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Jelentés a Solymári-ördöglyuk (obsz. 4773-1) 2017 évi feltáró kutatásáról 
 
 
2017 évben összesen 8 munkanapot töltöttünk a barlangban, melynek során, 
kettő különböző helyen folytattunk bontási munkálatokat. Az Útvesztő Kígyó- 
út alatt nyíló hasadékában, és az Óriás-teremből induló hasadékokban. 
 
Az Útvesztőből nyíló kígyó út alatti részen 7 munkanap során, a 8m mélységben 
lévő vízszintes  hasadékot bontottuk tovább. 
A járat alsó része nagyon beszűkült, ezért felfelé próbálkoztunk a továbbjutással. 
A fejfölötti bontás során  áttörtük az álplafont és visszajutottunk a már ismert 
felső részbe. 
Így egy kisebb körjárat lett szabaddá téve, de nagyobb feltárásra ezen a részen a 
továbbiakban kevés a remény. 
 
Az Óriás teremben a végponti hasadékok elszűkültek, ezért ott  nem valószínű a 
tovább jutás. 
 
A következő évben a Fehér-teremben és környékén igyekszünk érdemi feltárást 
végezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érd, 2018. február 06.. 

                                                  
 
 

Szűcs László 
                                                     Kutatásvezető 
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A Solymári-ördöglyuk feltáró kutatási naplója 
2017 év 

 
A kutatási engedély érvényes 2018 dec. 31 ig. 
 
Tartalmazza a kutatás célját, időpontját, a résztvevők nevét. 
 
 
1./2017.01.28. 
A tevékenység célja: 
A labirintus termi függőleges hasadék alján induló vízszintes szakasz végének bontása. 
Résztvevők:  Szűcs László, Filei Károly, Balázs György, Koltai Oszkár, Szabó Zoltán, Mack 
Áron, Gáti Mária, Polyák Ádám. 
 
2./2017.02.11.. 
A tevékenység célja: A Solymári Ördöglyuk Barlang Óriástermi Homokszifonos 
végpontjának bontása. 
Résztvevők:  Szűcs László, Kocsis András, Fábián Péter, Molnár Mária,Skrivanekné 
Frojimovics Ágnes, Galambos Zoltán, Mészáros Bálint 
 
3./2017.05.21. 
A tevékenység célja: 
A labirintus termi függőleges hasadék alján induló vízszintes szakasz végének bontása. 
Résztvevők:  Szűcs László, Filei Károly, Szabó Zoltán, Hiba Antal, Libisch Károly. 
Klavora Máté. 
 
4./2017.05.28. 
A tevékenység célja: 
A labirintus termi függőleges hasadék alján induló vízszintes szakasz végének bontása. 
Résztvevők:  Szűcs László, Filei Károly, Hiba Antal, Szabó Zoltán, Mack Áron, Kelemen 
Edit, Polyák Ádám. 
 
5./2017.06.03. 
A tevékenység célja: 
A labirintus termi függőleges hasadék alján induló vízszintes szakasz végének bontása. 
Résztvevők:  Szűcs László, Szabó Zoltán, Mack Áron, Kelemen Edit, Balázs György. 
 
6./2017.07.30. 
A tevékenység célja: 
A labirintus termi függőleges hasadék alján induló vízszintes szakasz végének bontása. 
Résztvevők:  Szűcs László, Filei Károly, Filei Krisztián, Balázs György, Koltai Oszkár, , 
Polyák Ádám. 
 
7./2017.09.17. 
A tevékenység célja: 
A labirintus termi függőleges hasadék alján induló vízszintes szakasz végének bontása. 
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Résztvevők:  Szűcs László, Filei Károly, Hiba Antal, Szabó Zoltán, Molnár Veronika, Libisch 
Károly 
 
 
8./2017.11.12. 
A tevékenység célja: 
A labirintus termi függőleges hasadék alján induló vízszintes szakasz végének bontása. 
Résztvevők:  Szűcs László, Filei Károly, Szabó Zoltán, Mack Áron, Kelemen Edit, Balázs 
György. 
 
 
 
 
Érd, 2018. február 06.. 

                                                  
 
 

Szűcs László 
                                                                Kutatásvezető 
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Az Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület (IBBS) 
2017. évi működéséről és eredményeiről 

 
a Ferenc-hegyi-barlang hasznosításáról 

 
 
 
Az egyesület és a programok bemutatása 
 
 

Az egyesület elnöke Szitányi Zsuzsa, elnökhelyettese Gáti Mária, ügyvezetője Szűcs László. 
 

