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Kutatási jelentés 

a Földszakadás-tetői barlang (5382-39) 

2022 évi kutatásáról 

 

 

 
 

 

 

 

 

Készítette:  Kugyela Lóránd, kutatásvezető



 

 

Összefoglalás 
 

 

 

Barlang neve: Földszakadás- tetői barlang 

Kataszteri száma: 5382-39 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok): Bejárati zóna 

A vagyonkezelői hozzájárulás jogosultja: Kugyela Lóránd kutatásvezető (KÜJ:103020501) 

Vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátója, száma: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 

966/2/2022 

Vagyonkezelői hozzájárulás lejárata: 2024 12 31 

Vagyonkezelői hozzájárulás módosításának száma: - 

Jelentés időszaka: 2022. március 1. – 2023 február 15. 

Kutatásvezető: Kugyela Lóránd 

Kutatásvezető-helyettes: - 

A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor: A barlang hosszában 

nem történt szignifikáns változás az adott kutatási időszak alatt. 

A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése:  - 

A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 89.2m 

A jelentés lezárásának időpontja: 2023. február 15 

A jelentést összeállította: Kugyela Lóránd 

 

  

 



 

 

A jelentés szöveges, tartalmi része a vagyonkezelői 

hozzájárulásban megadott időszakban történt kutatásáról 
 

- A jelentési időszakra vonatkozóan a kutatási célok és eredmények rövid 

összefoglalása.  

2022 03 01 – 2023 02 15 közötti időtartalomban 1 alkalommal történ a nevezett 

barlangban kutatás. 

 

Február 11; Résztvevők: Sorosi Péter, Pete Bálint; Kugyela Lóránd. 

A barlangban a végponton végeztünk bontást. Kitermelt mennyiség: 30 

vödör. A vagyonkezelői hozzájárulásnak megfelelően elkezdtük a 

vödörpálya bontását valamint a fa ácsolat szétszerelését és a bejárati 

hasadékban található rézsü természetes módon kitöltésből történő 

kiépítését. 

 

- Főbb kutatási helyszínekre, végpontokra lebontva az azokon történt tevékenységek 

és eredmények részletes leírása.  

A bontási helyszín a bejárati zóna hasadékának végpontja. Az itt a végponton található 

kitöltés az első olyan réteg, amely már tisztán barlangi eredetű nem pedig recens 

kitöltés. A bontási helyszínen megjelent a szinte teljesen kő mentes barlangi 

vörösagyag 

 

- A kutatási időszak alatt a barlangot érintő főbb változások leírása.  

A barlangban lényegi változás nem történt, a kutatás csak a bontásra korlátozódott.  

Ahhoz Geológuskalapács, vödör, vésőkalapács került felhasználásra. A vagyonkezelői 

hozzájárulásnak megfelelően elkezdtük a vödörpálya bontását valamint a fa ácsolat 

szétszerelését és a bejárati hasadékban található rézsü természetes módon kitöltésből 

történő kiépítését. 

 

 

Budapest 2023 02 15 

 

 

 Kugyela Lóránd 

 Kutatásvezető  

 

 

  

 
 


