Szent Özséb Barlangkutató Egyesület
1112 Bp Eper u 56 • gyorgy.sliz@gmail.com • 30 4471255 •

www.foldalatt.hu

ƵŶĂͲ/ƉŽůǇEĞŵǌĞƚŝWĂƌŬ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ͕EĠŵĞƚͲƵĐƐŝƚƚŝůĂƷƌƌĠƐǌĠƌĞ
WĞƐƚDĞŐǇĞŝ<ŽƌŵĄŶǇŚŝǀĂƚĂůƌĚŝ:ĄƌĄƐŝ,ŝǀĂƚĂů<ƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůŵŝĠƐdĞƌŵĠƐǌĞƚǀĠĚĞůŵŝ&ƅŽƐǌƚĄůǇ͕'ĂůĂŵď/ƐƚǀĄŶƷƌƌĠƐǌĠƌĞ




<ƵƚĂƚĄƐŝũĞůĞŶƚĠƐ
ĂƂůĐƐƅͲŚĞŐǇŝͲďĂƌůĂŶŐϮϬϭϲ͘ĠǀŝŬƵƚĂƚĄƐĄƌſů

ŬƵƚĂƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗Wͬ<d&ͬϭϮϯϬϴͲϲͬϮϬϭϱ
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗ĂŵſĚŽƐşƚĄƐƵƚĄŶ<ƌĂƵƐ^ĄŶĚŽƌ

dŝƐǌƚĞůƚşŵ͊
 ƂůĐƐƅͲŚĞŐǇŝͲďĂƌůĂŶŐďĂŶ Ă ϮϬϭϲ͘ ĠǀďĞŶ ũĞůĞŶƚƅƐ͕ ĠƌĚĞŵŝ ďŽŶƚĄƐƚ ŶĞŵ ǀĠŐĞǌƚƺŶŬ͕ ŵŝǀĞů Ăǌ
ĞŶĞƌŐŝĄŝŶŬ ŶĂŐǇ ƌĠƐǌĠƚ ŵĄƐ ďĂƌůĂŶŐŽŬ ŬƂƚƂƚƚĠŬ ůĞ ;ŬƺůƂŶƂƐĞŶ Ă ŝŶſͲƌĞũƚĞŬ ĂǌĂǌ <ŝƐƐ WĠƚĞƌͲďĂƌůĂŶŐ
ŬŝĠƉşƚĠƐĞͿ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂďĂƌůĂŶŐǀĠŐƉŽŶƚũĂƐĞŵŬƺůƂŶƂƐĞďďĞŶďşǌƚĂƚſ͘
 ďĂƌůĂŶŐďĂŶ ƚĠůĞŶ ŚƵǌĂƚŽƚ ŬĞƌĞƐǀĞ Ăǌƚ ƚĂƉĂƐǌƚĂůƚƵŬ͕ ŚŽŐǇ Ă ďĞũĄƌĂƚŝ ƚĞƌĞŵ ƚƷůǀĠŐĠďĞŶ Ă ŵĠŐ Ă
ĨĞůĨĞĚĞǌĠƐ Ğůƅƚƚ ĠƌĞǌŚĞƚƅ ŚƵǌĂƚ ŵĞŐƐǌƾŶƚ͕ ƚĞŚĄƚ ǀĂůſƐǌşŶƾůĞŐ Ăǌ ŝƐ Ă ŵĄƌ ĨĞůĨĞĚĞǌĞƚƚ ƐǌĂŬĂƐǌďſů
ĠƌŬĞǌĞƚƚ͕ŬŝƐŬĞƌƺůƅǀĞů;ĂŵĞůůĠŬĞůƚƚĠƌŬĠƉĞŶƐǌĂŐŐĂƚŽƚƚĂůũĞůƂůǀĞͿ͘
ǌƷũƌĠƐǌůĞŐƚĄǀŽůĂďďŝǀĠŐƉŽŶƚũĄŶƉĞĚŝŐ;ĠƐĂǌƵŐǇĂŶĂďďĂŶĂŚĂƐĂĚĠŬďĂŶϱŵĠƚĞƌƌĞůůĞũũĞďďƚĂůĄůŚĂƚſ
ŵĠůǇƉŽŶƚŽŶŝƐͿĠƌĞǌŚĞƚƅƐǌĞŵďƅůĂŚƵǌĂƚ͘DŝǀĞůůĞĨĞůĠƌĞŵĠŶǇƚĞůĞŶŶĞŬƚƾŶƚĂďŽŶƚĄƐ;ĂƚĞůũĞƐŬŝƚƂůƚĠƐ
ŵŝĂƚƚͿ͕ĂŵĠůǇƉŽŶƚŽŶĂǌĞůƅƌĞĨĞůĠŚŽƐƐǌĂŶďĞůĄƚŚĂƚſĠƐǀĠŐŝŐƐǌƾŬŚĂƐĂĚĠŬƐǌŝŶƚĠŶŶĞŵǀŽůƚďşǌƚĂƚſ͕
ĞǌĠƌƚ ĨĞůũĞďď͕ Ă ŚĂƐĂĚĠŬ ƚĄŐĂƐĂďď ƌĠƐǌĠďĞŶ ƉƌſďĄůŬŽǌƚƵŶŬ Ăǌ ĞůƅƌĞŚĂƚŽůĄƐƐĂů͘ /ƚƚ Ă ŚĂƐĂĚĠŬ ũĄƌŚĂƚſ
ƐǌĠůĞƐƐĠŐƾ͕ ďĞůƅůĞ ŬƂǀĞŬĞƚ ŬŝƐǌĞĚĞŐĞƚǀĞ ĞŶǇŚĠŶ ĨĞůĨĞůĠ ŚĂůĂĚǀĂ ƐŝŬĞƌƺůƚ ϱͲϲ ŵĠƚĞƌƚ ĞůƅƌĞŚĂƚŽůŶŝ͕
ĞŶŶĞŬ ǀĠŐĠŶ ĂǌŽŶďĂŶ Ă ŚĂƐĂĚĠŬ ŝƐŵĠƚ ďĞƐǌƾŬƺů͕ ĐƐĞƌĠďĞ ůĞĨĞůĠ ŝƐ ŶǇŝƚŽƚƚ͕ ĐƐĂŬ ŶĞŵ ũĄƌŚĂƚſ͕ ĠƐ
ďŽŶƚĂŶŝƐĞŵŶĂŐǇŽŶůĞŚĞƚ͘;dĠƌŬĠƉŵĞůůĠŬĞůǀĞͿ
dĞƌǀĞŝŶŬƐǌĞƌŝŶƚĂũƂǀƅďĞŶŵĠŐŵŝŶĚĞŶŬĠƉƉĞŶĨŽŐƵŶŬĞŐǇƐǌĠŶͲĚŝŽǆŝĚŵĠƌĠƐƚǀĠŐĞǌŶŝ͘

