged
6724 Szeged, Csongrádi sgt. 96/A

Tel: 20/289-9489
E-mail: pajszi@gmail.com

Majer-Vass Laura iroda- és pályázati vezető
7634 Pécs, Zsongorkő u. 9/B

Tel: 30/375-1745
E-mail: majervasslaura@gmail.com

Simó Attila turisztikai programvezető
7628 Pécs, Szabolcsi út 44.

Tel: 20/922-5019
E-mail: simo.attila@gmail.com
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AZ SZKBE HIVATALOS ELÉRHETŐSÉGEI
Székhely (számlázási cím): 6723 Szeged, Szamos u. 6. IX. em. 54.
Telephely: 7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 1269
Telefon/Fax: 72/ 598-036; 06 20/380-2064
Internet elérhetőség: www.szkbe.hu
E-mail: szkbe@szkbe.hu
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Kulik Szabcsi
2009. október 17-én 620-kor 3600 g-mal,
51cm-rel megszületett Kulik Zsuzsi és
Nagy Tamás fia, Szabolcs.
Gratulálunk!
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Kedves Kispajtások!
„Frissítsük fel emlékeinket!” címmel állandó rovatot indítunk a Hírmondó hasábjain. Mostantól
minden számban találtok majd egy rövid összefoglalót az alapfokú barlangász képzés egy-egy
témaköréből. Sok tagtársunk nem végzett semmilyen tanfolyamot, így újdonságként olvashatja
a barlangászat alapvető tudnivalóit, szabályait, technikáit, tudományos ismereteit, stb. Azok
közül pedig, akiknek van alapfokú képesítésük, sokan valószínűleg már rég elfeledték mik is
hangozottak el az oktatáson. Ahhoz, hogy biztonságosan és gond nélkül, vidáman túrázhassunk,
kutathassunk, mindenkinek fontos tisztában lennie az alapvető ismeretekkel.
Fogadjátok szeretettel, és váljon hasznotokra!
Jó túrázást, jó kutatást, jó szerencsét!

