
 

 

 

 

 

 

 

Kutatási jelentés 

 

a (pilisi) Borostyán-barlang 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György  



Összefoglalás 
 

 

Barlang neve: Borostyán-barlang 

Kataszteri száma: 4840-118 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: PE-06-KTF-22753-1-2017 

Kutatási engedély lejárata: 2021 december 31 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):   

Jelentés időszaka: 2020. január 1. - 2020. december 31. 

Kutatásvezető: Kraus Sándor 

Kutatásvezető-helyettesek: Slíz György 

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: 16m, 2m 

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen:   

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: 16m, 2m,  

A jelentés lezárásának időpontja:  2020 december 31 

A jelentést összeállította: Slíz György 

 

 

Ebben a barlangban 2020-ban nem jártunk. 

 

Kelt: 2021. február 14. 

Slíz György elnök,                                                    Kraus Sándor kutatásvezető 

 



 

 

 

Kutatási jelentés 

 

a Dinó-rejtek 

(szerintünk Kiss Péter-barlang) 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György 

  



Összefoglalás 
 

 

Barlang neve: Dinó-rejtek 

Kataszteri száma: 4830-8 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: PE-06-KTF-6544-4-2019 

Kutatási engedély lejárata: 2024. április. 15. 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):  (előző engedély: PE-06-KTF-4903-1-2017) 

Jelentés időszaka: 2020. január 1. - 2020. december 31. 

Kutatásvezető: Kraus Sándor 

Kutatásvezető-helyettesek: Urbán Péter, Slíz György 

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: 545m, 68m 

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen: 218m, 46m  

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: 763m, 114m  

A jelentés lezárásának időpontja:  2021. február 7. 

A jelentést összeállította: Slíz György 

 

 

 

  



 

Tisztelt Igazgatóság! 

A Kiss Péter-barlangban 2020 áprilisban a korábban is kiemelt bontási végpontként számon tartott 

egyik mélyponton, a Feneketlen-hasadékban (-68m),  sikerült több lépésben jelentős továbbjutást 
elérni: 

2020 április 10- én, Nagypénteken  elértük a 90  méteres mélységet  (Fenekes - akna), valamint 

feltárult ennek  egy felfelé tartó oldaljárata, az Angyalszárny is. A Fenekes- akna alján újabb nagy 

potyogás volt, amelyet 30 méteresre becsültünk  

 2020 április 17- én (a Szent Özséb- barlang felfedezésének az évfordulóján) ismét leszálltunk, és 

észrevettük, hogy a Fenekes- akna alján oldalirányba is megy egy járat, innen jutottunk le az Anna-

völgybe ( -100 m), majd a múltkori potyogást is átbontottuk (1 méter hosszan kellett szálkőhasadékot 
tágítani), és itt jutottunk le  a Fenekettes - hasadékba  és alatta  a Kharkún- verembe (-114 m) .  

Ezekről a felfedezésekről akkor bejelentést tettünk, az új részt részletesen jellemeztük benne. 
Fotókat és térképvázlatot is mellékeltünk. A fixpontos felmérés alapján korrigált vázlatot ismét 

mellékeljük. 

A barlang mélysége a legfrissebb (2020 júliusi, a kutatótábor keretében készült), végig fixpontos 

felmérés alkalmával 114 méternek bizonyult. A barlang teljes poligonját csatoljuk. 

Az új szakaszok is az 50 méteres mélység óta végig követett Morzsoló - Feneketlen-hasadék által 

kijelölt függőleges síkban vannak, de helyenként - főleg a 90-100 m mélység közötti zónában 

kényelmesen kitágulnak, olyannyira, hogy  a kötél nélkül való járhatóságuk határeset. 

A felfedezésről több cikk is született a www.foldalatt.hu honlapon, valamint videók a földalatt.hu 

youtube-csatornán, valamint a DINPI honlapján, majd az Indexen is megjelent a hír. 

A felfedezés után a barlangban keveset jártunk, csak a nyári térképezés során, valamint ősszel 
mentünk le egyszer, amikor sok csapadék volt, hogy megnézzük, nincs-e víz a mélyponton (nem volt).  