<Ğůƚ͗ϮϬϭϳ͘ϬϮ͘ϭϬ

dŝƐǌƚĞůĞƚƚĞů͗^ůşǌ'ǇƂƌŐǇĞůŶƂŬ͕
^ǌĞŶƚPǌƐĠďĂƌůĂŶŐŬƵƚĂƚſŐǇĞƐƺůĞƚ͘
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ƵŶĂͲ/ƉŽůǇEĞŵǌĞƚŝWĂƌŬ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ͕
'Ǉƅƌŝ:ĄƌĄƐŝ,ŝǀĂƚĂůŐƌĄƌƺŐǇŝĠƐ<ƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůŵŝ&ƅŽƐǌƚĄůǇ͕ƌ͘<ŝƐƐsŝŬƚſƌŝĂƌĠƐǌĠƌĞ͘ϵϬϬϮ'Ǉƅƌ͕WŽƐƚĂĨŝſŬ͗ϰϳϭ͘


<ƵƚĂƚĄƐŝũĞůĞŶƚĠƐ
Ă,ŝĚĞŐͲůǇƵŬďĂƌůĂŶŐ;ϰϵϬϬͲϭϱŬĂƚ͘ƐǌĄŵ͕ŽďŽŐſŬƅƚƅůͲƌĂͿ
ϮϬϭϱ͘ĠǀŝŬƵƚĂƚĄƐĄƌſů
ŬƵƚĂƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗ϮϭϰϵͲϰͬϮϬϭϱ
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗ĂŵſĚŽƐşƚĄƐſƚĂ<ƌĂƵƐ^ĄŶĚŽƌ

dŝƐǌƚĞůƚşŵ͊
,ŝĚĞŐͲůǇƵŬͲďĂƌůĂŶŐŶĄůϮϬϭϲͲďĂŶĞŐǇĄůƚĂůĄŶŶĞŵũĄƌƚƵŶŬ͘
ŐǇƷƚƚĂůŚĞůǇƌĞŝŐĂǌşƚĂŶĄŶŬĂƚĂǀĂůǇůĞĂĚŽƚƚŬƵƚĂƚĄƐŝũĞůĞŶƚĠƐƺŶŬďĞŶƐǌĞƌĞƉůƅĂůĄďďŝƌĠƐǌƚ͗
Η͘͘͘sĂůĂŵŝŶƚ^ǌĞŶƚŚĞ/ƐƚǀĄŶƚĂůĄůƚĂ,ŝĚĞŐͲůǇƵŬĂƚŝƐƚĂƌƚĂůŵĂǌſƐǌŝŬůĂĨĂůƵŶĂĨĞůĠŶĠǌƅƉĄƌŬĄŶǇĄŶĄů
ĞŐǇĨĂůĞŶǇŽŵĂƚͲƺƌĞŐĞƚ͕ĂŵŝƐǌŝŶƚĠŶďĂƌůĂŶŐŶĂŬŵŝŶƅƐƺů͕͘͘͘͘Η
hƚſďďĂďĂƌůĂŶŐŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐďƂŶŐĠƐǌĠƐĞƐŽƌĄŶŵĞŐĄůůĂƉşƚŽƚƚƵŬ͕ŚŽŐǇĂďĂƌůĂŶŐ͕ĂŵĞůǇƌĞĂĨĞŶƚŝ
ŝĚĠǌĞƚǀŽŶĂƚŬŽǌŝŬ͕ŵĄƌŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐďĂŶǀĂŶďůĂŬŽƐͲďĂƌůĂŶŐŶĠǀĞŶ͕ϰϵϬϬͲϭϲŬĂƚĂƐǌƚĞƌŝƐǌĄŵĂůĂƚƚ͘ǌ
ƷũĚŽŶƐĄŐĐƐƵƉĄŶĂĨĂůĞŶǇŽŵĂƚͲƺƌĞŐŵŝǀŽůƚĄŶĂŬĂŵĞŐĄůůĂƉşƚĄƐĂ͘
<Ğůƚ͗ϮϬϭϳ͘ϬϮ͘ϭϬ
dŝƐǌƚĞůĞƚƚĞů͗

^ůşǌ'ǇƂƌŐǇĞůŶƂŬ͕
^ǌĞŶƚPǌƐĠďĂƌůĂŶŐŬƵƚĂƚſŐǇĞƐƺůĞƚ͘
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ƺŬŬŝEĞŵǌĞƚŝWĂƌŬ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ͕&ĞƌĞŶĐǌǇ'ĞƌŐĞůǇƷƌƌĠƐǌĠƌĞ
ŽƌƐŽĚͲďĂƷũͲĞŵƉůĠŶDĞŐǇĞŝ<ŽƌŵĄŶǇŚŝǀĂƚĂůDŝƐŬŽůĐŝ:ĄƌĄƐŝ,ŝǀĂƚĂů<ƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůŵŝĠƐdĞƌŵĠƐǌĞƚǀĠĚĞůŵŝ&ƅŽƐǌƚĄůǇ
ϯϱϬϭDŝƐŬŽůĐ͕WĨ͘ϯϳϵ͘

