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Jelentés a 2014. évben végzett kutató, barlangfeltáró munkákról 
 
 
László bányamester-barlangja 
Folytattuk a Felfedezı-akna kitöltésének felszínre juttatását. További kb. 2 m3 kitöltést 
sikerült a felszínre juttatnunk. A Zsófi-ág felett egy több m3-es levált mészkı lemezt sikerült 
biztosítanunk részben elbontással, illetve megtámasztással. 
 
Vöröskı-völgyfıi-barlang 
Az Estók Bertalan-terem kitöltését kezdtük a felszínre szállítani, kb. 2 m3-t sikerült a felszínre 
juttatni. Az elöregedett ácsolt létrák cseréjét is megkezdtük. 
 
Káposztáskerti-beszakadás 
A barlang életvédelmi korlátját újra ácsoltuk helyben győjtött faanyagból annak ellenére, 
hogy a feltárását 10 éve befejeztük. 
 
Kopasz-réti-barlang 
A létra korrodált csavarjait lecseréltük újakra életvédelmi szempontokból. Más érdemi 
munkát nem végeztünk itt. 
 
Hármaskúti-víznyelıbarlang 
Folytattuk a barlang állagmegóvó, véglegesítı bontását, feltárását. Kb. 2 m3 anyagot tudtunk 
kiszállítani a – 38 m-es szintrıl, és egyidejőleg a korhadt ácsolatot elbontottuk. A 
vízmozgások megrongálták az ácsolatot – 40 m környékén, ami miatt veszélyes az alsóbb 
szakaszok bejárása. 
 
Peskı-katlani-barlang 
Idén is a Zsákos-ági végpont feltárását folytattuk. További 1 m3 anyagot juttattunk a felszínre. 
 
Vöröskı-oromi-barlang 
A barlanghoz vezetı utat biztosító 60 m mőszál kötelet lecseréltük mőanyaggal bevont 
drótkötélre a hatósági engedély alapján. A barlang bejárati részébıl 9 m hosszú lapos terembe 
jutottunk. Elkészítettük a barlang térképét. Munkánk eredményeként pillanatnyilag kb. 12 m 
hosszban járható az üreg.  
 
 
 
 



Fekete-sári-sziklaodú 
A barlang „alsó” bejárati részén létracsúszdát ácsoltunk, melyen a kitöltést a felszínre 
juttattuk kb. 3 m3-t. A bontás elıre haladtával láthatóvá vált, hogy a szállítási útvonal 
lerövidíthetı a forrásdelta legalsó ágának megnyitásával. A járatot kitisztítottuk kb. 8 m 
hosszban további 3 m3 kitöltés eltávolításával. Az anyagmozgatást felvágott 20 literes 
mőanyag edénnyel oldottuk meg, oda-vissza húzogatva. A továbbjutással kecsegtetı hasadék 
bejáratáig jutottunk a munkákkal. 
Elkészítettük a barlang térképét vázlat pontosságú felméréssel. 
 
Kıháti Meander-barlang 
A Dancza János által megkezdett és feltárt Kıháti-barlang alsó bejáratától Ny-ra, 15 m-re 
nyílik a forrásdelta eddig megismert legalsó tagjaként.  
A feltáró kutatás megkezdése elıtt a Kıháti-barlangban légáramlási méréseket és 
megfigyeléseket végeztünk 2014 februárjában Stieber József vezetésével. A mérési 
módszereket és eredményeket az MKBT Tájékoztatójának 2014/4-es számában publikálta. 
Döntésünket a feltárás megindításáról a mérési eredmény pozitívan befolyásolta, mivel a 
Meander-barlang a Kıháti-barlanggal egykor egy rendszert alkotott, és az ott megállapítottak 
erre az objektumra is vonatkoztathatóak. A mérések szerint jelentıs barlang vélelmezhetı a 
légmozgás alapján. 
. A barlangok pillanatnyi vég- és mélypontja felmérésünk szerint azonos magasságban, és kb. 
8 m távolságra vannak egymástól.  
A bejáratot teljes szelvényben kibontottuk, melynek magassága közel 5 m, hasonlóan a 
Kıháti-barlang alsó bejáratához. 
A barlang kitöltését a felszínre juttatva a mennyezeti csatornát követve a barlang vízszintes 
kiterjedése nem változott jelentısen, mélysége viszont 4 m-rel nıtt. A végpont augusztus 
folyamán levegısen megnyílt egy ujjnyi réssel, melyen keresztül attól kezdve kiszellızött a 
barlang. 
Az anyagmozgatást lejtıs útvonalon talicskával oldottuk meg tanúfalak hagyása mellett. A 
bejárati törmelék és a barlangi kitöltés megmozgatott anyag mennyisége kb. 30 m3. 
Elkészítettük a barlang térképét a pillanatnyi állapotnak megfelelıen, hogy dokumentálni 
tudjuk az elvégzett munkát. 
 
Ilus-kúti-barlang (zsomboly) 
Stieber József vezetésével légáramlási méréseket és megfigyeléseket végeztünk. A mérési 
módszereket és eredményeket az MKBT Tájékoztatójának 2014/4-es számában publikálta, 
miszerint jelentıs barlangi indikáció állapítható meg. 
Felmértük és elkészítettük a barlang térképét, mert az országos barlangnyilvántartásban sincs 
térkép róla. 
 
Budapest, 2014-12-31      
 

Lengyel János kutatásvezetı 