Denevérek: 

Bár nem tartozik a tárgyévhez, 2021 február 7-én jártunk lent az Ikrás-aknáig, és kb. 20 darab 

(nyilvánvalóan éppen téli álmot alvó) kis patkósdenevérrel találkoztunk. Egyesével voltak a bejárati 

kuszodától kezdve az Ikrás-aknáig összesen kb. tizen, és rajtuk kívül a Mindenszentek-teremben, 

ahogy belépünk, balra fent a főtén fejmagasságban kb. 10 darab ilyen denevér lógott, egy laza 
csoportot alkotva.   

 

Kelt: 2021. február 14. 

 

Slíz György elnök,                                                                                             Kraus Sándor kutatásvezető 



 



 

 

 

 

Kutatási jelentés 

 

a (pilisi) Kőszakállú-barlang 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György 

  



Összefoglalás 
 

 

Barlang neve: Kőszakállú-barlang 

Kataszteri száma: 4840-237 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: PE-KTF-3655-3-2016 

Kutatási engedély lejárata: 2020 december 31 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):   

Jelentés időszaka: 2020. január 1. - 2020. december 31. 

Kutatásvezető: Kraus Sándor 

Kutatásvezető-helyettesek: Slíz György 

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: 40m, 17m 

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen:   

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: 40m, 17m 

A jelentés lezárásának időpontja:  2020 december 31 

A jelentést összeállította: Slíz György 

 

Ebben a barlangban 2020-ban nem jártunk.  

Ám a felette található Kősátor-barlang, és az alatta található új (de barlangként el nem ismert) 
Porkőháti-barlang fellendülő kutatása ndokolja a Kőszakállú-barlang alaposabb megkutatását, ezért a 
kutatást folytatni szereténnk, ennek érdekében (egy másik levélben) Egyesületünk új hozzájárulásért 
folyamodik az Igazgatósághoz. 

 

Kelt: 2021. február 14. 

 

Slíz György elnök,                                                                                             Kraus Sándor kutatásvezető 



 

 

 

 

Kutatási jelentés 

 

a Szirén-barlang 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György 

  



Összefoglalás 
 

 

 

Barlang neve: Szirén-barlang 

Kataszteri száma: 5372-16 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok): A mélypont (a 2017-es új rész mélypontja, mely egyben a 

barlang abszolút mélypontja) 

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: BO-08-KT-8855-8-2017 

Kutatási engedély lejárata: 2020 december 31. 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):   

Jelentés időszaka: 2020. január 1. - 2020. december 31. 

Kutatásvezető: Kraus Sándor 

Kutatásvezető-helyettesek: Urbán Péter, Slíz György 

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: kb. 1000 m, 68 m 

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen:  

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: kb. 1000 m, 68 m 

A jelentés lezárásának időpontja:  2020 december 31. 

A jelentést összeállította: Slíz György 

 

A barlangba idén sajnos nem jutottunk el. A jövőben azonban szeretnénk folytatni a kutatást, 
amelynek érdekében egy külön levélben Egyesületünk hozzájárulás iránti kérelmet adott be az 

Igazgatósághoz.  A barlang poligon térképét mellékeljük.  

 

Kelt: 2021. február 14. 

Slíz György elnök,                                                    Kraus Sándor kutatásvezető 

 



 

 

 

 

 

 

Kutatási jelentés 

 

a Nagy-Hideg-lyuk 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György 

  



Összefoglalás 
 

 

 

Barlang neve: Nagy-Hideg-lyuk 

Kataszteri száma: 4900-19 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok): A mélypont  

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: PE-KTF-35069-3-2016 

Kutatási engedély lejárata: 2020. december 31. 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):   

Jelentés időszaka: 2020. január 1. - 2020. december 31. 

Kutatásvezető: néhai  Eszterhás István 

Kutatásvezető-helyettesek: Slíz György 

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: hossz nem releváns, mélység:  8m 

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen:   

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: NULLA 

A jelentés lezárásának időpontja:  2021 február 13. 

A jelentést összeállította: Slíz György 

 

A barlangban 2020-ban nem jártunk. A bejárata  - mint azt 2021 február 13-án megállapítottuk  -  

beomlott, így lényegében visszaállt a feltárás előtti állapot.  A környezet (korlát, tábla) egyébként 
meglepő módon teljes épségben van. Fotók mellékelve. 

