
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 

www.foldalatt.hu - 1112 Bp, Eper u 56 - gyorgy.sliz@gmail.com 

 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Bp, 1121 Költő u 21 

Borzsák Sarolta Asszony részére 
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Galamb István úr részére 

 

Kutatási jelentés 

Az"Idegrendszer" barlang2018-as kutatásáról 

 

A kutatást engedélyező határozat száma: PE-06/KTF/3090-5/2017 

Engedélyes: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 

Kutatásvezető: Urbán Péter 

 

Tisztelt Igazgatóság, Tisztelt Főosztály! 

Az Idegrendszer-barlangban nagyon sokat dolgozunk, elsősorban a Denatom omlasztásával 

próbáltunk meg az omladék feletti járatokba feljutni - sikertelenül. 

Az omlasztások során jelentős mennyiségű omladékot letermeltünk, mire nyilvánvalóvá vált, hogy a 

kitöltött járat  tölcsérhez hasonló alakú, és a túloldalon az omladékban legalább 4 méter magasra 

fellátni. Ha feltételezzük, hogy mindenütt szálkő van, ahol nem látunk omladékot, akkor is a maradék 

is olyan mennyiség, amely már nem fér el a barlangban, tehát más módszerrel, az omladék 

stabilizálásával lehetne megoldani a továbbjutást. Ehhez a megnyugtató könnyűbetonos módszer 

esetén egy kisebb serpa-seregre lenne szükség, legalábbis a jelenlegi bejáraton keresztül. 

Érdekesség, hogy az omladék elpakolása közben (ha a kapuval szemben állunk, akkor a jobb oldalon) 

egy helyen lefelé is megnyílt egy rés, ez csak az omladék és a szálkőfal közötti rés volt, de métereket 

le lehetett benne látni. Ezzel végülis nem foglalkoztunk. 

Egyébként az omladék közül gyakran jöttek elő egész nagy csontok, olykor karvastagságúak is. 

Ugyanakkor közvetlen felszíni kapcsolatnak (gyökér, felszíni szag) nincs nyoma. A flakonba vett 

levegőminta szén-dioxid-tartalma 1600 ppm körüli volt (nyáron, amikor itt befelé jön).  

Próbálkoztunk a Deneköz nevű részen is, de miután visszatért az omladékba, ezt felhagytuk, ez 

jelenleg nem is elérhető, rajta van a Denatom depója. Ugyanennek a magas, omladékkal kitöltött 

hasadéknak a legalján, a Denetem nevű ponton (ahol alattunk 10-20 méterrel a Víznyelő járatát jelzi 

a térkép) próbagödröt mélyítettünk, de a  huzat és a kijelölés nem lefelé tart, hanem ugyancsak 

belevész előrefelé az említett omladékba.  

Innen valamennyivel visszább, a bejárat felé a Piroska-ág felfelé való szűkületbontásával kb. 10 méter 

új részt állítottunk elő (ennek nagy része bontott), a vége egy huzatoló omladékba fut bele alulról, 

olyasmi, mint ha egy időszakosan aktív víznyelőjáratban lennénk, tisztára mosott kövekkel. Itt 

gyökerek lógnak már be, és a felszínen éppen itt található elődeink egy régi bontása, ahol a rádiójel is 

jól átjött. Ennek ellenére ez a régi bontás a felszín felől megkezdve látványosan reménytelen 
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(keskeny szálkőhasadékocska), nem huzatol, és télen megfigyelve sem tapasztaltunk benne 

kiolvadást.  Pedig egy itt talát új bejárat nagyban megkönnyítené a Denatomhoz bármilyen eszköz 

leszállítását, de egyelőre ez reménytelennek látszik.  

Terepbejárást is végeztünk 2019 januárban, nagy hóban, tartósan fagyos időben, és körülbelül a 

Denatom általunk vélt felszíni vetületén egy markáns (több méter hosszú) kiolvadást találtunk, az itt 

feláramló levegő Szén-dioxid-tartalma azonban alig haladta meg a felszíni értéket, így az is 

elképzelhető, hogy csupán egy barlangi szempontból jelentékteken törmelékhuzat. 

Folytattuk a bejárat tágítgatását is, megszüntettük azt a gátat, ami a bejárat szálkőben szűk szakaszát 

lokális gödörré tette, így most már özönvizes időjárás esetén sem alakul ki félszifon a bejáratban. 

Kelt: 2019. 02. 06. 

