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–  Kutatási jelentés:  
     Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége 
 – Acheron kútbarlangban,  Kat.sz:  4404-3.            2021 – ban végzett munkájáról: 
   Ez évben az állagmegóvás szem előtt tartása okán látogatást, kutatást nem végeztünk.  
     
 
 
 
 
 
–  Kutatási jelentés:  
     Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége 
– Cserszegtomaji kútbarlangban,   Kat.sz:  4404-2      2021 – ban végzett munkájáról: 
 
Ez évben a Bakony szövetség jóvoltából intézett, pályázati úton való új kútakna létra és 
világítás került beépítésre. 
Ezúton is köszönet a Bakony Szövetségnek munkájukért! 
 
A Kútbarlangban, Júni. 30-án, klimatológiai, és morfológiai vizsgálatokat végeztünk új 
elméleti megközelítés szerint. 
A  Júli 2 -11 zajló Bakony Szövetség kutató tábora során a Júni. 30-i vizsgálódásaink 
konklúziója okán több ponton kétszintes hőmérséklet mérő pontokat létesítettünk, amelyek 
ugyanazon ponton a főte és a talaj szintjében felfüggesztett vízzel telt 0.5 literes PET 
palackokból állnak.  
Ezen pontok:  
– A barlang  kütaknából közvetlenül nyíló fogadó terme. 
– Helikon terem 
– Elosztó 
– Toldi-terem 
– Homokvár 
– Szabó-Pál-Zoltán terem 
 
Egyelőre mérési sorokkal, megfelelő pontosságú hőmérő híján  sajnos nem rendelkezünk. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
–  Kutatási jelentés:      
    Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége 
– Újévi kétlik - barlangban,   Kat.sz: 4440-12.          2021 – ban végzett munkájáról: 
 
 -Ebben barlangban további kutatást egyelőre nem végeztünk, viszont a 2022-ben 
szervezendő            
Bakony szövetség által rendezendő szövetségi nyári kutatótábor szempontjából újra 
vizsgáltuk a tovább kutatási lehetőségeket. Továbbra is talp szint süllyesztést gondoljuk a  
legcélravezetőbbnek, de az itt talált leletek miatt ezt egyeztetnünk kell a Keszthelyi, 
területileg illetékes Balaton-múzeummal. 
 
 
 
 
–  Kutatási jelentés:      
    Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége        
– Apalányai-barlangban,      Kat.sz: 4440-30.             2021 – ban végzett munkájáról: 
 
  -Ebben barlangban további kutatást egyelőre nem végeztünk, viszont a jövőre ismét 
megrendezésre kerülő Bakony Szövetséggel közösen, rendezendő szövetségi nyári 
kutatótábor szempontjából újra vizsgáltuk a tovább kutatási lehetőségeket.  
A ‘még egy esélyt megér’ kategóriájába esett. Vagyis egy műszak erejéig tervezünk ásást. 
 
 
 
 
 –  Kutatási jelentés:      
    Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége 
 – Húsvéti ülőfás-barlangban,     Kat.sz: 4440-35.       2021 – ban végzett munkájáról: 
 
A Púpos-hegy Északi oldalában található aknabarlang teljes ‘tisztára’ szálkőig ásása, bontása 
képezte a 2021-es Bakony Szövetség kutató táborunk egyik fő célját, ami szinte teljesen 
sikerült is. 
Az első alkalom Május 22-24-ig megrendezett Pünkösdi alkalom, a következő pedig a 
Júni 2-11-ig rendezett nyári kutató tábor volt.  
A táborok során itt 10 műszakban a egy bontási helyszínen alkalmanként 5-6 ember 
munkájával sikerült az eddig ismert aknát kb 5 méterrel mélyíteni. A bontás eredményeként a 
végpont mindkét oldala szálkőben összeszűkül.  
A Bakony Szövetséggel közösen 2022-ben is rendezendő szövetségi nyári kutatótábor 
szempontjából újra vizsgáltuk a tovább kutatási lehetőségeket.  Ennek fényében a 
terepbejáráson megegyeztünk, hogy tovább próblkozunk 1-2 alkalom erejéig. 
Terveink szerint, teljes térkép és fotó dokumentációt  2022 során készítünk. 
(Nehezen engedjük el…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
–  Kutatási jelentés:      



    Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége 
 – Rezi vár-barlangban,           Kat.sz: 4440-19,          2021 – ban végzett munkájáról: 
 