Frissítsük fel emlékeinket!
Barlangi túra fogalma
Barlangi túrának tekintjük a sport célú barlangjárást, amelynek minimális időtartama fél óra. Ha
még ennél is szigorúbbak akarunk lenni, akkor mondhatjuk azt is, hogy a túra "idealizált
túraideje" legalább fél óra. Akkor viszont meg kell magyaráznunk az idealizált túraidő
fogalmát, mely alatt azt az időt értjük, amennyi idő alatt egy adott túraszakaszt öt jól képzett
barlangász pihenő nélkül be tud járni. Így tehát nem tekintjük, pl. a Holdvilág-árokból nyíló
kisebb-nagyobb üreg bejárását barlangtúrának (habár ezek az üregek kétségkívül barlangok),
még akkor sem, ha a turistacsoport fél óránál többet tölt el bennük.
A barlangi mozgás
Mászás:
A mászás alapszabálya, hogy mindig három végtaggal támaszkodunk, illetve kapaszkodunk és
a negyedik szabad végtaggal keressünk új fogást vagy lépést. „Szemmel másszunk!” Azaz
mászás közben törekedjünk arra, hogy a kényelmesebb helyekről mérjük fel az előttünk álló pár
métert, és „szemmel másszunk” végig rajta, elképzelve azt is, hogy hogyan fogjuk használni a
fogásokat, illetve lépéseket. Ha valamilyen különleges technikát igényel a szakasz leküzdése
(pl. reibung, liftezés) akkor gondoljuk végig, hogyan fogunk végighaladni az adott szakaszon.
Szemelvények a barlangi mozgás nevezéktanából:
Traverzálás: a hátunk és a fenekünk az egyik falon, a két lábunk a másik falon helyezkedik el.
A haladás során két kezünkkel a csípőnk melletti falon megtámaszkodva felemeljük magunkat,
majd odébb ülünk. Lassú, de biztonságos, mászás közbeni pihenésre ideális. Baggel kifejezetten
kényelmetlen így haladni.
Terpeszmászás, állótraverzálás: a jobb oldali végtagok az egyik oldalon, a bal oldaliak pedig
a másik falon helyezkednek el. A mozgás gyors haladást tesz lehetővé még baggel a hátunkon
is, további előny az energiatakarékosság. Törekedjünk arra, hogy ezt a mozgásformát
alkalmazzuk mászásaink során.
Hidalás (indiánhíd): kezeink az egyik, lábaink a másik falon helyezkednek el oly módon, hogy
közben a testünk megközelítőleg vízszintes testhelyzetet vesz fel. Nagyon nehéz, gyakran
4.
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kiváltható más mászással. Indiánhídból visszaállni terpeszmászásba komoly technikai tudást
igényel.
Liftezés: aknákban lefelé történő haladásnál alkalmazzuk, amikor a két fal között maximálisan
60-80cm távolság van. A két fal között keresztben guggoló helyzetet veszünk fel, a
végtagjainkkal szétfeszítjük a barlang falát. A feszítés mértékével szabályozhatjuk a lecsúszási
sebességünket, menetközben pedig a lábainkkal tudunk megállni a különböző peremeken.
A lemászás során ugyanúgy kell eljárni, mint felfelé, de jóval nehezebb a fogások, lépések,
megkeresése, mivel általában nem látjuk azokat (itt különösen nagy jelentősége van a defenzív
biztosításnak!). Lemászás során mindig két fokozattal alacsonyabbat tudunk mászni, mint
felmászás esetén. Nehezebb mászás esetén használjunk köteles biztosítást, társbiztosítást, ez
nem csökkenti a mászás örömét, mert biztosítással olyan szakaszokon is átjuthatunk, melyet
egyébként nem mertünk volna megkockáztatni. Idővel mindenki megfelelő tapasztalatra és
gyakorlatra tesz szert, és „jó mászóvá válik”. A jó mászók sok energiát tudnak megtakarítani a
túra során.
Hágcsó: csak kötélbiztosítással használható! A hágcsó élén haladunk, és nem szemben, mint a
létráknál.
A barlangi túrázás hármas alapszabálya
1. Legnagyobb biztonság elve (LBE): a túrát úgy kell megtervezi, előkészíteni és
lebonyolítani, hogy az esetlegesen bekövetkező baleset kockázata a lehető legkisebb
legyen.
2. Célok és lehetőségek összhangja: eszköze az LBE-nek. Az előkészítés és tervezés
folyamán a kitűzött cél a meghatározó, a lebonyolításnál viszont a lehetőségeinkhez kell
igazítani a céljainkat (túravezető jogai).
3. A túravezető egyszemélyi felelőssége: a túravezető felelős a túra sikertelen
lebonyolításáért, és az esetlegesen bekövetkező balesetekért, ezért törvényileg
szabályozott, hogy ki lehet a túravezető, milyen jogokkal, kötelességekkel és
feladatokkal rendelkezik.
A túravezető feladata, kötelessége
Barlangi túra vezetője hazánkban barlangi túravezető vagy kutatásvezető lehet (lásd
13/1998. (V.6.) KTM rendelet). A túravezető olyan személy, aki rendelkezik túravezetői vagy
kutatásvezetői képesítéssel, egészségügyileg alkalmas a túra vezetésére, és a túra során nem áll
bódító gyógyszerek, drogok vagy alkohol hatása alatt. A túra előtt el kell dönteni, hogy két
vagy több azonos képességű személy közül ki legyen a túravezető. Két azonos képességű
személy közül előre ki kell választani a vezetőt.
A túravezető jogai:
 A túrázók felszerelésének ellenőrzése, hiányosságok esetén a résztvevő kizárása.
 Résztvevő kizárása egészségügyi vagy egyéb okok miatt (lásd a túra erőforrásai).
 Túra menet közbeni befejezése.
 Sorrend felállítása és megváltoztatása.
 A túravezetőt a túra tagjainak mindig el kell látniuk információval.
A túravezető feladatai:
 Engedélyek beszerzése.
 Kapcsolatfelvétel a barlangot kezelőkkel.
 Túratársak felkészítése, tájékoztatása.
 Szükséges felszerelések beszerzése.
Hírmondó 32.
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Utazás, szállás és ellátás megszervezése.
Felszíni ügyelet megszervezése.
A túrázók felszerelésének ellenőrzése.
A túrázók ellenőrzése fizikai és mentális szempontból.
Gondoskodni az előírások betartásáról.