<ƵƚĂƚĄƐŝũĞůĞŶƚĠƐ
Ă<ŝƐŵŽŐǇŽƌſƐͲǀşǌŶǇĞůƅďĂƌůĂŶŐϮϬϭϲ͘ĠǀŝŬƵƚĂƚĄƐĄƌſů
ŬƵƚĂƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗ϭϯϲϬͲϴͬϮϬϭϱ
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗^ƾƌƾWĠƚĞƌ

dŝƐǌƚĞůƚşŵ͊
<ŝƐŵŽŐǇŽƌſƐͲǀşǌŶǇĞůƅďĞϮϬϭϲͲďĂŶƐĂũŶŽƐĞŐǇĞƚůĞŶĂůŬĂůŽŵŵĂůƐĞŵũƵƚŽƚƚƵŶŬĞů͘;ŚŽŐǇϮϬϭϱͲďĞŶ
ƐĞŵͿ
ŵĞŶŶǇŝďĞŶŵĄƐũĞůĞŶƚŬĞǌƅĂŬĂĚŶĂĂďĂƌůĂŶŐŬƵƚĂƚĄƐĄƌĂ͕ƷŐǇŶĞŵĞůůĞŶĞǌǌƺŬƐǌĄŵĄƌĂĂǌĞŶŐĞĚĠůǇ
ŬŝĂĚĄƐĄƚ͘
hŐǇĂŶĂŬŬŽƌ͕ŚĂĞŐǇĞƐĞƚůĞŐĞƐŵĄƐĐƐĂƉĂƚĄůƚĂůǀĠŐǌĞŶĚƅĨĞůƚĄƌſŬƵƚĂƚĄƐĠƌĚĞŬĠƚĞǌŶĞŵƐĠƌƚŝ͕ĂŬŬŽƌ
ƐǌĞƌĞƚŶĠŶŬ Ăǌ ĞŶŐĞĚĠůǇƚ ŵĞŐƚĂƌƚĂŶŝ ĂŶŶĂŬ ϮϬϭϳ ĚĞĐĞŵďĞƌŝ ůĞũĄƌƚĄŝŐ͕ ŵĞƌƚ ŚĂ ǀĠŐƌĞ ĞŐǇ ƚĂƌƚſƐĂŶ
ƐǌĄƌĂǌŝĚƅƐǌĂŬŬƂǀĞƚŬĞǌŶĞďĞ͕ĂŬŬŽƌƚĞŶŶĠŶŬĞŐǇƵƚŽůƐſŬşƐĠƌůĞƚĞƚĂǌĂůƐſƐǌŝĨŽŶĄƚĄƐĄƐĄƌĂ͕ĂŵĞůǇďƅů
;ĂŵŝŬŽƌŶŝŶĐƐǀşǌĂůĂƚƚͿǀŝŚĂƌŽƐĞƌĞũƾŚƵǌĂƚũƂŶ͘

<Ğůƚ͗ϮϬϭϳ͘ϬϮ͘ϭϬ
dŝƐǌƚĞůĞƚƚĞů͗

^ůşǌ'ǇƂƌŐǇĞůŶƂŬ͕
^ǌĞŶƚPǌƐĠďĂƌůĂŶŐŬƵƚĂƚſŐǇĞƐƺůĞƚ
͘
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ƵŶĂͲ/ƉŽůǇEĞŵǌĞƚŝWĂƌŬ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ͕EĠŵĞƚͲƵĐƐŝƚƚŝůĂƷƌƌĠƐǌĠƌĞ
WĞƐƚDĞŐǇĞŝ<ŽƌŵĄŶǇŚŝǀĂƚĂůƌĚŝ:ĄƌĄƐŝ,ŝǀĂƚĂů<ƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůŵŝĠƐdĞƌŵĠƐǌĞƚǀĠĚĞůŵŝ&ƅŽƐǌƚĄůǇ͕'ĂůĂŵď/ƐƚǀĄŶƷƌƌĠƐǌĠƌĞ


<ƵƚĂƚĄƐŝũĞůĞŶƚĠƐ
Ă<ƅƐǌĂŬĄůůƷͲďĂƌůĂŶŐϮϬϭϲ͘ĠǀŝŬƵƚĂƚĄƐĄƌſů

ŬƵƚĂƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗Wͬ<d&ͬϯϲϱϱͲϯͬϮϬϭϲ͕
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗<ƌĂƵƐ^ĄŶĚŽƌ

