
Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 

8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C. VII. em. 27. 

Tel: 30-268 1406 

 

Tisztelt Igazgatóság! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Kessler Hubert-barlangban (Büdöskúti-

víznyelőbarlangban)és a tapolcai Berger Károly-barlangban végzett kutatásaink újabb jelentős 
eredményre vezettek. 

1. Kessler Hubert-barlang (4440/80, 21980/2012üsz. 100777/2012 isz.) 

2013. jan. 5-én a barlang aknájának aljából kivezető járat végén a vízfolyási nyomok 

eltűnési helyét jelentő omladékot kezdtük kutatni. Itt már korábbi feltárásunk nyomán ismert volt több, 

lépcsőzetesen elhelyezkedő üreg, ahol a végponton huzat volt érezhető. Néhány kőtömb eltávolításával 
szálkő főtéjű, néhány méteres terembe jutottunk, melynek aljából újabb rövid bontással bejutottunk a 

következő nagyobb üregbe is. Innen már szabadon járhattuk be a további részeket, elsőként egy 

szűkület mögött megbújó kisebb termet. Ennek végéhez kisebb letörésekkel tarkított hasadékos járat 
csatlakozott, szépen oldott falakkal. Végül utunk egy nagyméretű aknába torkollott, melynek csak a 

felső részét sikerült kimásznunk. Az alsó rész, ahol úgy tűnik, három hasadék találkozik, túlságosan 

kitágul, bejárásához kötéltechnika szükséges. A bedobott kövek még több másodpercig esnek.  

A feltárt rész mélysége a bejáratlan aknával együtt bizonyosan eléri az 50 métert, ezzel a 

barlang összmélysége 100 m körül lehet jelenleg. A most megtalált járatok hosszúsága 100 m 

becslésünk szerint.  

Az új részek a felső szintekhez hasonlóan dolomitban képződtek, viszont hiányoznak az ott 

talált gazdag cseppkőképződmények. 

A feltárásban Farkas Andrea, Horváth Sándor és Szilaj Rezső vett részt. 

 

Tapolca, 2013. jan. 10. 

Tisztelettel: 

 

 Szilaj Rezső 

 csoportvezető 



Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 

8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C. VII. em. 27. 

Tel: 30-268 1406 

 

 

Tisztelt Igazgatóság! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a tapolcai Berger Károly-barlangban végzett kutatásaink 

újabb jelentős eredményre vezettek. 

 

 

Berger Károly-barlang (4450-2, 168884/2012. üsz. 54759/2012  isz.) 

Jan.6-án a Berger Károly-barlangban (Tapolca) végzett munkáink során a Romhányi 
Balázsból és Pózna Andrásból álló bontóbrigádnak a Meleg-teremtől keletre eső hasadéklabirintusban 

sikerült továbbjutnia mintegy 40-50 métert. Az új feltárás egy kb. 10 m-es hasadékból és egy 35-40 m-

re becsült összetettebb járatszakaszból áll. Utóbbi két hasadékot, egy kürtőt és egy kisebb üreget is 

tartalmaz. A barlangszakasz többi részéhez hasonlóan itt is gyakoriak a különféle fehér kristály és 
borsókőképződmények, pl. logomitok. 

 

Tapolca, 2013. jan. 10. 

Tisztelettel: 

 

 Szilaj Rezső 

 csoportvezető 

 



Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 

8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C. VII. em. 27. 

Tel: 30-268 1406 

 

Tisztelt Igazgatóság! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Kessler Hubert-barlangban (Büdöskúti-

víznyelőbarlangban)(4440/80, 21980/2012 üsz. 100777/2012 isz.)végzett kutatásaink 2013 febr. 2-
ánújabb jelentős eredményre vezettek. 

Az egy hónapja feltárt barlangrész újabb felkeresésére a hó miatt csaknem egy hónapot 
kellett várni. A korábban otthagyott, a ledobott kövek alapján jelentős méretűnek ígérkező végponti 

aknába ereszkedtünk le ezúttal. A felső részen még viszonylag keskeny (1m-es) akna egy párkánynál 

két párhuzamos ágra oszlik, majd ezek egyesülésével tekintélyes méretűvé válik és egy terem 

mennyezetébe torkollik. Mélysége kb. 50 m. A terem hossza kb. 20-30 m között van, túlsó végét egy 
hatalmas leszakadt kőtömb foglalja el. Ennek túloldalán újabb nyílások vezetnek a mélybe, de mivel 

mindkét kötelünket beépítettük a nagy aknába, így ide már nem tudtunk leereszkedni. Az akna 

képződményekben, a kisebb oldásformákat leszámítva elég szegényes, a teremben az omlások 
határozzák meg az arculatot. Néhány nyílás is látszik az akna oldalában, ezek mögött újabb járatok, 

vagy kürtők lehetnek. 

A barlang eddig feltárt szakaszainak mélységét 150 m-re becsüljük, hossza legalább 400 m. 

A feltárásban Farkas Andrea, Horváth Sándor, John Szilárd, Mészáros István, Németh 

Sándor, Pulsfort Zsuzsanna, Romhányi Balázs, Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsanna vett részt. 

 

Tapolca, 2013. február 6.  

Tisztelettel: 

 

 Szilaj Rezső 

 csoportvezető 

 



Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 

8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C. VII. em. 27. 

Tel: 30-268 1406 

 

Tisztelt Igazgatóság! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Balatonedericshez tartozó Kessler Hubert-barlangban 

(Büdöskúti-víznyelőbarlangban)(4440/80, 21980/2012 üsz. 100777/2012 isz.) végzett kutatásaink 
2013 márc. 17-énújabb jelentős eredményre vezettek. 

A februárban feltárt barlangrész alján, a Megakavics-teremnek elnevezett nagyméretű terem 
végén leereszkedtünk még kb. 10 métert. Itt vízszintesen egykiszáradt, iszaplerakódásos patakmederrel 

ékesített, tágas járat található, melynek a vége hamarosan járhatatlanul beszűkül. Egy jobbról 

becsatlakozó lejtőn át viszont egy párhuzamos folyosóba jutottunk, melynek az egyik hajdani elfolyási 

pontja összeköttetésben áll a másik hasadék végét alkotó szűkülettel. Végül ez a rész is összeszűkült és 
egy felmászás és némi tágítás után egy oldott üreg alján levő tóhoz ereszkedtünk le. A víz színe alatt 

nem sokkal látható a vízszintes folytatás. Pár méterrel feljebb egy szűk hasadékból érezhető a 

továbbvezető járatra utaló huzat. Idő hiányában ennek a tágítását egyelőre abbahagytuk. A vízszintes 
járatok hossza kb. száz méter, délies irányba tartanak. 

A vízszintes járatszakaszhoz még legalább két mászható kürtő csatlakozik, ezeknek is csak a 
legalsó részét tudtuk feltárni egyelőre. 

A barlang térképi poligonjának is elkezdtük a készítését. Ez alapján a Megakavics-terem 

alatti folyosó vége (idáig mértünk) 196 m mélyen van, de a végponti,egyelőre felméretlen tómég 
néhány méterrel mélyebben. A felmért szakasz hossza 456 m. 

A feltárásban Angyal Dorottya, Farkas Andrea, Horváth Sándor, Kocsis Ákos, Mészáros 
István, Németh Balázs, Németh Sándor, Piri Attila, Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsanna vett részt. 

 

Tapolca, 2013. márc. 19.  

Tisztelettel: 

 

 Szilaj Rezső 

 csoportvezető 
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