MTSZ Biztonsági Szabályzata
Barlangtúrát csak akkor lehet lebonyolítani, ha az Magyar Természetjáró Szövetség biztonsági
szabályzatának előírásait teljesítjük. A szabályzat alapján a túra minimális létszáma 4 fő, mert
baleset esetén egy fő a sérülttel marad, két fő pedig elindul segítségért. Az optimális létszám
azonban 5-8 fő, akik megközelítőleg azonos technikai szinten állnak.
A biztonsági szabályzat két esetben enged eltérést a minimális létszámtól:
1. Ha a barlangból maximum fél óra alatt ki lehet jutni, nincsenek benne nehezen mászható
aknák, sem kötéltechnikai szakaszok, és a csapat minden tagja jól ismeri a barlangot, de
ekkor is minimum 3 fősnek kell lennie a túrázó csapatnak.
2. Azonos útvonalon haladó csoportok esetén (pl. zsombolyok bejárásánál) 2 fős túrázó
csoportok közlekedhetnek, de a beszerelő csapatnak és az utolsó csapatnak 3 fősnek kell
lennie. Kikötés továbbá, hogy a haladó csoportok között maximum 1 óra követési idő
lehet.
Sorrend: Ha olyan barlangban túrázunk, ahol nem lehetséges a mozgás egy tág folyosóban
(kötetlen sorrend) akkor a túravezető jelöli ki – általában a túra elején –, azonban ezt
menetközben módosíthatja. A túrázók a meghatározott sorrendet kötelesek betartani a túra
során. A sorrend felállításánál általában az a törekvés, hogy a túra haladási sebessége a lehető
legnagyobb legyen (de azért nem az edzőtúra sebesség!). Ez úgy érhető el, hogy a túra
tapasztaltabb, gyorsabb tagjai a csoport végén haladnak, a kezdők pedig előrébb, így
elkerülhető a harmonikázás jelensége, vagyis a csapat széthúzódása, amikor örökösen várni kell
a tapasztalatlanabbak megérkezésére. Másik törekvés, hogy egy kezdő előtt és mögött is
gyakorlottabb személy legyen, aki segíteni, világítani tud, mivel kezdőknek általában a
lámpájuk is kevésbé hatékony. A vezető rendszerint a csoport élén halad, hogy az utat és az
akadályokon való átjutás technikáját mutassa. Az elágazásoknál és akadályok után különösen
fontos a hátrafigyelés, mert így csökkenthetőek az eltévedések. Ez rendszerint azt jelenti, hogy
a csoport eleje bevárja, amíg mindenki átjut az akadályokon.
Követési távolság: a túrázóktól függ, de általánosságban elmondható, hogy minél
tapasztaltabbak a csoport tagjai, annál nagyobb követési távolság tartható. Különösen veszélyes
szakaszokon (omladékok, vízesések) való áthaladásnál alkalmazzuk az egyenkénti áthaladást.
Az utolsó ember feladata az akadályokon áthaladásakor, hogy jelezze a vezetőnek
megérkezését. Mindenképpen meg kell győződnie arról, hogy az információ eljutott a
túravezetőhöz.
A csoporttól eltávolodni csak hallótávolságon belül lehet, és csak akkor, ha a túravezető erre
engedélyt adott.
A barlangi túra erőforrásai
Emberi erőforrások
Személyi feltételek:
 A túra nehézségének megfelelő gyakorlattal rendelkezzen.
 Egészségügyi alkalmasság (epilepszia, keringési betegségek, testi rendellenességek,
egyéb kizáró okok).
6.
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 Nem áll alkohol, drog, bódító szerek, gyógyszer hatása alatt.
 Megfelelő fizikai és pszichikai állapot.
 Megfelelően kipihent (nem az esti buli, a hosszú utazás esetleg komoly felszíni túra után
kezdünk bele barlangtúránkba).
 Folyamatos edzettség.
 Szociális alkalmasság.
 Fegyelmezettség és önfegyelem.
Csoportra:
 Kellő létszám (minimum 4 fő, de pl. kötéltechnikai túrát 6-8 fővel célszerű
lebonyolítani).
 Emberi és technikai összhang. (Sikeres túrát nagyobb eséllyel akkor tudunk
lebonyolítani, ha a csapat teljesítőképessége messze túlmutat a túra céljához szükséges
teljesítményen. Ebben az esetben a túra kellő tartalékkal rendelkezik és egy komolyabb
helyzetet, esetleg balesetet is biztonságosan képes megoldani illetve kezelni.)
 Szakképzett, kellőképpen tapasztalt vezető (nem feltétlenül a túravezető).
Anyagi-technikai erőforrások
 Kifogástalanul üzemelő és az előírásoknak megfelelő egyéni alapfelszerelés.
 Aknák leküzdéséhez egyéni kiegészítő felszerelések és kollektív felszerelések.
 Szükséges speciális felszerelések.
Idő
A túrára rá kell szánni a szükséges időt, mert a kapkodás, a pihenések elhagyása kudarchoz,
rosszabb esetben balesethez vezet. A túra során óránként 5 perc, háromóránként 15-20 perc
pihenőidőt célszerű beiktatni. 16-20 óránál hosszabb túrát már bivakolással együtt tervezzünk
meg.
Információ
Az előkészítés során a legfontosabb. A teljesség igénye nélkül íme néhány fontosabb kérdés:
hova megyünk, hogyan fogunk utazni, hol tudunk vásárolni, hol lesz a szállásunk, mennyibe
kerül, milyen felszerelésekre van szükség, időjárással kapcsolatos tudnivalók, barlang veszélyes
területei, hogyan jutunk le a barlangba, milyen tapasztalatok ismertek a barlanggal
kapcsolatosan, baleset esetén kit kell értesíteni, alternatív lehetőségek, stb.
Világítás
Barlangtúrára mindig két egymástól függetlenül működő világítást kell vinni! A
világításunkat így fő- és tartalékvilágításra bontjuk, melynek üzemidejét a következő
szabályok szerint kell megterveznünk:
 Világítás szempontjából minimálisan tervezhető túraidő 4 óra.
 A fővilágításnak legalább a tervezett túraidő másfélszereséig (6 óra) világítania kell.
 A tartalékvilágításnak legalább a tervezett túraidő feléig (2 óra) kell biztonságosan
üzemelnie.
Egészségügyi csomag
Egy csomag mull-pólyából, egy csomag mull-lapból, fájdalomcsillapítóból és izolációs
fóliából, vágó eszköz, ragtapasz, fásli áll. Minimális elsősegély-felszerelésnek mindenkinél
lennie kell!
Veszélyforrások
Hírmondó 32.
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A barlangi veszélyforrásokat általában két fő csoportba szoktuk sorolni, objektív (az
emberektől független, csak a barlang jellegéből fakadó) és szubjektív (az emberektől függő)
forrásokra. A barlangi balesetek ritkán vezethetőek vissza kizárólag objektív veszélyforrásokra,
gyakoribbak a tisztán emberi hibából bekövetkező balesetek, de leggyakrabban a kétféle
veszélyforrás együttes hatása váltja ki a balesetet.
A veszélyforrások jelenléte még nem jelent feltétlenül balesetet, csak annak fokozott veszélyét,
ebből gyakran következik az a felelőtlen hozzáállás, mely szerint „a múltkor sem történt
semmi”. Ha a túrázók (és elsősorban a túravezető) a veszélyforrásokat figyelmen kívül hagyva
súlyos baleseti veszélyt idéznek elő, akkor a véletlennek csak abban van szerepe, hogy kit és
hol ér a baleset.
Objektív veszélyforrások
Ide tartozik minden tőlünk független veszélyforrás.
 Sötétség.
 Klimatikus
viszonyok:
barlangok
hőmérséklete
átlagosan
10°C