dŝƐǌƚĞůƚşŵ͊
ŬƵƚĂƚĄƐŝĞŶŐĞĚĠůǇϮϬϭϲĄƉƌŝůŝƐǀĠŐĠŶĠƌŬĞǌĞƚƚŵĞŐ;ϮϬϭϱƐǌĞƉƚĞŵďĞƌďĞŶĂĚƚƵŬďĞƌĄĂŬĠƌĞůŵĞƚͿ͘
ďĂƌůĂŶŐŵĠůǇƉŽŶƚũĄŶĂŬĞǌĚĞƚďĞŶďşǌƚĂƚſ͕ůĠŐƌĠƐĞƐĠƐĂŐǇĂŐŵĞŶƚĞƐŽŵůĂĚĠŬďĂƚƂďďŵŝŶƚϮŵŵĠůǇ
ŬƵƚĂƚſĂŬŶĄƚ ďŽŶƚŽƚƚƵŶŬ͕ ĞǌǌĞů ĞůĠƌƚƺŬ ĂŶŶĂŬ Ă ƌĠƐŶĞŬ Ăǌ ĂůũĄƚ ŝƐ͕ ĂŚŽǀĄ ŬŝƐ ŬƂǀĞĐƐŬĠŬĞƚ ŬŽƌĄďďĂŶ
ƐŝŬĞƌƺůƚ ůĞĚŽďŶŝ͘ /ƚƚ Ă ŬƂǀĞŬ ŬƂǌƂƚƚ ŵĄƌ ŵĞŐũĞůĞŶƚ Ăǌ ĂŐǇĂŐŽƐͲůƂƐǌƂƐ ũĞůůĞŐƾ ŬŝƚƂůƚĠƐ͕ ĠƐ ďĄƌ ǀŽůƚĂŬ
ƚŽǀĄďď ůĞĨĞůĠ ǀĞǌĞƚƅ͕ ĚĞŶĞǀĠƌŬŝũĞůƂůƚ ůĠŐƌĠƐĞŬ͕ ĂǌŽŬďſů ŚƵǌĂƚ ŶĞŵ ĠƌĞǌŚĞƚƅ͕ ĠƐ Ă ďŽŶƚĄƐ ŬĞǌĚĞƚƚ
ǀĞƐǌĠůǇĞƐƐĠ ŝƐ ǀĄůŶŝ͕ ĞǌĠƌƚ ǀĠŐƺů ĨĞůŚĂŐǇƚƵŶŬ ǀĞůĞ͘  ŬƂǀĞŬ ŬƂǌƂƚƚ ďƅƐĠŐĞƐĞŶ ĞůƅĨŽƌĚƵůŶĂŬ
ĚĞŶĞǀĠƌĐƐŽŶƚŽŬ͘
ǌ ŝƐ ŬŝĚĞƌƺůƚ͕ ŚŽŐǇ Ă ŚƵǌĂƚ Ă
ŬƅƐǌĂŬĄůůĂŬ ĂůĂƚƚ Ă ŚĂƐĂĚĠŬ
ĨƅƚĠũĠƚ ĂůŬŽƚſ ŽŵůĂĚĠŬŽŶ Ąƚ
ŬƂǌůĞŬĞĚŝŬ͕ ĂŵĞůǇ ĨĞůĞƚƚ Ă
ĨĞůƐǌşŶĞŶ ƚƂƌŵĞůĠŬůĞũƚƅ ŚĂůĂĚ Ğů͕
ƚĞŚĄƚ ĞŐǇ ŬŝƐ ŚĂƚſƚĄǀŽůƐĄŐƷ
ŬƂƌŚƵǌĂƚƌſůůĞŚĞƚƐǌſ͘
sĠŐƌĞ ĞůŬĠƐǌƺůƚ Ă ďĂƌůĂŶŐŽƚ
ďĞŵƵƚĂƚſ
ǀŝĚĞſ
ŝƐ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐ
Ś͍ǀсƉϯsϲ<ŶůϰZŐ
ĂůƌĂ͗/ůǇĞŶŬŝũĞůƂůĠƐĞŬǀŽůƚĂŬĂ
ƚĂůĄůŚĂƚſŬůĞĨĞůĠĂďŽŶƚĄƐƐŽƌĄŶ

<Ğůƚ͗ϮϬϭϳ͘ϬϮ͘ϭϬ

dŝƐǌƚĞůĞƚƚĞů͗^ůşǌ'ǇƂƌŐǇĞůŶƂŬ͕
^ǌĞŶƚPǌƐĠďĂƌůĂŶŐŬƵƚĂƚſŐǇĞƐƺůĞƚ͘
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ƵŶĂͲ/ƉŽůǇEĞŵǌĞƚŝWĂƌŬ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ͕EĠŵĞƚͲƵĐƐŝƚƚŝůĂƷƌƌĠƐǌĠƌĞ
'Ǉƅƌŝ:ĄƌĄƐŝ,ŝǀĂƚĂůŐƌĄƌƺŐǇŝĠƐ<ƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůŵŝ&ƅŽƐǌƚĄůǇ͕ƌ͘<ŝƐƐsŝŬƚſƌŝĂƌĠƐǌĠƌĞ͘ϵϬϬϮ'Ǉƅƌ͕WŽƐƚĂĨŝſŬ͗ϰϳϭ͘