A kutatásvezetőnk, Eszterhás István pedig időközben elhunyt.  

A kutatást ebben a barlangban egyenlőre nem tervezzük folytatni. 

 

Kelt: 2021 február 14 

 

 

Slíz György elnök  

  



 

 

 

1. ábra A gödör alja 2021 február 13-án. 

 

 

2. ábra A barlang környezete 2021 február 13-án. 

 



 

 

 

Kutatási jelentés 

 

a Szent Özséb-barlang 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György 

  



Összefoglalás 
 

 

Barlang neve: Szent Özséb-barlang 

Kataszteri száma: 4840-208 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: PE-06-KTF-581-3-2017 

Kutatási engedély lejárata: 2024. április. 15. 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):  

Jelentés időszaka: 2020. január 1. - 2020. december 31. 

Kutatásvezető: Kraus Sándor 

Kutatásvezető-helyettesek: Urbán Péter, Slíz György 

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: 900m, 82m 

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen:   

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: 900m, 82m  

A jelentés lezárásának időpontja:  2020 december 31 

A jelentést összeállította: Slíz György 

 

 

Ebben a barlangban 2020-ben érdemi kutatást nem volt időnk végezni, de a jövőben tervezzük. 

 

 

Kelt: 2021. február 14. 

 

 

Slíz György elnök,                                                                                             Kraus Sándor kutatásvezető 



 

 

 

 

 

Kutatási jelentés 

a Diós-pataki 2. sz. víznyelőbarlang 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György 

  



Összefoglalás 
 

 

 

Barlang neve: Diós-pataki 2.sz. víznyelőbarlang 

Kataszteri száma: 5381-58 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: BO-08-KT-1522-1-2019 

Kutatási engedély lejárata: 2020 december 31 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):  (előző engedély: 6860-10/2015) 

Jelentés időszaka: 2020. február 4. - 2020. december 31. 

Kutatásvezető: Urbán Péter 

Kutatásvezető-helyettesek:  

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: 362 m, 24 m 

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen:  

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: 362 m, 24 m 

A jelentés lezárásának időpontja:  2020 december 31 

A jelentést összeállította: Slíz György 

 

 

Sajnos a tárgyévben ebbe a barlangba nem jutottunk el. 

A kutatást azonban szeretnénk folytatni, ennek érdekében az engedély iránti kérelmet beadtuk. 

 

Kelt: 2021 február 14                                 

 

                                                                                           

Slíz György elnök                                                                                                  Urbán Péter kutatásvezető                      



 

Kutatási jelentés 

 

a Kősátor-barlang 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György 

  



Összefoglalás 
 

 

 

Barlang neve: Kősátor-barlang 

Kataszteri száma:  4840-160 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok): A mélyponti táró és a Kocsisék által talált terem (depó) 

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: PE-06/KTF/10064-3/2018. 

Kutatási engedély lejárata: 2022 december 31. 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):   

Jelentés időszaka: 2020. január 1. - 2020. december 31. 

Kutatásvezető: Urbán Péter 

Kutatásvezető-helyettesek: Slíz György 

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: hossz nem releváns, mélység: 55m  

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen: hossz kb. 5m 

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: hossz nem releváns, mélység: 55m 

A jelentés lezárásának időpontja:  2020 december 31 

A jelentést összeállította: Slíz György 

  



 

Tisztelt Igazgatóság! 

A Kősátor-barlangban jelentős munkát végeztünk, sajnos ennek ellenére felfedezés nem 
történt. 

1) A barlang mélypontján (Gellért-hordója) elkezdtük az oldalra-felfelé tartó, iszonyatosan 

denevérkijelöléses és huzatos lyukat tágítani, de az egy felfelé tartó, teljesen járhatatlan, oldott 

hasadék-járatkába fordult, amelybe a lézerrel felmérve azt a döbbenetes eredményt kaptuk, 

hogy a legvége, ameddig belát a lézer, csupán 1 méterre van a mélypontra levezető, bontott 
aknától.  

Itt (kb. 6 méterrel a mélypont felett) átlukaszottunk oda, így most már ott jön a huzat, és ott 

folytathatjuk a bontást. Az átlukasztás után a járat - még mindig ugyanabban a síkban - ismét 

lefelé fordul. A járat, ahonnan a huzat jön, továbbra is járhatatlan, de ezúttal 2 dimenzióban 

bőven kiterjedő függőleges hasadék.  