körüli,
magashegységekben még alacsonyabb; fennáll a kihűlés veszélye.
 Levegő CO2 tartalmának feldúsulása: vannak olyan barlangok, melyekben csak nagyon
lassan cserélődik a barlangi levegő felszíni friss levegővel (hazánkban ilyen pl. a Tési
fennsík néhány barlangja).
 Árvízveszély. Két helyen veszélyeztet komolyan minket, az aknákban közlekedésekkor,
illetve a vízszintes szakaszokon az úgynevezett szifonoknál. Ha vízmennyiség
növekedést tapasztalunk, soha ne kezdjünk el elindulni a veszélyes szakaszon, mert az
aknákban lezúduló áradat a vízen kívül köveket is szállít, melyek komoly sérüléseket
okozhatnak. Egy szűk aknában pedig a vízpárában megfulladhatunk, a vízesésbe kerülve
képtelenek vagyunk megmozdulni, szifonlezáródásnál pedig elfogyhat a levegőnk. Ezek
komoly veszélyek, melyekre mindenképpen oda kell figyelni.
 Bejárati rész jegesedése.
 Omlásveszélyes helyek: a kőhullás és a kőomlás a legveszélyesebb embert pusztító
tényező, ugyanakkor ennek a veszélynek a pontos mértéke nagyon nehezen számítható.
Az omlásveszélyes helyeken az esetleg lehulló anyag jelenti a legkisebb veszélyt. Sokkal
veszélyesebb a lehullott meredek lejtőn található törmelék, amelyen ha nem kellő
körültekintéssel haladunk keresztül, akkor könnyen kimozdíthatjuk helyzetéből, melynek
következtében igen komoly omlásokat idézhetünk elő. Egy évek óta stabil omladék egy
pillanat alatt elindulhat, maga alá temetve társunkat vagy elzárva a kivezető utat. Ezek az
omladékok általában csekély erő hatására is megindulhatnak, ezért az állékonyságát
célszerű megvizsgálni.
 Szűkületek.
 Mentési nehézségek.
 Kötött visszatérés: azt jelenti, hogy ha valamilyen probléma adódik, akkor nem tudjuk
azonnal befejezni a túrát. A barlangot csak a bejáraton keresztül tudjuk elhagyni, ide
pedig vissza kell mennünk, ami lehet, hogy nem is olyan egyszerű.
Szubjektív veszélyforrások
Olyan emberi hibákat jelentenek, amelyek balesetveszélyt okozhatnak.
Emberi:
 Egészségügyi alkalmatlanság.
 Fiziológiai állapot (alkohol, drog, gyógyszer hatásai).
 Pszichikai állapot.
 Technikai tudás hiánya.
8.
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 Edzettség hiánya.
Anyagi technikai:
Nincs elegendő felszerelés (egyéni alap és kiegészítő, valamint a kollektív felszerelések gyenge
minősége vagy hiányossága).
Idő:
Rossz időgazdálkodás vagy a rá nem szánt pihenőidő, sietség, kapkodás miatt elmarad a
szükséges pihenőidő (megérkezés után azonnal túra, végig rohanás a barlangon).
Információ:
Hiányos, téves információnk van. Rossz térképünk, beszerelési vázlatunk van. Nincs
információnk az omlásveszélyes, árvízveszélyes helyekről. Rossz vezetés, tervezés-szervezés
hiányosságai, a rossz helyzetértékelések, illetve rossz döntések, egyéni fegyelmezetlenségek.
Felszíni objektív veszélyforrások:
Legfontosabb az időjárás, mert alapvetően meghatározhatja a barlang megközelítését, illetve a
barlangi túrát.
 Köd: Elsősorban a tájékozódást nehezíti meg, esetleg nem találjuk meg a barlangot (GPS
használata sokat segít).
 Eső: A magashegységekben gyakoriak az esőzések, és mivel szerény a talajtakaró, így a
csapadéknak csak csekély része szívódik fel a talajban, a nagy része azonnal elindul a
nyelők felé. Hazánkban is vannak árvízveszélyes barlangok (pl. a Fekete-bg.). További
veszély, ha a területet hó fedi, és hirtelen megindul a felmelegedés, akkor nagyon
gyorsan jelentkezik az árvíz a barlangban. A másik komoly veszély, ha reggel havazott,
de délutánra a felmelegedés miatt már eső esik.
 Szél: Szervezetünk hőleadását növeli. Főleg hidegebb időben jelent gondot. További
gond, hogy erős szélben gyakorlatilag képtelenek vagyunk a kommunikációra.
 Napsütés és meleg: Az erős napsütés az UV sugárzás miatt elsősorban
magashegységekben károsítja a szemünket. Napszemüveg nyáron is jól jön a
karsztterületeken (fehér sziklák). Nagy melegben megnő a szervezetünk folyadékigénye,
ha pedig nincs nálunk kellő mennyiségű folyadék, könnyen kiszáradhatunk. A
folyadékhiány és a kiszáradás egyik első jele, hogy elkezd fájni a fejünk.
 Hidegfront átvonulás és zivatar: A hidegfront átvonulás során hideg levegőréteg lepi el a
környéket. A hőmérséklet jelentősen lecsökken és jelentős mennyiségű csapadék eshet,
nyáron akár jégeső formájában is. A hosszan tartó időjárásromlást általában jól eltalálják
a szakemberek, ezeket célszerű figyelembe venni. A hirtelen ránk törő időjárás-változás
általában amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan tovább is megy.
 Kőhullás: Nem csak a barlangban találkozhatunk kőhullással és omladékkal. Ha olyan fal
mellett vezet utunk, melynek tövében frissen hullott törmeléket látunk, vegyük fel az
amúgy is nálunk lévő sisakunkat. Másik veszély, ha utunk törmelékejtőn vezet keresztül,
ekkor jellemzően szerpentinszerű az út, vagyis az alattunk tartózkodó társaink egy rossz
lépés következményeként megindított kőlavina miatt megsérülhetnek. Ha olyan
törmeléklejtőn vezet az utunk, melyen szerpentinszerű az út, akkor ne folyamatos
menetoszlopban haladjunk, hanem kisebb csoportokra oszolva, a szerpentin éles
kanyarjaiban várjuk meg, amíg az alattunk haladók is elérik a biztonságosabb
hajtűkanyart. Csak akkor mozogjunk, ha az alattunk haladókat nem veszélyeztetjük. Ez a
módszer természetesen barlangban is jól alkalmazható.
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Defenzív biztosítás
Ezzel a módszerrel is gyakran elkerülhetjük a baleseteket. Ilyenkor kötelet nem használunk,
csupán a kitett helyeken társunk alá mászunk, világítunk, fogást vagy lépést adunk neki, vagy
csak felhívjuk a figyelmét lépésekre, fogásokra, ezzel pszichikailag és fizikailag megkönnyítjük
a mászását. A lezuhanás ellen ez alig véd, hiszen fél méternél magasabbról leeső társunkat
aligha tudjuk elkapni. Ennek ellenére ez a módszer csökkenti a leesés kockázatát, ezért teljes
értékű biztosításnak tekintjük. A defenzív (megelőző) név az esés megindulásának
megakadályozására szolgál. A defenzív biztosításnál a valódi biztonság nem, csak a
biztonságérzet nő, mégis hasznos, és nagy előnye, hogy fizikai eszköz nélkül is
megvalósítható. Leggyakrabban a kevésbé tapasztalt társunkat segítjük át nehezebb, kitettebb
helyeken defenzív biztosítással. Rosszul alkalmazva a visszájára fordulhat. Defenzív biztosítást
a túra teljes időtartama alatt alkalmazzuk.
Eszközei:
 lépések és fogások megmutatása, megtartása
 a mászás segítése szóbeli tanácsokkal
 a mélység eltakarása
 világítás nyújtása
Főző Péter (Kisember)