<ƵƚĂƚĄƐŝũĞůĞŶƚĠƐ
ĂDĞůĞŐͲůǇƵŬďĂƌůĂŶŐ;ϰϵϬϬͲϯϲŬĂƚ͘ƐǌĄŵ͕ŽďŽŐſŬƅƚƅůͲƌĂͿ
ϮϬϭϲ͘ĠǀŝŬƵƚĂƚĄƐĄƌſů
ŬƵƚĂƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗ϮϭϰϵͲϰͬϮϬϭϱ
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗ĂŵſĚŽƐşƚĄƐſƚĂ<ƌĂƵƐ^ĄŶĚŽƌ
dŝƐǌƚĞůƚşŵ͊
DĞůĞŐͲůǇƵŬͲďĂƌůĂŶŐďĂŶďĞůƺůŝĚĠŶŶĞŵũĄƌƚƵŶŬ͘<ƂŶŶǇĞŶĞůŬĠƉǌĞůŚĞƚƅ͕ŚŽŐǇũſŵĂŐĂŵŵĄƌůĞƐĞŵ
ĨĠƌŶĠŬ;ϮϬϭϱͲďĞŶŝƐĐƐĂŬĂǌŽǀĞƌĂůůƚůĞǀĠǀĞƚƵĚƚĂŵůĞƉƌĠƐĞůƅĚŶŝͿ
sŝƐǌŽŶƚ ƐŝŬĞƌƺůƚ ŵĞŐŽůĚĂŶŝ Ăǌƚ Ă ŬĠƌĚĠƐƚ͕ ŚŽŐǇ ŚŽŶŶĂŶ ĠƌŬĞǌŝŬ Ă ƚĞůĞŶƚĞ ĠƌĞǌŚĞƚƅ ĞƌƅƐ͕ ŬŝĨĞůĠ ŚƷǌſ
ŚƵǌĂƚ͘  ďĂƌůĂŶŐ ďĞũĄƌĂƚĄŶĄů ƚĠůĞŶ ŶĂƉŽŬ ſƚĂ ƚĂƌƚſ ĞƌƅƐĞŶ ĨĂŐǇŽƐ ĠƐ ƐǌĠůĐƐĞŶĚĞƐ ŝĚƅďĞŶ
ƐǌĠŶĚŝŽǆŝĚŵĠƌĠƐƚǀĠŐĞǌƚƺŶŬ͕ĠƐĂŬŝĄƌĂŵůſůĞǀĞŐƅƐǌĠŶĚŝŽǆŝĚƚĂƌƚĂůŵĂĐƐƵƉĄŶϲϮϬƉƉŵͲŶĞŬĂĚſĚŽƚƚ
;ĂďĞũĄƌĂƚďĞǀĂŶƚƂŵǀĞŬƂǀĞŬŬĞů͕ĂŚŽŐǇĂŶŶĂŬŝĚĞũĠŶŚĂŐǇƚƵŬ͕ĠƐĐƐĂŬĞŐǇŬŝƐůǇƵŬŽŶũƂŶŬŝĂŚƵǌĂƚ͕
ĞďďĞďĞůĞĚƵŐƚƵŬĂŵƾƐǌĞƌƚ͕ƚĞŚĄƚŶĞŵůĞŚĞƚĂǌĂůĂĐƐŽŶǇĠƌƚĠŬĞƚĂůǇƵŬƐǌĄũĄŶĄůĞƐĞƚůĞŐďĞůĞŬĞǀĞƌĞĚƅ
ŚŝĚĞŐůĞǀĞŐƅǀĞůŵĂŐǇĂƌĄǌŶŝ͘Ϳ
ǌ Ăǌƚ ũĞůĞŶƚŝ͕ ŚŽŐǇ Ă DĞůĞŐͲůǇƵŬ ŚƵǌĂƚĂ ĞŐǇ ŬŝƐ ůŽŬĄůŝƐ ŬƂƌŚƵǌĂƚ͕ ƚĞŚĄƚ Ɛǌſ ƐŝŶĐƐĞŶ Ă ůĞŶƚĞďď ŶǇşůſ
,ŝĚĞŐͲůǇƵŬ ƚĠƌƐĠŐĠďƅů ƐǌĄƌŵĂǌſ ůĞǀĞŐƅƌƅů͘ ǌ Ă ŬƵƚĂƚĄƐ ƐǌĞŵƉŽŶƚũĄďſů ŶĞŵ ũĞůĞŶƚ ŬƺůƂŶƂƐĞďď
ƉĞƌƐƉĞŬƚşǀĄƚ͘
; ďĂƌůĂŶŐ ďĞũĄƌĂƚĂ ũĞůĞŶůĞŐ ŝƐ ďĞ ǀĂŶ ƉĂŬŽůǀĂ ŬƂǀĞŬŬĞů͕ ĐƐĂŬ ĞŐǇ ƂŬůƂŵŶǇŝ ůǇƵŬ ǀĂŶ͕ ŵĞƐƐǌŝƌƅů
ƉŽŶƚŽƐĂŶƷŐǇŶĠǌŬŝ͕ŵŝŶƚĂĨĞůĨĞĚĞǌĠƐĞůƅƚƚ͘Ϳ
<Ğůƚ͗ϮϬϭϳ͘ϬϮ͘ϭϬ




dŝƐǌƚĞůĞƚƚĞů͗^ůşǌ'ǇƂƌŐǇĞůŶƂŬ͕
^ǌĞŶƚPǌƐĠďĂƌůĂŶŐŬƵƚĂƚſŐǇĞƐƺůĞƚ͘
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ƵŶĂͲ/ƉŽůǇEĞŵǌĞƚŝWĂƌŬ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ͕EĠŵĞƚͲƵĐƐŝƚƚŝůĂƷƌƌĠƐǌĠƌĞ
WĞƐƚDĞŐǇĞŝ<ŽƌŵĄŶǇŚŝǀĂƚĂůƌĚŝ:ĄƌĄƐŝ,ŝǀĂƚĂů<ƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůŵŝĠƐdĞƌŵĠƐǌĞƚǀĠĚĞůŵŝ&ƅŽƐǌƚĄůǇ͕'ĂůĂŵď/ƐƚǀĄŶƷƌƌĠƐǌĠƌĞ


<ƵƚĂƚĄƐŝũĞůĞŶƚĠƐ
Ă^ǌĞŶƚPǌƐĠďďĂƌůĂŶŐϮϬϭϲ͘ĠǀŝŬƵƚĂƚĄƐĄƌſů

ŬƵƚĂƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗ϭϭϵϱϬͲϳͬϮϬϭϮ͕
ŬƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅƐǌĞŵĠůǇĠƚŵſĚŽƐşƚſ;ůĞŐƵƚſďďŝͿŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗Wͬ<d&ͬϯϲϱϬͲϱͬϮϬϭϲ
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗ĂŵſĚŽƐşƚĄƐŝŐŽůŐŽƐDŝŬůſƐ͕ƵƚĄŶĂ<ƌĂƵƐ^ĄŶĚŽƌ