2) A mélypont (Gellért-hordója) felett 3 méterrel kiágazó oldaljárat végét felderítettük, ide 

egy vékony társunkat sikerült feltuszkolni, aki megállapította, hogy egy méteren belül vakon 

záródik a fülkécske.  

3) A barlang közepe táján lévő teremből, ahol a depó van, nyáron kitermeltük azt a 
köbméternyi korhadó fát, amelyet még az elődeink hordtak le 9 éve, hogy egy fa polcon álló 
depóféleséget csináljanak annak a segítségével. Az ezen lévő, és eddig Damoklesz kardjaként 

lógó, kb. 2 m3 agyagos törmeléket áttermeltük az általunk épített, stabilan megrakott depó 

tetejére, és azóta a fapolcos depó helyén közlekedünk, ahol egykor alatta bujkáltunk, ott pedig 

kövekből támfalat raktunk és mögötte is depót alakítottunk ki. Ezzel az átrendezéssel kb. 10 

m3 depó elhelyezésére alkalmas hely szabadult fel a teremben, és megszűnt egy életveszélyes 
helyzet.  

 

 

Kelt: 2021 február 14                                 

 

                                                                                           

Slíz György elnök                                                                                                  Urbán Péter kutatásvezető         



 

Kutatási jelentés 

 

a Naszályi-barlangrendszer 

(2019 augusztusig Naszályi-víznyelő  

és Idegrendszer-barlang) 

2020. évi kutatásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, Slíz György 

  



Összefoglalás 
 

 

 

Barlang neve: Naszályi-barlangrendszer 

Kataszteri száma:  5221-1; 5221-34 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok): A Víznyelőben a Padlás feletti omladék, valamint a 

Sasnövelde-ág bejárata és a Kalickás-terem 

A kutatási engedély jogosultja:  SZÖBE 

Kutatási engedély száma: DINPI/1251-3/2020 

Kutatási engedély lejárata: 2023. augusztus 31. 

Módosító engedély(ek) száma (ha van):   

Jelentés időszaka: 2020. május  1. - 2020. augusztus 31. 

Kutatásvezető: Urbán Péter 

Kutatásvezető-helyettesek: Slíz György 

Kutatásban közreműködők: 

A barlang hossza és mélysége a kutatás megkezdésekor: 2850m, 174m  

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, mélysége összesen: 10m, +5m 

A barlang hossza és mélysége a kutatási jelentési időszak végén: 2860m, 174m 

A jelentés lezárásának időpontja:  2020 augusztus 31. 

A jelentést összeállította: Slíz György 

  



 

Tisztelt Igazgatóság! 

1)  A Víznyelő egyik régi (még a Troglonautások által megmutatott) végpontján, a Padlás 

feletti omladékban (ez még a Mélypont elérése előtt található, jobbra felfelé kiágazva, kb. 140 
méter mélységben) egy kő szétverése árán sikerült feljutni egy olyan térbe, amelybe már 
korábban is fel lehetett látni.  Ez egy járatnak nem nevezhető tér, egy borzalmas életveszélyes 
omladéklabirintus, ahol kb. 10 méter képzeletbeli poligonhosszúságban sikerült ferdén felfelé 

előretörni a kövek között, de szálkövet nem értünk el. Huzat sincs, ellenben agyag annál 
inkább. Sajnos térképező eszköz nem volt nálunk. 

2) A Saslik nevű (új) bejáratban az ajtó tetején a vékony betonozásra hatalmas, 100+ kilós 

köveket emeltünk, hogy senkinek ne jusson eszébe felülről kibontani. Ez tulajdonképpen még 

a 2019 novemberi lezáráshoz tartozó feladat volt. 

3) A Sasnövelde-ágban (2019-es új rész) a Kalickás-terem iszonyatosan kijelölt omladékában 

folytattuk a bontást lefelé, de látványos eredmény nélkül. Kb. fél métert mélyült a 

munkagödör. 

 

Extra falazás óriási kövekből a Saslik-ajtó fölött. 

 

Kelt: 2021 február 14                                 

                                                                                           

Slíz György elnök                                                                                                  Urbán Péter kutatásvezető         


