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Kutatási jelentés 
Az Alba Regia Barlangkutató Csoport 2009. évben végzett tevékenységéről 

 
Csoportunk a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén a Bakonyban az alábbi bar-
langokra rendelkezik érvényes kutatási engedéllyel és az ott végzett tevékenységről kutatási helyen-
ként a következő jelentést küldi: 
 
4422-3, Bongó-zsomboly, BFNPI 2092-3/2004 
Bejáratát rendbetettük, zárszerkezetét és a súrlódó részeket lekentük. Barlanglátogatási engedéllyel 
rendelkező túracsoportok számára minden jelzett alkalommal biztosítottuk a barlang kulcsát és a 
barlangba való bejutást, igény szerint túravezetéssel segítve a barlang megtalálását és bejárását. 
A barlangban csak biztonságtechnikai bejárást végeztünk, feltáró tevékenységet nem folytattunk. 
A Lyukas-akna kivételével a barlang csak kötéltechnikával járható. 
 
4422-4, Csengő-zsomboly, KDTKTVF-91790-16/05 
Bejáratát rendbetettük, zárszerkezetét és a súrlódó részeket lekentük. Barlanglátogatási engedéllyel 
rendelkező túracsoportok számára minden jelzett alkalommal biztosítottuk a barlang kulcsát és a 
barlangba való bejutást, igény szerint túravezetéssel segítve a barlang megtalálását és bejárását. 
Folytattuk a mélyítést az Ördög-lyuk kutatóaknájában (-11m) a nyári tábor idején. A kibontott törme-
léket a felszínre szállítottuk. A további munkát csak időtálló biztosítás mellett lehet végezni, így meg-
kezdtük az omladék stabilizálását. 
Több évi kihagyás után ismét sikerült az Új remény-szakaszt (-102 m) átjárhatóvá tenni, és a zsomboly 
mélypontjára lejutni. A zsombolyban téli denevérszámlálást tartottunk, illetve a felszínén nászidősza-
ki hálózást végeztünk Paulovics Péter (Szeged) irányításával. 
Az eredményekről külön jelentés készül. 
Mivel kutatási engedélyünk, és annak hosszabbítása 2010.01.01. határidővel lejárt, így a KTM 
13/1998 (V.6.) rendelet alapján új kutatási engedélyt kértünk a T. Felügyelőségtől 2009-ben.  
 
4413-53, Borzavári-víznyelő, BFNPI 3102/2002 
Terepbejárás során felkerestük, de kutatást nem végeztünk 2009-ben. 
 
4422-39, Doboshegyi-barlang, BFNPI 5425/2001, KDTKTVF 16429/2007. 
A kutatási engedély érvényességét meghosszabbítottuk, feltáró tevékenységet nem végeztünk. Zár-
szerkezetét rendbetettük és a súrlódó részeket lekentük. 
Ellenőrző bejárása megtörtént állapotában változást nem tapasztaltunk, vízéből további vizsgálatok-
hoz mintákat vettünk, illetve helyszíni elemzést végeztünk. 
 
4422-2, Háromkürtő-zsomboly, BFNPI 2092-2/2004 
Bejáratát rendbetettük, zárszerkezetét és a súrlódó részeket lekentük. Barlanglátogatási engedéllyel 
rendelkező túracsoportok számára minden jelzett alkalommal biztosítottuk a barlang kulcsát és a 
barlangba való bejutást, igény szerint túravezetéssel segítve a barlang megtalálását és bejárását. 



Az aknarendszer 2008-ban a Fekete-dóm aljáig (-80 m) volt bejárható, a 2009. évi áradások nyomán 
az iszapkúpok eltűntek, és sikerült ismét lejutnunk a végpontot jelentő (-105 m) Záporos-tembe is. 
 
4413-27, Futómacskás-víznyelőbarlang, KDTKTVF-91790-13/05 
A barlangban feltáró és kutató tevékenységet nem folytattunk. 
További kutatása során a BBESZ tagcsoportjaként részt kívánunk venni a barlang kiépítési munkálata-
iban. 
Mivel kutatási engedélyünk, és annak hosszabbítása 2010.01.01. határidővel lejárt, így a KTM 
13/1998 (V.6.) rendelet alapján új kutatási engedélyt kértünk a T. Felügyelőségtől 2009-ben.  
 
4413-63, Kardosréti-berogyás, BFNPI 1136/2002, KDTKTVF 16431/2007 
A barlangban feltáró és kutató tevékenységet nem folytattunk 2009-ben.  
 
4423-19, Károlyházi-nyelő-barlangja, BFNPI 2092-6/2004 
Kutatását átmenetileg szüneteltettük. 
 
4413-62, Pipa-zsomboly, BFNPI 2092-5/2004 
Kutatást a barlangban nem folytattunk az elmúlt évben. 
 
4422-127, Kín-barlang, (I.-41.) 8278-8/2005 
Kutatómunkát a barlangban 2009. évben nem végeztünk. 
Bejárása megtörtént változást nem tapasztaltunk, a barlang tisztára van mosva. 
 
4413-56, Sár-lik-barlang, BFNPI 2092-4/2004 
Feltáró és egyéb kutatást nem végeztünk 2009-ben. 
 
4422-66, Szelelő-lyuk-barlang KDTKTVF-91790-15/05 
Az elmúlt időszakban jelentős újabb járatokat tártunk fel a barlang teljes szakaszán, valamin közleke-
dést segítő, közlekedési célú létrákat építettünk be ideiglenes jelleggel a lejárati szakaszba és a Lán-
cos-aknába. 
Terepbejárás során a tavaszi hóolvadás idején jelentős hidrológiai aktivitást figyeltünk meg. A befolyó 
áradmányvíz a T-elosztó alatti központi zónában nyelődik el, visszaduzzasztás nélkül. Folytattuk az ÉK-
i végpont sáros és visszhangos szűk járatának bontását, a talpi omladék felszedésével, és szűkületei-
nek tágításával kb. 4 m hosszban előre. Itt a járat meredeken lefelé fordul, lapos és szűk szelvénnyel, 
- de továbbra is „visszhangosan”. 
Mivel kutatási engedélyünk, és annak hosszabbítása 2010.01.01. határidővel lejárt, így a KTM 
13/1998 (V.6.) rendelet alapján új kutatási engedélyt kértünk a T. Felügyelőségtől 2009-ben.  
 
4422-40, Tulok álma-zsomboly 82778-9/2005 
2009. évben kutatást nem folytattunk. 
 
I.-65 sz. időszakos víznyelő, KDTKTVF-91790-14/05 és 158/2000 sz. alaphatározat. 
Kutatómunkát 2009-ben sem végeztünk benne. 
Lejárt kutatási engedélyünket jelenleg nem kívánjuk meghosszabbítani. 
Terepbejárás során tapasztaltuk, hogy a környék lakói ismét szemétlerakónak használják, de tetten 
érni nem sikerült senkit. 
 
Kincsesbánya, 2010. 02. 14.     
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