Alapfokú Barlangjáró Tanfolyam
Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2009. február 13. – május 31.
A tanfolyam célja: a barlangászat, a barlangkutatás iránt érdeklődőkkel megismertetni a
biztonságos barlangjárást, a barlangászat során használt felszerelések helyes használatát, a
barlangkutatás eredményeit és lehetőségeit.
A tanfolyam tartalma: elméleti oktatás teremben, képzett oktatók által; gyakorlati oktatás
felszínen (kötéltechnikai gyakorlatok) és felszín alatt (Magyarország jelentősebb barlangjaiban)
gyakorlott vezetők segítségével.
Felvételi követelmény: betöltött 14. életév, sportorvosi igazolás, befizetett tanfolyamdíj. A
tanfolyam feltöltése jelentkezési sorrendben történik.
Vizsgakövetelmény: sikeres elméleti vizsga, sikeres kötéltechnikai vizsga, sikeres barlangi
vizsga. A vizsgákon az vehet részt, akinek a hiányzása nem haladja meg a 33%-ot, a házi
dolgozatokon megfelel, és rendelkezik az egyéni alapfelszereléssel (Y szíjas sisak, fő- és
tartalékvilágítás, elsősegélycsomag, 2 méter pruszikzsinór).
Mit kapok a pénzemért? 35 órás elméleti oktatás (2 hétvége, bentlakásos, minimális szállásdíj),
45 órás kötéltechnikai oktatás (15 hét, a felszerelést biztosítjuk), 6 hétvége, 10 barlangtúra,
vizsgadíj, oklevél, jó társaság.
Tanfolyamdíj feletti költségek: egyéni alapfelszerelés beszerzése, utazási költség, étkezés
költségei, szállásköltség.
Szervezők:
főszervező:
Ország János
budapesti vezető: Varga Karolina
pécsi vezető:
Ország János
szegedi vezető
Bauer Márton
Tanfolyamdíj: 19.000 Ft, egyesületi tagnak 17.000 Ft.
10.
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Érdeklődni:
Ország János
Tel: 72-564-725, 30-689-3108
e-mail: orszagjanos@mecsekerc.hu
Varga Karolina
Tel: 20-583-7797
e-mail: varga.kara@gmail.com
Bauer Márton
Tel: 30-628-5500
e-mail: kishanyas@gmail.com
Elméleti előadások
Központi előadások helyszíne: Mecsek, Orfű, Mecsek Háza, Barlangkutató utca 1.
Időpontjai: 2009. február 13-15. és március 27-29.
Óra
18.00–ig

