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2015. évi kutatási jelentés az Egyesület által kutatott Áfonya-utcai-
barlangról 

 
 
A KTVF: 17314-3. számon kiadott kutatási engedély alapján kutatunk a Budapest II. kerület 
Áfonya utca 9. számú (magán)ingatlan területe alatt lévı barlangban. 
A barlang bejáratát annak idején közterületre vezettük ki egy földbe mélyesztett alagút 
segítségével, de az alagút bejáratának boltíves kialakítása elmaradt, és mivel ezt a Nemzeti 
Park akkor nem tartotta fontosnak, a munkát félbehagyatta, pedig az építtetınek lett volna 
erre pénze. A boltív utólagos elkészítése fontos lenne, mert a bejárati lépcsısort így folyton 
szeméttel dobálják tele, illetve a környék fáiról levélhulladékkal telítıdik, amit a környékbeli 
lakók sérelmeznek. Jelenleg a barlang az utcáról biztonságosan van lezárva, de lent csak egy 
ideiglenes vasajtó van elhelyezve, lakattal. 
A barlang kutatását hátráltatja, hogy a kibontott törmeléket helyhiány miatt csak a felszínre 
lehetne deponálni az általunk készített alagúton keresztül, ami közterületen csak konténerrel 
oldható meg, amire nincs anyagi keretünk. 
A barlang kutatását indokoltnak tartanánk, mivel minden kétséget kizárva a József-hegyi-
barlang ismeretlen járataiba lehetne innen bejutni. 
A korábbi évekhez hasonlóan a barlangban évközben többször tartottunk ellenırzı bejárást, a 
bejáratba dobált szemetet eltávolítottuk. 
 
Budapest, 2016. február 15. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

Adamkó Péter 
SE elnök 

kutatásvezetı 
 



 

 

 
 

Az Áfonya-utcai barlang bejárata. Látható, hogy a lépcsı fölötti boltív nem készült el, így a 
lépcsısoron összegyőlik a szemét. 
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2015. évi kutatási jelentés az Egyesület által kutatott József-hegyi 2-3. számú 
barlangokról 

 
 
KTVF: 17201-4/2010. számon kiadott kutatási engedély alapján kutatunk a barlangban. 
Budapest II. kerület, József-hegyi út 22-24. számú ingatlannal szemben, közterületen nyílik 
az ún. József-hegyi kilátó alatt a barlang. 
A barlang kétségtelenül a József-hegyi-barlangrendszer része, de továbbkutatása igen nagy 
energiát és technikát igényelne, mert a barlang alján lévı ácsolatot – ami többszörös 
vízbetörés omlasztott és iszapolt be – ki kellene cserélni és a régit felszínre hozni, ráadásul 
ezzel egy idıben a barlang gépi levegıztetésérıl is gondoskodni kellene. A munka egy teljes, 
15 fıs, kéthetes kutatótábornak is elég feladatot adna. A bontást csak a felszínre való 
deponálással lehetne megoldani, amihez az önkormányzat ígéretét bírjuk, hogy szükség 
esetén a deponáláshoz területhasználati engedélyt ad nekünk. 
Jelenleg a 2. és 3. számú barlangok össze vannak kötve, a 3. számú barlang a 2. számú 
bejáraton át közelíthetı meg. Novemberi ellenırzésünk során az ajtót nem sikerült 
kinyitnunk, mert a zár a barlangból kiáramló párás levegı miatt nyithatatlanná vált. Az 
ismételt kinyitás megoldandó feladatot jelent számunkra.  
 
Budapest, 2016. február 15. 
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Adamkó Péter 
SE elnök 

kutatásvezetı 
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2015. évi kutatási jelentés az Egyesület által kutatott József-hegyi 4. számú 

barlangról 
 

 
A KTVF: 20904-1/2011. számon kiadott kutatási engedély alapján kutatunk a barlangban. 
 