 
A Rezi-vár alatt található barlang együttes teljes ‘tisztára’ szálkőig ásása, bontása képezte a 
2021-es Bakony Szövetség  kutató táborunk egyik fő célját, ami sikerült is. 
Az első alkalom Május 22-24-ig megrendezett Pünkösdi alkalom, a következő pedig a 
Júni 2-11-ig rendezett nyári kutató tábor volt.  
A táborok során itt 10 műszakban a kettő, alkalmanként három bontási helyszínen 4-4 ember 
munkályával sikerült az eddig csak hang, és fény alapján tudott üreg fűzért ember számára 
járható módon össze kapcsolni. Valamint a végpontok is bővültek.  Iilletve a hegyoldalon 
szintben D-K-i irányban tovább haladva további 1 ember számára bontható üreget találtunk. 
Mely üreg elvileg már ismert volt Bükkös völgyi barlangként. 
Mérete minimális, egy ember szinte teljesen kitölti.  
Két bontási alkalom során kiderült, hogy minden irányban szálkőben zárul.   
Az új járatokkal bővült térképeket, fotó dokumentációt a 2022-es évben tervezzük 
elkészíteni. 
 
 
 
 
 
–  Kutatási jelentés:      
    Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége 
– Rezi Vadlán-lik-barlangban     Kat.sz: 4440-14,      2021 – ban végzett munkájáról: 
 
A barlangban 2021-ben kutatási tevékenységet nem végeztünk. 
 
 A 2020-as Szenthe Istvánnal közös bejáráson az ő véleménye szerint nem érdemes a további 
bontás. 
 Mivel meglátása szerint ez a barlang egy valaha volt kőbánya aláhajló fala, és ennek 
mennyezetének  kinyúlása, ‘szemöldöke’ elé fölülről lehulló, a mennyezetet szintje fölé érő 
törmelék halom a völgy felőli ezt megelőzően nyitott oldal lezáródása által képződött üregek 
együttese. 
Ezzel együtt, idei bejárásunk során egy ígéretes,  pontot találtunk a Déli üreg Keleti 
végpontján.  
 
 
 
–  Kutatási jelentés:      
    Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége 
 –  Rezi-Sinkalika-barlangban     Kat.sz: 4440-20,      2021 – ban végzett munkájáról: 
 
- A többi barrlanghoz hasonlóan erőforrásaink nem pozitív módon való változása miatt, itt 
sem végeztünk érdemi kutatás.  Viszont ez a barlang is szerepel a Bakony szövetséggel 
közösen szervezendő jövő nyári 2022-ben szerveződő kutató táborunk listáján.  
 
 
 
–  Kutatási jelentés:      
    Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége 
 – Lovaskatona 3.sz.         Kat.sz: 4440-28,           2021 – ban végzett munkájáról: 
 
 A barlangban 2021-ben kutatási tevékenységet nem végeztünk.   



A 2021. évben terepbejárásaink során azt tapasztaltuk, hogy a 2019-20 - ban leesett csapadék 
mennyiség amelynek levezetését a Kocori – patak végzi, amely barlang bejáratával egy 
szinten van, ezért a barlang bejáratát jelentős mennyiségű hordalék töltötte fel.  
  
 
 
 – Ilona – völgy,  Púpos – hegy,  Vár- hegy,  Meleg – hegy  karsztos területein 
    2021 – ban végzett munkájáról: 
 
 Emberi erőforrások hiányában 2021 – ban csak figyelemmel kísértük az egyes barlangok és        
barlangindikációk állapotát. Egy – két helyen kifagyásos omlásokat tapasztaltunk. 
 
 
 
– Kutatási terv 2022:   
 
Kutatási program 2022. évi kutatási programunkban az alább felsorolt feladatokat tervezzük 
végrehajtani: 
 
Feltáró kutatást elsősorban a 2022 Júni 8- tól  16- ig tervezett Bakony-szövetség által szervezett 
kutató tábor során tervezünk végezni.  
 
1.  Rezi-vár-barlang 2022 ben történt bővülés térképezése 

 
2.  Húsvéti ülőfás – barlang 2022 ben történt bővülés térképezése, valamint a végpon                                                                                                                                                                                                       
továbbjutás szempontjából újbóli felülvizsgálata.  
 
3.  Az Újévi kétlik – barlang kutatását amennyiben a múzeum ad irányelveket, csak akkor tudjuk 
folytatni.                                                                                                                      
                    
4. Az R1-es másnéven Rezi-útmenti barlang:   Tovább kutatása feltétlenül ígéretes, 
 
5.  Az Apalányai-barlang:  A ‘még egy esélyt megér’ kategóriájába esett. Vagyis egy műszak     
erejéig tervezünk ásást. 
 
6. Kutatási engedélyt készülünk kérni az Edericsi fensíkon lévő Róka nyelő barlangra. 
 
7. A Rezi Vadlán-lik barlang Déli üreg Keleti végpontján való legalább egy műszaknyi ásást 
tervezünk. 
 
8. Terepbejárásokkal további barlang indikációk keresése.  
 
 
 
 
 
 
Bézsenyi Zsolt 