dŝƐǌƚĞůƚşŵ͊
 ^ǌĞŶƚ PǌƐĠďͲďĂƌůĂŶŐďĂŶ Ă ϮϬϭϲ͘ ĠǀďĞŶ ũĞůĞŶƚƅƐ͕ ĠƌĚĞŵŝ ďŽŶƚĄƐƚ ŶĞŵ ǀĠŐĞǌƚƺŶŬ͕ ŵŝǀĞů Ăǌ
ĞŶĞƌŐŝĄŝŶŬŶĂŐǇƌĠƐǌĠƚŵĄƐďĂƌůĂŶŐŽŬŬƂƚƂƚƚĠŬůĞ;ĞůƐƅƐŽƌďĂŶĂŝŶſͲƌĞũƚĞŬĂǀĂŐǇ<ŝƐƐWĠƚĞƌͲďĂƌůĂŶŐ
ŬŝĠƉşƚĠƐĞ͘Ϳ
ďĂƌůĂŶŐďĞũĄƌĂƚĄŶĄůƚĠůĞŶ;ŶĂƉŽŬſƚĂƚĂƌƚſĨĂŐǇŽƐ͕ƐǌĠůĐƐĞŶĚĞƐŝĚƅďĞŶ͕ƐƚĂďŝůĂŶŬŝĨĞůĠŚƷǌſ͕ĞŶǇŚĞ
ĚĞ ĂǌĠƌƚ ŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚĂŶ ĠƌĞǌŚĞƚƅ ŚƵǌĂƚ ŵĞůůĞƚƚͿ ƐǌĠŶĚŝŽǆŝĚŵĠƌĠƐƚ ǀĠŐĞǌƚƺŶŬ͕ Ă ŵƾƐǌĞƌ Ă
ĚĞŶĞǀĠƌŶǇşůĄƐĞůĠƚĂƌƚǀĂŐǇŽƌƐĂŶŬŝĂŬĂĚƚ;ϭϬϬϬϬƉƉŵͲŝŐĂǌĂǌϭйͲŝŐƚƵĚŵĠƌŶŝͿ
 ďĂƌůĂŶŐ ŬƵƚĂƚĄƐĄƚ ŵŝŶĚĞŶŬĠƉƉĞŶ ĨŽůǇƚĂƚŶŝ ƐǌĞƌĞƚŶĠŶŬ͕ Ă ƚĂǀĂůǇŝ ŬƵƚĂƚĄƐŝ ũĞůĞŶƚĠƐďĞŶ ůĞşƌƚ ƚĞƌǀĞŬ
;ŐǇĂŐůĞũƚƅƐͲƚĞƌĞŵ ŽŵůĂĚĠŬŽƐ ŬƺƌƚƅũĞ͕ ƐŝƉŬĠƐͲŚĂƐĂĚĠŬ ŽŵůĂĚĠŬŽƐ ŬƺƌƚƅũĞ͕  ƚŽǀĄďďĄ ϰϮͲĞƐͲ
ǀĞƐǌĞĚĞůĞŵ ĨŽůǇƚĂƚĄƐĄƚ ŵĞŐƚĂůĄůŶŝ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ăǌ ŐǇĂŐůĞũƚƅƐͲƚĞƌĞŵďƅů ůĞĨĞůĠ ďŽŶƚĂŶŝ͕ Ă ďĂƌůĂŶŐ ϯ
ŵŽĚĞůůũĠƚĞůŬĠƐǌşƚĞŶŝĠƐĂďĂƌůĂŶŐƌſůƐǌſůſĨŝůŵĞĐƐŬĠƚďĞĨĞũĞǌŶŝͿƚŽǀĄďďƌĂŝƐĠƌǀĠŶǇĞƐĞŬ͘
<Ğůƚ͗ϮϬϭϳ͘ϬϮ͘ϭϬ
dŝƐǌƚĞůĞƚƚĞů͗^ůşǌ'ǇƂƌŐǇĞůŶƂŬ͕
^ǌĞŶƚPǌƐĠďĂƌůĂŶŐŬƵƚĂƚſŐǇĞƐƺůĞƚ͘
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ƺŬŬŝEĞŵǌĞƚŝWĂƌŬ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ͕&ĞƌĞŶĐǌǇ'ĞƌŐĞůǇƷƌƌĠƐǌĠƌĞ
ŽƌƐŽĚͲďĂƷũͲĞŵƉůĠŶDĞŐǇĞŝ<ŽƌŵĄŶǇŚŝǀĂƚĂůDŝƐŬŽůĐŝ:ĄƌĄƐŝ,ŝǀĂƚĂů<ƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůŵŝĠƐdĞƌŵĠƐǌĞƚǀĠĚĞůŵŝ&ƅŽƐǌƚĄůǇ
ϯϱϬϭDŝƐŬŽůĐ͕WĨ͘ϯϳϵ͘



<ƵƚĂƚĄƐŝũĞůĞŶƚĠƐ
ĂŝſƐͲƉĂƚĂŬŝϮ͘Ɛǌ͘ǀşǌŶǇĞůƅďĂƌůĂŶŐϮϬϭϲ͘ĠǀŝŬƵƚĂƚĄƐĄƌſů
ŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗ϲϴϲϬͲϭϬͬϮϬϭϱ
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗ĂŵſĚŽƐşƚĄƐſƚĂ<ƌĂƵƐ^ĄŶĚŽƌ
dŝƐǌƚĞůƚşŵ͊
 ŝſƐͲƉĂƚĂŬŝ Ϯ͘Ɛǌ͘ ǀşǌŶǇĞůƅďĞŶ ŬĠƚ ĂůŬĂůŽŵŵĂů ũĄƌƚƵŶŬ͕ ŶǇĄƌŽŶ͘ ůƐƅ ŽƚƚũĄƌƚƵŶŬŬŽƌ ĨĞůĨĞĚĞǌƚƺŬ Ăǌ
ĂůĄďďŝ ƚĠƌŬĠƉĞŶ ŝƐ ůĄƚŚĂƚſ͕ ĨĞŚĠƌƌĞů ďĞŬĂƌŝŬĄǌŽƚƚ ũĄƌĂƚŽƚ ;Ŭď͘ ϭϬ ŵĠƚĞƌͿ͕ Ğǌƚ ĂŬŬŽƌ ďĞ ŝƐ ũĞůĞŶƚĞƚƚƺŬ͕
ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ƌĠŐŝ ǀĠŐƉŽŶƚŽŶ ŝƐ ŬŝĄƐƚƵŶŬ Ŭď ϭϬ ŵĠƚĞƌ ƉŽůŝŐŽŶŚŽƐƐǌŽƚ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ ŝŐĞŶ ũĞůĞŶƚƅƐĞŶ
ŬŝƚĄŐşƚŽƚƚƵŬĂǌƷũƌĠƐǌďĞǀĞǌĞƚƅďŽƌǌĂůŵĂƐŽŵůĂĚĠŬƐǌƾŬƺůĞƚĞƚ;ƐǌŝŶƚĠŶĂǌĂůĄďďŝƚĠƌŬĠƉĞŶũĞůƂůǀĞͿ͕
ƚƚƅůĨƺŐŐĞƚůĞŶƺůĞǌŶŝŶĐƐǀĠŐůĞŐĞƐĞŶŵĞŐŽůĚǀĂ͕ĂĨĞůƺůƌƅůĠƌŬĞǌƅĄƌǀŝǌĞŬƵŐǇĂŶŝƐďĞůĞďŽƌşƚŚĂƚũĄŬĂǌ
ŽŵůĂĚĠŬĞůƉĂŬŽůĄƐĄǀĂůƐǌĂďĂĚĚĄǀĄůƚƐſĚĞƌĨĂůĂƚ͕ŚĂƵŐǇĂŶŵĄƌŵĞŐŶĞŵƚƂƌƚĠŶƚ͘͘͘
ƚĞŚĄƚĞŐǇĞƐĞƚůĞŐĞƐƷũĂďď͕EW/ĄůƚĂůŵĞŐƉĄůǇĄǌŽƚƚďĂƌůĂŶŐŬŝĠƉşƚĠƐŝƉƌŽũĞŬƚĞƐĞƚĠďĞŶĞŐǇǀĠŐůĞŐĞƐ
ďĞƚŽŶŽǌŽƚƚĨĂůĂƚŵĞŐĠƌĚĞŵĞůŶĞ͘ŬĄƌĐƐĂŬĂďĞũĄƌĂƚ͘
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ŬŝƐĨĞůĨĞĚĞǌĠƐƌƅůĠƐĂƚĠƌŬĠƉĞůŬĠƐǌƺůƚĠƌƅůďĞƐǌĄŵŽůſŽůǀĂƐŚĂƚſĂŚŽŶůĂƉƵŶŬŽŶ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽůĚĂůĂƚƚ͘ŚƵͬďĞũƵƚŽƚƚƵŶŬͲĂͲĚŝŽƐͲƉĂƚĂŬŝͲǀŝǌŶǇĞůŽͲĞůƚĞŵĞƚŽĚŽƚƚͲďĂƌůĂŶŐũĂďĂͬϯϮϲϵͬ
 ƌĠŐŝ ǀĠŐƉŽŶƚŽŶ͕ ĂŚŽů Ăǌ ĞůƅĚĞŝŶŬĞƚ ŬĠƉǀŝƐĞůƅ ƐĞƉƌĞŐŚǇ &ĞƌĞŶĐ ƐǌĞƌŝŶƚ ĨŽůǇƚĂƚſĚŽƚƚ Ă ũĄƌĂƚ͕ Ă
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Kutatási jelentés
A Nagy-Hideg-lyuk barlang (4900-19) 2016-os kutatásáról
ŬƵƚĂƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗Wͬ<d&ͬϯϱϬϲϵͲϯͬϮϬϭϲ
ŶŐĞĚĠůǇĞƐ͗^ǌĞŶƚPǌƐĠďĂƌůĂŶŐŬƵƚĂƚſŐǇĞƐƺůĞƚ
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗ƐǌƚĞƌŚĄƐ/ƐƚǀĄŶ