A 2015. évben a barlang Gibbon-folyosójára koncentráltunk, 11 mőszakot végeztünk, 
általában 9-11 fıvel. Véleményem szerint a bejárat alatti ún. Ágyúcsövet is feltétlenül kutatni 
kell a jövıben. 
A munkálatok további folytatását – és a kutatók lelkesedését – nagyban akadályozta, hogy az 
általunk létesített József-hegyi-kutatóházból a Duna-Ipoly Nemzeti Park folyamatosan ki 
akar lakoltatni minket. 
Az engedélyezett 50 m2 depo méretét is meghaladtuk, 100m2-t foglaltunk el a nem használt 
járdán, a támfal mellett. Novemberben 80-90 m3 törmeléket a helyszínrıl szponzor 
segítségével elszállíttattunk, aminek költsége közel 800.000 Ft volt. A mellékelt képeken jól 
látszik a barlang bejárata, és az elszállított törmelék nyoma a támfalon. 
 
Stieber József tavaly huzat- és széndioxid-méréseket végzett. Mérte a légnyomást, a 
levegıhımérsékletet és a kitöltések hımérsékletét, valamint a bejáratnál légforgalom mérést 
is végzett. Megállapította, hogy a bontott rész mögött nagy barlang feltételezhetı. Idén 
ezeknek az újramérését már nem tartottuk szükségesnek. 
 
A további kutatást is változatlan intenzitással tervezzük, mivel minden remény megvan arra, 
hogy a nagy József-hegyi-barlang és a Duna szintjén lévı Molnár János-barlang között 
feltételezhetı, összekötı nagy barlangot megtaláljuk. 
 
Budapest, 2016. február 15. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Adamkó Péter 



 

 

SE elnök 
kutatásvezetı 

 

 
A támfalon jól látható az elszállított törmelék nyoma. 

 
A képen bekarikázva a barlang bejárata, a támfalon jelölve a törmelék szintje. 
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2015. évi kutatási jelentés az Egyesület által kutatott Ferenc-hegyi-
gömbfülke barlangról 

 
KTVF 17330-5/2010. számon kiadott kutatási engedély alapján kutatjuk a barlangot. 
A barlang magánterületen van, elıtte többszintes társasház épül. A barlang megközelítése 
omlásos, újonnan kiásott rézsőn, bozótoson át lehetséges. A barlang bejáratát képezı ácsolat 
félig le van tépve, bemenni az omlásveszély miatt életveszélyes. A barlang gépjármővel nem 
közelíthetı meg, így még a konténerben történı deponálás sem lehetséges. 
Kutatási engedélyünket viszont azért kívánjuk a továbbiakban is fenntartani, hogy legalább a 
barlang állapotának ellenırzésére módunk legyen. 
 
A barlangot okvetlenül le kellene zárni, vagy a vagyongazdának döntenie kell a barlang 
további sorsáról, megmaradásáról, biztonságos lezárásáról. Erre a feladatra nekünk anyagi 
fedezetünk nincs. 
 
 
Budapest, 2016. február 15. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Adamkó Péter 
SE elnök 

kutatásvezetı 



 

 

 

 
A képen bekarikázva látható a barlang bejárata. 
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2015. évi kutatási jelentés az Egyesület által kutatott Ferenc-hegyi-
barlangokról 