2009. február 13-15.
érkezés

18.00 – 20.30 1. előadás

Bemutatkozó előadás
A Barlangjárás alapjai

vacsora
20.00-tól
06.30 – 08.00 ébredés, reggeli
08.00 – 10.30 2. előadás Felszerelések
Barlangi veszélyforrások
11.00 – 13.30 3. előadás
Balesetek, mentés
13.30 – 14.30 ebéd
14.30 – 17.00 4. előadás Elsősegélynyújtás
17.30 – 20.00 5. előadás Kötéltechnika elmélet I.
vacsora
20.00-tól
06.30 – 08.00 ébredés, reggeli
08.00 – 10.30 6. előadás Kötéltechnika elmélet II.
11.00 – 13.30 7. előadás Magyarország karsztvidékei és barlangjai
ebéd, indulás haza
13.30-tól
Területenként
Házi Vizsga 1. (1. - 7. előadás)
Óra
2009. március 27-29.
érkezés
18.00–ig
18.00 – 20.30 8. előadás Általános földtan
vacsora
20.00-tól
06.30 – 08.00 ébredés, reggeli
08.00 – 11.30 9. előadás Barlangföldtan
12.00 – 13.30 10. előadás Őslénytan, régészet
13.30 – 14.30 ebéd
14.30 – 17.00 11. előadás Tájékozódási ismeretek, térképezés
Barlangbiológia, természetvédelem
17.30 – 20.00 12. előadás
Barlangklimatológia
vacsora
20.00-tól
06.30 – 08.00 ébredés, reggeli
Túrázás, expedíció, bivak,
08.00 – 10.30 13. előadás
Feltáró kutatás
11.00 – 13.30 14. előadás A barlangkutatás története, intézményei
ebéd, indulás haza
13.30-tól
Területenként
Házi Vizsga 2. (8. - 14. előadás)
Közös
Elméleti Vizsga
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Ország János
Bauer Márton

Főző Péter
Szigetvári István
Ország János
Past András
Főző Péter

Szigetvári István
Szőke Emília

Raisz Péter

Dr. Barta Károly
Szeredi Anna
Ország János
Varga Karolina
Varga Karolina

Szeredi Anna
Tarnai Tamás
Tarnai Tamás
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Gyakorlati oktatás, kötéltechnika
Helyszín: területi egységenként heti rendszerességgel tornateremben, sziklafalon vagy fán.
Vizsga: központilag ugyanakkor, ugyanazon független vizsgáztatóknál. Pótvizsga időpontot
biztosítunk.
Oktatási és vizsgaanyag az MKBT alapfokús vizsgalapja.
Gyakorlati vizsga május 29-31-én a Mátyás-hegyi-barlangban.
Gyakorlati oktatás, barlangjárás:
február 27-01.
március 13-15.
április 03-05.
április 17-19.
május 01-03.
május 15-17.
május 29-31.