Tisztelt Igazgatóság, Tisztelt Főosztály!
A kutatási engedély 2016 szeptemberben érkezett meg, és még az ősszel sort is kerítettünk a bontásra.
A barlang rögtön az első kutatási alkalom során fel is tárult, de egyáltalán nem hasonlított arra,
amely a Szűcs Gyula-féle múlt század eleji leírás alapján a nyilvántartásban is szerepel (Egy szűk
omladéklabirintus nyílt meg, a 38 méteres mélységnek, aknának semmi nyoma).
A barlang mélysége az gödör sziklaperemétől kb. 7 méter, a becsült poligonhoszúsága 25 méter.
Legnagyobb horizontális kiterjedése 10 méter, felállni sehol nem lehet benne. Azon ritka eset
következett tehát be, amikor a felfedezés hatására a barlang nem nagyobb, hanem kisebb lett.
Mindazonáltal a termeszetvedelm.hu-n elérhető Barlangnyilvántartásban ez a változás egyelőre
nem került feltüntetésre.
Ezt a felfedezést akkor be is jelentettük, valamint videó is készült róla:
https://www.youtube.com/watch?v=L0rzPM_BGOE, és cikk: http://foldalatt.hu/megtalaltuk-azsivany-sziklai-hideg-lyuk-barlangjat-is-bar-a-38-meteres-melysegnek-egyelore-semmi-nyoma/5556/
A barlang bejáratát az ott elhaladó turistaút felől félkör alakban egy erős korláttal vettük körbe, a
kutatási tervben írtaknak megfelelően. Gyenge pontja, hogy holtfából épült, amely zömében a 2014
decemberi jégtörésből származik.
Javasoljuk egy következő KEOP vagy más projekt keretében a Jéggombás-barlanggal egyetemben
ezt is egy kicsit kiépíteni (új korlát kezelt friss keményfából lebetonozott vas talpakra építve, plusz
tájékozatató tábla, és a gödör egyik felén (ahol most lejtő majd földfal van) egy kis (kb 1 m magas)
betonozott kőfal, jelenleg ugyanis folyamatos a talaj, kövek, fák, szemét behullása, amely idővel
ismét el fogja tömni a barlangot.
A bontás során egyértelmű régészeti lelet nem került elő. (Csak behullott szemetek, és egy fűrésszel
elvágott marha velőscsont, egy nagyon vékony falú cserépedényke darabjai, és egy kovácsolt szög.)
A barlang bejáratánál nyáron a kifejezetten erős kifelé jövő huzat ellenére 4000 ppm feletti
széndioxidszintet mértünk (0,4 %). Ugyanakkor a Jéggombás- és a Cserepes-barlangnál most télen
csak 600-700 ppm körülinek adódott a kiáramló levegő széndioxidtartalma, ami azt feltételezi, hogy
nem azok a Hideg-lyuk felső bejáratai. Hogy akkor viszont hol keresendő, azt nem tudjuk, mert még
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2016 januárban körbejártuk a Hideg-lyuk feletti hegyoldalt, és ott 100 m sugarú körben semmilyen
kiolvadást nem találtunk.
A barlang kutatását 2017-ben nagy reményekkel folytatjuk!