Minden intézményes háttér nélkül, a civil szervezetet azért hoztuk létre, hogy a fiatalok 
kiépítetlen barlangokban való túrázását egyrészt egészségmegőrző, másrészt tanulmányi 
célból megvalósítsuk. 
 
 

� Barlangi sportterápia a krónikus légúti megbetegedésben szenvedő gyermekeknek  
(Ferenc-hegyi-barlang) 
 

� Nyári barlangász táborok a sportterápiánkra járó gyermekeknek és családjuknak.  
 
A hasznosítási engedélyünk a Solymári-ördöglyuk esetében 2015. december 31-ig volt 
érvényes, a Ferenc-hegyi- barlang esetében a 2016. január 1-től meghosszabbított hasznosítási 
engedélyünk 2020. december 31-ig érvényes. 
 
 

2006-tól Szűcs László ügyvezető önkéntes munkatársként dolgozik az egyesületben, végzi az 
ügyintézői a túravezetői és a karbantartói feladatokat. Az egyesületi tagok ebben az évben is 
folyamatosan végeztek önkéntes munkát a szervezet érdekében. 
 
 
 
Barlangi sportterápia – Ferenc-hegyi-barlang 
 
Az asztmás gyermekek a befulladás veszélye nélkül mozoghatnak a gyógyító barlangi 
klímában. A túrázás során a barlangi klíma és a sport egészségfejlesztő hatásai egymást 
erősítik. A kiépítetlen barlangban végzett intenzív sport eredményei: jobb légzőszervi állapot, 
az asztmás panaszok csökkenése, a kondíció jelentős javulása.  
 
A 7-18 éves asztmás, allergiás gyermekek barlangász overallban és fejlámpás sisakban 2-3 
órás túrán vesznek részt. Az orvosok, szülők, testnevelő tanárok visszajelzései is 
alátámasztják a sportterápia hatásosságát. 
 
Mindig szombaton tartjuk a barlangtúrákat az egészségkárosodott gyermekek és családjuk 
számára. 
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2017-ben, mint az előző években is, február végéig téli szünetet tartottunk, illetve december 
közepétől már nem tartottunk túrákat, mert a gyerekek rosszul viselték a nagy hidegben, az 
utcán való átöltözést. 
A nyári időszakban igény szerint kéthetente tartottunk túrát, mert más programokat is 
szerveztünk a tagjainknak. 
 
Összesen 23 hétvégén szerveztünk túrát, szombatonként 18 fővel, ami összesen 414. főt 
jelent.  A hétvégi túrákon továbbra is a délelőtt a kezdőké, lehetőség szerint két – különböző 
nehézségi szintű– csoportra bontva, a délutáni túra a gyakorlottabbaké, ugyanúgy két 
párhuzamos túrával. Így minden gyermek a számára legmegfelelőbb intenzitású túrára 
osztható be, és ha a szintet teljesíti, továbbléphet. A barlangtúrákon semmilyen orvosi 
probléma, baleset nem volt. 
 
A barlangi túrázást nyári táborral külföldi barlangászással (Olaszország,), kötéltechnikai 
gyakorlatokkal és ausztriai felszíni túrával színesítettük. 
 
 

Ebben az évben sem voltak olyan pályázatok, amin részt vettünk volna. 
Sportterápia programunkat az 1%-os adófelajánlásokból, és a sportterápiában résztvevők 
adományaiból tartottuk fent. A tönkrement lámpákat pótoltuk, folyamatosan varrattunk 
overallokat, mert a felszerelésnek ez a része megy tönkre leghamarabb. Pár új overallt is 
vettünk. 
 
Honlapunk weboldalának címe:  www.barlangtura.hu.  
 
Az általunk használt útvonalakon rendszeresen összegyűjtöttük az ott talált szemetet és 
kivittük a barlangból. 
 

2017 évben is a barlanghasznosítási engedélyben foglaltakat maradéktalanul betartottuk, 
tevékenységünk ellen kifogás nem merült fel.  
 

Köszönjük a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala Barlangtani 
Osztályának és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának, hogy munkánkat támogatták. 

 

Érd, 2018-02-06.                     
                                                       
 

Szűcs László 
ügyvezető 