Budai-hegység Mátyás-hegyi
Mecsek
kutató hétvége
Pilis
Surdával egyeztetett barlangok
Budai-hegység Mátyás-hegyi
Bükk
Létrási, Szepesi
Alsó-hegy
kis zsombolyok
Gyakorlati vizsga

április
május

2009

március

február

Oktatási és vizsgaanyag az MKBT alapfokús vizsgalapja és Németh Tamás & Rose György: A
barlangjárás alapjai című könyv.

13-15
20-22
27-01
06-08
13-15
20-22
27-29
03-05
10-12
17-19
24-26
01-03
08-10
15-17
22-24
29-31
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Elméleti oktatás 1.

Orfű, Mecsek Háza

Barlangtúra

Budai-hegység

Kutató, házi vizsga 1.

Mecsek

Elméleti oktatás 2.
Barlangtúra

Orfű, Mecsek Háza
Pilis

Barlangtúra, házi vizsga 2. Budai-hegység
Barlangtúra

Bükk

Barlangtúra

Alsó-hegy

Elméleti vizsga
Gyakorlati vizsga

Budai-hegység
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Összefoglalás a tavaszi IKE – SZKBE szervezetfejlesztő
hétvégről
A program célja:
Az SZKBE a pécsi Istenkúti Közösségért Egyesülettel (IKE) együttműködésben ez év
áprilisában egy kétnapos képzési napot szervezett tagjainak. Az IKE közreműködését az NCA
(Nemzeti Civil Alapprogram) finanszírozta. Az áprilisi képzés fő célja az volt, hogy a
résztvevőkből felálljon egy elkötelezett munkacsoport, amely egyesületünk jövőjét nagy
mértékben befolyásoló forrásteremtéssel és fenntarthatósággal foglalkozna.
A képzőkkel, Knyihár Évával és Peták Péterrel az előkészítés során közösen határoztuk meg a
kétnapos képzés céljait az alábbiak szerint:
 egy forrásteremtési stratégia kidolgozása
 a már meglévő, illetve a jövőben tervezett új szolgáltatások elindításával kapcsolatos
promóció megtervezése
 készségfejlesztés: utánpótlás kineveléséhez szükséges készségek fejlesztése; a
csoportmunka technikáinak és módszereinek elsajátítása
Összegzés:
A májusi hétvége megítélésünk szerint nagyon hasznos volt, az együttgondolkodás és a tervezés
terén sokat léptünk előre, tevékenységeink és szolgáltatásaink átgondolásában sokat segített. A
program eredményeként Király Eszter szervezésében a MOL STEP programjába is bekerült a
barlangászás (idén mintegy 200 MOL dolgozót vittünk barlangászni, túrázni budapesti és
mecseki helyszíneken).
További eredmény, hogy operatív szervezetünkben a programszervezés, túraszervezés és a
pályázati munka különvált, egyre többen részt vesznek ezekben a munkákban. Ezenkívül
jutalékos rendszert dolgoztunk ki turisták toborzása, a nagyház szálláslehetőségének
népszerűsítése (ennek eredményeként nemcsak programszervezőnk, hanem tagjaink is
szervezhetnek programokat jutalék ellenében; ennek részleteiről bővebben még írunk a levelező
listára).
Sok munka vár még ránk, hogy anyagi gondjainkat (a nagyház hiteleit, fenntartását, a
folyamatos fejlesztéseket, stb.) megoldjuk, ezért köszönjük minden közreműködő aktív
részvételét, segítségét; ugyanakkor kérünk benneteket, hogy a továbbiakban is lehetőségetekhez
mérten kapcsolataitokkal, ötleteitekkel segítsetek bennünket.
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület operatív szervezete nevében:
Simó Attila
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Barlangászni jó!!!
2008. szeptember 20-21-én megrendeztük a MOL STEP Program keretén belül a második
barlangász hétvégét.
Szeptember 20-án egy kicsit csípős reggelre ébredtünk. Eljönnek azok, akik megígérték, vagy
igazuk lesz a pesszimista kollégáknak – ez volt az egyetlen kérdés, ami foglalkoztatott.
Szerencsére mindenki, aki jelentkezett, hogy szeretne egy kicsit belekóstolni ebbe a
mozgásfajtába, megjelent. Budapesttől Tiszaújvárosig összesen 49 MOL-os kolléga
vállalkozott arra, hogy megmozgassuk ezen a hétvégén.
Úgy gondolom, hogy a hétvégéről a visszaérkezett gondolatok festenek megfelelő képet, és
ezek azt az érzést erősítik bennem, hogy szükség van ilyen programokra.
Király Eszter