 
KTVF 17330-6/2010. számon kiadott kutatási engedély alapján kutatjuk a barlangokat. 
A barlangokat a felszínnel egy alagút köti össze, közterületre kivezetve. Egy 
barlangrendszernek számítanak, de az annak idején épülı ház alapjának különbözı pontjain 
nyílottak meg a járatok.  Mindegyik barlangbejáratot egy táróval kötötték össze. 
Jelenleg a kutatás, mely igen reményteljes lenne és minden bizonnyal több kilométer 
feltáratlan barlangba vezetne, csak a kitermelt anyag konténerbe deponálásával lenne 
megoldható, amire nincs anyagi keretünk. 
Közben kiderült, hogy a 3. számú barlang fölé egy illegális úszómedence épült, ezt 
légifelvételrıl vettük észre. 
Legutolsó ellenırzésünk során megállapítottuk, hogy a barlangot feltörték, az ajtó zsanérját 
kifeszítették, így bárki akadálytalanul lemehet. A bejárat környékét parkosították, 
gyöngykaviccsal felszórták?! A kutatás folytatása esetén ez akadályt jelent! 
A barlang további kutatása feltétlenül indokolt, hiszen a Szemlı- és a Ferenc-hegyi-
barlangok között helyezkedik el, valószínőleg felszín-közeli, és a két barlang összeköttetését 
jelentheti. 
 
 
Budapest, 2016. február 15. 
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Adamkó Péter 
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2015. évi kutatási jelentés a József-hegyi-barlang barlangról 
 
 
KTVF: 17618-5/2010. számon kiadott kutatási engedély alapján kutatjuk a barlangot. 
 
A József-hegyi barlangot 1984-ben fedezték fel a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó 
Sportegyesület Barlangkutatói, Adamkó Péter és dr. Leél-İssy Szabolcs kutatásvezetık irányításával, igen 
hosszan tartó, nehéz kutatás árán. A máig feltárt járatok hosszúsága meghaladja a 6000 métert. A barlang 
legnagyobb része felsı-eocén kori nummuliteszes mészkıben alakult ki, bár mélyebb járatai lenyúlnak a 
triászkori tőzköves mészkıbe, felsıbb részei pedig elérik a mészkövet fedı márgarétegeket is. 15-20 méter 
magas folyosók és hatalmas termek jellemzik, élükön a Kinizsi-pályaudvarral, amely – 70 m-es 
hosszúságával, 15 m-es szélességével és 20 m-es magasságával – a világ egyik legnagyobb hévizes eredető 
barlangterme. A barlang rendkívül gazdag kristályos kiválásokban. Falait akár 10 cm-es hosszúságot is elérı 
aragonittők, óriás gipszkristályok és hófehér borsókövek díszítik. Bár a cseppkı-képzıdés itt nem jelentıs, 
mégis látható néhány gyönyörő, fehér vagy vasoxidtól vörös cseppkılefolyás. E gyönyörő föld alatti 
kristályvilág még a kutatók számára is csupán korlátozottan látogatható, ugyanis csak így biztosítható, hogy 
a törékeny képzıdmények ne szenvedjenek helyrehozhatatlan károkat. 
 
A feltáró kutatáshoz továbbra is nagy reményt főzünk. A környékbeli, általunk kutatott barlangok egyrészt 
ezt indokolják, másrészt Stieber József klimatológiai vizsgálatai alapján is kimutatható, hogy a barlang 
folytatása több irányban is lehetséges. 
 
A kutatási kedvet lényegesen visszavetette az a tény, hogy az általunk létesített kutatóházból a barlang 
vagyongazdája minden áron az utcára akar minket tenni, így nem csak a Kinizsi egyesületben, hanem más 
egyesületekben is felmerül a kérdés, hogy ilyen körülmények között érdemes-e barlangot kutatni és feltárni 
Magyarországon. 
Sajnos a jelen jogszabályok szerint a kutatóknak csak ahhoz van joguk, hogy saját pénzükbıl, saját 
idejükben, testi épségük kockáztatásával feltárják a barlangokat, de ezek után semmi joguk sincs az általuk 
feltárt barlangokkal kapcsolatban. Ez különösen a József-hegyi-barlangnál érzıdik: Magyarország legszebb, 
nemzetközi hírő barlangját idáig sikerült épségben megóvnunk az utókornak, de ennek ellenére az állam 
által kinevezett vagyongazda minden eszközzel megpróbálja ellehetetleníteni egyesületünket, eltüntetni 
eredményeinket. 
 