 

 

                             Slíz György elnök,                                                 Urbán péter 

              Szent Özséb Barlangkutató Egyesület.                 kutatásvezető 
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Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Bp, 1121 Költő u 21 

Borzsák Sarolta Asszony részére 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Természetvédelmi Főosztály, Bp. 1072 Nagydiófa u. 10-12 

Galamb István úr részére 

 

Kutatási jelentés 

A Dinó-rejtek azaz Kiss Péter-barlang (4830-8)  2018-as kutatásáról  

 

A kutatást engedélyező jelenlegi határozat száma: PE-06/KTF/4903-1/2017 

Engedélyes: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 

Kutatásvezető: Finta Gábor, Kraus Sándor, Eszterhás István 

 

Tisztelt Igazgatóság, Tisztelt Főosztály! 

 

A barlangban 2018-ban feltárás nem történt. 

 A bejárati kuszodából az omladékhegy kitermelését folytattuk több alkalommal is, jelenleg az egykori 

kuszoda helyén egy szakaszon már állva lehet sétálni. Ennek az értelme a vödör-adogatás élvezetén 

túl az, hogy az egykor deponálási problémák miatt reménytelenné vált, de egyébként nem rossz 

kuszoda-végpontok bonthatóvá váljanak. 

Ezen kívül kitágítottuk az agyag kiásásával a Vacs-kapu kerülőjét, és az utána következő szűk 

felmászást, így két kellemetlen szűkülettel kevesebbet kell leküzdeni, ha a Feneketlen-hasadék felé 

szeretnénk eljutni. A szintén útba eső Deréktörő-hasadékon is tágítottunk.   

A barlang elé egy tájékoztató táblát is állítottunk, amelyre a kutatásáról és a keletkezéséről szóló 

szöveg került. 

  Kelt:  2019 02 06 

 

Tisztelettel:  

        

 

                             Slíz György 
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Kutatási jelentés 

A Nagy-Hideg-lyuk barlang (4900-19) 2018-as kutatásáról  

 
A kutatást engedélyező határozat száma: PE/KTF/35069-3/2016  

Engedélyes: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 

Kutatásvezető: Eszterhás István 

 

Tisztelt Igazgatóság, Tisztelt Főosztály! 

A barlang bejáratánál 2016-ban készült fakorlátunk örvendetes módon még megvan, sőt egész jó 

állapotban. Emellé egy tájékoztató táblát is állítottunk, amelyre a Zsivány-sziklai barlangok 

kutatásáról és a nemkarsztos hasadékbarlangok keletkezéséről szóló szöveg került. 

 

 

Kelt: 2019. 02. 06.     

       Tisztelettel: Slíz György, 

Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 
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Borzsák Sarolta Asszony részére 
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Galamb István úr részére 

 

Kutatási jelentés 

A Naszályi-víznyelőbarlang2018-as kutatásáról 

 

A kutatást engedélyező határozat száma: PE-06/KTF/3088-7/2017 

Engedélyes: Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 

Kutatásvezető: Urbán Péter 

 

Tisztelt Igazgatóság, Tisztelt Főosztály! 

A barlangban egyszer jártunk, nyáron, amikor az Idegrendszer-barlanggal való összekötés lehetőségét 

vizsgáltuk. Rádióval (PMR) és kopogással megállapítottuk, hogy az Elm utca nevű végpont nem az 

Idegrendszer-beli Denetem megfelelője, sőt az Elm-utcánál a rádióadás alig hatolt át. Ennek ellenére 

a két barlang egy-egy járata valóban közel van, de a víznyelőben a megfelelő bontási pontot kijelölni 

nem sikerült, mert ahol jól átment a rádióadás, ott különösebb végpont (legalábbis kijelölt, huzatoló) 

nem volt megfigyelhető. 

 

Kelt: 2019. 02. 06. 

 

 

                Slíz György elnök,        Urbán Péter 

         Szent Özséb Barlangkutató Egyesület.kutatásvezető 
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Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Borzsák Sarolta asszony részére 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Galamb István úr részére 

 

Kutatási jelentés 

a Pilis-oldali-Kősátor barlang2018. évi kutatásáról 
 

A kutatást engedélyező határozat száma: PE-06/KTF/10064-3/2018. 

Kutatásvezető: Urbán Péter 

 

Tisztelt Cím! 

A kutatók éjszakáján a barlang bejáratközeli (kb. 7m mélyen lévő), kicsit kitáguló, horizontális 

szakaszából az elődeink által lehordott korhadó faféleségeket, valamint egy kis agyagot is 

kitermeltünk (a hely neve innen lett Gombás-fülke), és az itt lévő szűkületet is kitágítottuk.  

A végpontot is tágítottuk, de itt érdemi előrelépést nem értünk el. 

 

 

Kelt: 2019. 02. 06 

 

Tisztelettel:Slíz György elnök,  

Szent Özséb Barlangkutató Egyesület. 