&ĞŶƚ͗ďŽŶƚĄƐĂƚŝŵĞůĂƉƐĞͲŬĂŵĞƌĂĄůůĄƐďſůŶĠǌǀĞ
>ĞŶƚ͗ůƅŬĞƌƺůƚĂĨĂůŽŶĞŐǇďĞǀĠƐĠƐ͕ĂŵŝŶĂŐǇũĄďſůĂĨĞůƚƂůƚĠƐƐĞůǀŽůƚĞŐǇƐǌŝŶƚďĞŶ;^ƷƌůſĨĠŶǇďĞŶĨĠŶǇŬĠƉĞǌǀĞͿ͘
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Kutatási jelentés
Az Érdi Járási Hivatal illetékességi terültén (Pest Megye) lévő alábbi
barlangindikációink 2016-os kutatásáról:
(Csikóvár-nyergi kigőzölgés, Pilis-tetői gödör, Urbán-dombi gödör, Holdvilág-árok, Vasas-szakadék,
Sztaravodai hideg kifújás, Mátyás-hegyi kigőzölgés, Zsivány-sziklák, Ezüst-hegyi kigőzölgés
ŬƵƚĂƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌĄŵĂ͗Wͬ<d&ͬϯϰϳϲͲϰͬϮϬϭϲ
<ƵƚĂƚĄƐǀĞǌĞƚƅ͗Ͳ
Tisztelt Igazgatóság, Tisztelt Főosztály!
A jelen engedélyben kutatni engedélyezett objektumok, területek közül csupán
- a Zsivány-sziklák kigőzölgéseivel
- és az Ezüst-hegy tetején lévő kigőzölgéssel
tudtunk foglalkozni.

A Zsivány-sziklák
Itt fel is fedeztünk 2 barlangot, a 29 m mély Jéggombás-, valamint a tőle 50 méterre nyíló, kb. 15m
mély Cserepes-barlangot, továbbá kiástuk a definíció hiábájból barlangnak minősülő "zsivány alsó
objektumot"
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A helyszíneléskor a Cserepes-barlang neve még nem született meg, így "Zsivány-hasadék" néven, a
Jéggombás-barlang pedig még csak indikáció volt, és mint ilyen, "Zsivány felső objektum" néven
került a nyilvántartásba.
Ezeket a felfedezéseket akkor be is jelentettük, valamint
https://www.youtube.com/watch?v=w8EiIyzvQ_0&t=5s,
és
cikk:
bontasnak-indult-29-meter-mely-lett/5483/

videó is készült róla:
http://foldalatt.hu/felszini-

Ennek ellenére a termeszetvedelem.hu-n elérhető Barlangnyilvántartásban nem szerepelnek, illetőleg a
Cserepes-barlang szerepel mint Zsivány-hasadék, de "nullás", tehát egy üres lapként.
Javasoljuk egy következő KEOP vagy más projekt keretében a Jéggombás-barlang bejáratát lezárni
és kiépíteni, a felső 5 méteres szakasza egyik oldala ugyanis törmelék, így idővel be fog dőlni.
Valamint a lejtő miatt ettől függetlenül is talaj erodálódik be a barlangba.
Ezekben a barlangokban igéretes (könnyen bontható, vagy legalább egyértelműen huzatoló) végpontot
nem sikerült azonosítanunk. Ezért nem is kértünk rájuk kutatási engedélyt. A Jéggombás mélypontja
kifejezetten bonthatatlan, "Farkas számára járható" elszűkülő hasadék. A "Zsivány alsó objektum"
pedig még csak nem is különösebben huzatol.
Széndioxidmérést is végeztünk, és
-a Jéggombás-barlangnál 720 ppm,
-a Cserepes-barlangnál 600 ppm
körülinek adódott (télen) a kiáramló levegő széndioxidtartalma, ami azt feltételezi, hogy
reményeinkkel ellentétben nem ezek a Hideg-lyuk felső bejáratai. (A kb. kényelmes emberderéknyi
átmérőjű bejárati lyukakat nem tömtük be, így tehát a felszíni hideg levegő bekeveredése miatt
előfordulhatott, hogy a tényleges koncentrációnál kisebbet mértünk, de alapvetően a teljes
keresztmetszetben érezhető volt a huzat és körbe nedvesek (0 fok felettiek) voltak a gödör falai, tehát
jelentős keveredés nem lehetett, nagyságrendi eltérésre nem gyanakodnék.)
(Felfedeztük továbbá a Nagy-Hideg-lyuk barlangját is, de mivel arra (mint ismert barlangra, a téves
nyilvántartás miatt) jelen engedély nem terjedt ki, hanem külön kutatási engedélyt kellett kérni, ezért
azt külön kutatási jelentésben tárgyaljuk.)
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Az Ezüst-hegyi kigőzölgések

Az Ezüst-hegyen található kigőzölgés(ek)re Szenthe István hívta fel a figyelmünket. Egy téli
terepbejárás során - bár nem az általa mondott helyen és formában - találtunk is egy egykori kis
kőfejtőt, ahol a törmelékből több helyen is (3, egymástól kb 20 méterre lévő ponton) 9 fok körüli
hőmérsékletű levegő áramlott ki, ezek közül egy egyik helyen igen jelentős erősséggel.
Itt (egy sekély kőfejtőgödör sarkában) kb. 2 méter hosszan bontottunk ferdén lefelé. Sajnos a
szálkőben lévő konkáv sarok befelé tartott, így nem tudtunk függőlegesen lefelé haladni, hanem a
ferde szálkövet kellett követni, ami miatt a gödrünket két oldalról határoló omladékfal hamarosan
főtévé vált, életveszélyessé téve a további bontást.
A tél megérkeztével itt is végeztünk széndioxid-mérést, amelynek eredménye (450ppm-es felszíni
érték mellett) az lett, hogy az 1. számú huzatoló ponton 500 ppm-es a kijövő levegő, míg a 2. (a
megbontott) ponton (a gödör kabáttal való részleges elzárása mellett, tehát a friss levegő
visszakeveredését megakadályozva) 1100 ppm-es, tehát itt akár még barlang is lehet, bár láttunk már
ennél magasabb értéket is. A 3. számú huzatoló pontot pedig meg sem találtuk. Pedig a
terepbejáráskor oda rakott kőbaba még állt, csak éppen kiolvadásnak nem volt most semmi nyoma.
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Fent balra: Az 1. huzatoló helyszín, 500 ppm .

Fent jobbra: A 2.helyszín, a kiásott gödör, 1100 ppm
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