Mindezek ellenére kutatóink több mőszakot teljesítettek a legideálisabbnak tartott, ún. Kulcs-teremnél. Az 
itteni kutatás 10-12 kutató egyidejő jelenlétét igényli, hogy depóba helyezhessük el a törmeléket. Ehhez a 
helyszínre áramot, világítást kell vezetni, és esetleg a levegıt pótolni, bár ez utóbbi eddig még nem volt 
szükséges. Ez a járat a József-hegyi 2-3. sz. barlang és az Áfonya-barlang irányába mutat. 



 

 

 
 
A barlang távolabbi szakaszaiban, az Ablakos-folyosó, Kıbánya, Világvége és Túlvilág szakaszokban 
folytattunk több kutatást, de ide az eljutás igen nehéz, szövevényes és szők járatokon át lehetséges, ami több 
órás út és a kutatókat próbára teszi. A kutatást megkönnyítené az 1986-ban berogyott, ideiglenes 2-es bejárat 
újranyitása, de a 2 évvel ezelıtti, nagy lendülettel elkezdett munkát felfüggesztettük amíg a kutatóház sorsa 
nem rendezıdik. Érthetı módon nem érdemes sok energiát, több 100 munkaórát befektetni a kutatásba, ha a 
további kutatás jogi úton elbizonytalanodik. 
 
A József-hegyi-barlang legszebb részei sajnos közterületek, illetve felfedezés után felépült épületek alatt 
húzódnak: ilyen a Természet temploma, Vöröstenger, Eldorádó, Üvegpalota, Kessler-terem, Fagylaltos-ág, 
Láng Sándor terem, Gipsztemetı. A legveszélyeztetettebb rész az ún. Természet temploma, ahol a barlang 
legvédettebb kristályai és képzıdményei vannak. Sajnos a járat fölött 1986-ban engedély nélkül diplomata 
lakónegyedet létesítettek, most pedig az Erste Bank lakótelepe épült fel, de a 25 évnél is régebbi 
közmőveket nem cserélték ki, ráadásul közvetlenül a járatok mellé – a DINPI engedélyével – 52 férıhelyes 
parkolót létesítettek a korábban bolygatatlan zöldterületre. Ha itt bármi szennyezıdés történik, az 
közvetlenül a hófehér kristályok felé fog leszivárogni. 
 
Mivel mi továbbra is a barlang védelmét tartjuk elsıdlegesnek, akár az új feltárásokkal szemben is, ezért 
havi rendszerességgel, de 2-3 hetente is akár, ezeket a járatokat ellenırizzük, hogy vízbetörés vagy egyéb 
szivárgás nem történt-e. 
Az újonnan létesített 90 lakásos lakótelep még alig lakott, forgalmat nem okoz, de lakásonként 2 autóval 
számolva (plusz a szemétszállítás stb.) a forgalom a jelenlegi sokszorosára fog nıni, ami a barlang további 
állapotára kihatással lesz. Ezért kérjük évek óta a József-hegyi út másik felének lezárását is, ami problémát 
nem jelentene az Áfonya utcai lakók számára. 
A barlangba barlangvédelmi okokból csakis tiszta mosott overállba lehet bármely céllal leszállni, mert a 
sáros ruháról felszálló por a kristályokra rászáll. Sajnos tapasztalat, hogy hófehér kristályok az évek során 
megsárgulnak, megbarnulnak a portól, mert a közlekedés során a szőkületekben a tiszta ruhára is sár tapad, 
és valamelyest porlik. 
A barlangba villanyvilágítás van részlegesen bevezetve, amit saját költségünkön tartunk karban. 
Pillanatnyilag ez technikai okokból nem üzemel, de a karbantartása folyamatosan megtörténik szakember 
kutatótársaink által. 
 
 
 
Budapest, 2016. február 15. 
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