„Hogy én mibe másztam már megint bele! Jelentkeztem a STEP program keretében
meghirdetett Mátyás-barlang túrára. Miután már voltam a Pálvölgyi cseppkőbarlangban és
Parajdon is jártam már a sóbányában, azt gondoltam, engem már nem lehet kezdőnek tekinteni,
és meglepetések sem érhetnek. Gondos túravezetőnk (Kisember) figyelme minden apróságra
kiterjedt, felállította a sorrendet: az első egy tapasztalt barlangász, utána egy turista, és így
tovább. Az első meghökkenést a barlang bejáratába vezető létra okozta, a vége sötét
mélységekbe veszett. Biztos vagyok én abban, hogy ezen le akarok menni? - tettem fel
magamnak a kérdést. Leérve a barlang aljára, néhány méter után a vezetőm hasra vágta magát,
és bemászott egy parányi lyukon, mondván, hogy kövessem! Na, ez már egy kicsit
elgondolkodtatott, hogy jól meggondoltam én ezt a dolgot? Leguggolván láttam, ez a lyuk csak
14.

Hírmondó 32.

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
felülről látszott kicsinek, lehasalva szépen és kényelmesen átfértem. Jött is ezután több
kacskaringó, fenéken lecsúszás, fejjel előre mászás, és végül könyökön húztam magam előre.
(Ily módon kb. hat hónapos koromban másztam utoljára). Érdekes és kalandos útvonalakon
jutottunk el a Vinkli-ig. A Vinkli először is szűk, másodszor tölcsér alakú. És én beszorultam.
De rendesen, igaziból. Se előre, se hátra. Egyfolytában beszéltek hozzám, támogatást kaptam,
jöttek a javaslatok, forduljak így, megy úgy. Addig fészkelődtem, míg már a sisakom is
beszorult, így aztán feladtam, és kiszuszakoltam magam. Kiengeszteltem viszont a hegy
szellemét, sikerült tapsolni kézzel-lábbal, és a szervezők jóvoltából jutalmul diabetikus csokit is
kaptam. Szervezőink (akiknek ezúton is köszönet) arra is odafigyeltek, hogy cukorbeteg lévén,
nekem is megfelelő időben induljon a csoport, időben visszaérkezzen. Köszönet a STEP
programnak a felejthetetlen élményért.”
Váradiné Marika
„Mikor gyermekkoromban először voltam igazi barlangtúrán, hihetetlenül nagy élmény volt
számomra. Az igazi érintetlenség láttán talán egy kicsit én is úgy éreztem, hogy "felfedezem az
ismeretlent". Jelenleg sajnos nem tudok ennek a hobbinak sok időt szentelni, de nagyon nagy
örömmel vittem el a gyermekeimet is, hogy ezt a csodás élményt ők is átélhessék. A hatás nem
maradt el: nagy örömmel emlegetik azóta is az igazi csöndet, az igazi sötétséget és a kúszásmászás kihívásait. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy részt vehettünk a barlangtúrán. A
gyermekeim számára sokkal nagyobb élmény volt, mint egy gyönyörű cseppkövekből álló
barlangrendszer, ahol már hiányzik az érintetlen természet varázsa. Ha egy mód van rá, máskor
is csatlakozunk.”
Fekete Hédi
„Nagyszerű élmény volt számomra a barlangtúra! Imádok túrázni kint a természetben, ahol
érzékelem magam körül a teret, a szabadságot, a természetes fényt. Amikor elolvastam a
Mátyás-hegyi barlangtúra ajánlót, úgy véltem, hogy az eddigi túrázásaimnak tökéletes
ellenpárja: szűk járatok, ahol csak csúszva, kúszva lehet haladni, sötét van, csak a fejlámpa
világítja meg az utat; ezért úgy döntöttem, hogy ki kell próbálnom! Örülök, hogy így tettem,
nagyon mókás volt végighaladni a túraútvonalon csúszva-kúszva, gyermekkori élményeimet
éltem át újra!”
Némethy Hilda
"Fantasztikus volt elbújni a barlangi sötétségbe úgy, hogy el voltunk vágva a külvilágtól, és
nem éreztük az idő múlását sem... mindeközben ennél nagyobb biztonságban régen éreztem
magam, mert a barlang szelleme mellett a túravezetők vigyázó szemei is megállás nélkül
kísértek, valamint tanácsaikkal, biztonságot nyújtó kezeikkel segítettek túljutni az apróbb
nehézségeken. Ha lesz még ilyen lehetőség, akkor minden ismerősömet buzdítani fogom ennek
az évmilliókkal ezelőtt kialakult, de számunkra új, izgalmas világnak a felfedezésére."
Dalmádi Kati
„Én a két gyerekem véleményét kértem: mi volt a 3 legjobb dolog a barangtúrában, illetve mi
volt, ami nem volt annyira jó benne.
Dani (10 éves): legjobb: a Giliszta-járat, a Színházterem a próbatétellel, a fémlépcső mászás
rossz: nem volt
Petra (8 éves):
legjobb: kúszós részek, csúszdázás a lejtős terepen, a hihimadár története
rossz: nem volt”
Csányi János
Hírmondó 32.
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