
ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

 

2509 Esztergom 

Strázsa - hegy                                                                   

                                                    Kutatási jelentés 
 

 

   Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (Üsz.: 344/2011, ill. Iktsz. 
40306/2011 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2017-ben, a Duna-Ipoly    

Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, az  Isztimér kt. 0139 hrsz-ú 
ingatlanon nyíló  I.-113 és I.-114 (4422-46) számú   karsztobjektumokban, az 

Isztimér 0136/4hrsz-ú ingatlanon nyíló Alba Regia-barlang (4422-1), az Isztimér 
0140 hrsz-ú ingatlanon nyíló I.-100. számú (4422-47)  barlang kutatására, 
amelyről az alábbi jelentést küldi. 

 

 A fokozottan védett Alba Regia - barlang mindkét bejáratának zárszerkezeteit 

rendszeresen ellenőriztük és karbantartottuk. Kulcsát a látogatási engedéllyel 
rendelkező csoportok részére átadtuk és rendben visszavételeztük. 
   

Az 2019-es évben 2 ponton végeztünk munkálatokat az Alba Regia-barlangban. 

Az év elején az „U-szifon” tágításával foglalkoztunk. Ez az a szakasz, ami 
elválasztja a Felfedező-ágat az Gubanctól és a mélyebb szakaszoktól. A szifon 

aljában a felszínről behordott szerves anyag (kisebb faágak, levelek, állati 
részek) illetve apró kőtörmelék és föld ülepszik le. Ezt az üledéket a csoportunk 
évi 1-2 alkalommal rendszeresen eltávolította, de sajnos mostanában idő és 
ember hiányában ez elmaradt, így a hordalék szinte teljesen feltöltötte a kérdéses 
szakaszt.  

Két okból fontos a szifon átjárhatósága:  
Egyrészt a barlang mélyszakaszának megközelítése a Felfedező ágon könnyebb 
és veszélytelenebb is, egy esetleges barlangi mentésnél ezen az útvonalon szinte 
egyáltalán nem kell kötéltechnika a hordágy mozgatásához. 
Másrészt 2 bejárat közt kialakuló légkörzésnek a lezárt szifon útját álja, emiatt a 
barlang felső szakaszain is jóval nagyobb a széndioxid-koncentráció, mint 
kellene. 

 

 



A megoldás a problémára a szifon főtéjének levésése lett, mivel a törmelék egy 
bizonyos szintnél nem töltődik fel jobban. A vésés akkumulátoros vésőgéppel 
történt, a keletkezett kőtörmeléket pedig a közeli Ferde-terem talapzatán lett 
szétterítve, ahol eddig is ilyen volt a kitöltés. 
 

A másik munkahely a Löszös-kürtő volt. Ez a Felfedező-ág egy fosszilis járata, 
sejtéseink szerint a tőle nem mesze lévő, szintén fosszilis, de teljesen eltömődött 
járatkezdeményt folytatását lehetetne általa elérni, nagyobb eséllyel találva 
légteres járatokat. A munkák egyelőre a meglévő járatok tágításánál tartanak, 
ugyanis ezek helyenként igencsak szűkek. A depó elhelyezése a kürtő 
kezdeténél lévő kis fülkében történik. A bontási hely megközelítését 
megkönnyebbítve ideiglenesen saválló létrát helyeztünk el. 
     

 
Alba Regia-barlang, felső szakasz 
 

 

Az engedélyben szereplő többi barlangban (I.-100, I.-113 és I.-114) ez évben 
feltáró kutatás nem történt. 



 

Az év során továbbra is részt vettünk a „Bakonyi Denevérkutatás” projektben, 

az őszi nászidőszaki hálózások és a barlangban telelő állomány ellenőrzése 
kapcsán, amelyről Mészáros József, a kutatás vezetője külön NBmR jelentést 
készít.  
A 2019-es téli denevérszámlálások eredménye: 

Felfedező ág:  R.hipposideros  22 pld 

   M. myo./bly.  6pld   

   M.nattereri  22pld 

   P.auritus  2pld 

   

     52pld  

 

Gubanc:   R.hipposideros  277 pld 

   R. ferrumequinum 1pld 

   M. myo./bly.  48pld   

   M.nattereri  1pld 

   

     327pld  

 

 

 

 

 

 

Kincsesbánya 2020.02.13. 

 

 

                                                                                       ……………………… 

                 Szolga Ferenc                               

                                                                                                 csoportvezető 
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8229 Csopak                           

Kossuth u. 16. 

                   

 

                                                    Kutatási jelentés 
 

 

 

Tárgy:  Bongó - zsomboly (4422-3) 

  
 

     Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (Üsz.: 13909/2014, ill. Iktsz. 
49906/2014 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2018-ban a Balaton-

felvidéki  Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, a Bakonynána  053  

hrsz. - ú ingatlanon nyíló  Bongó - zsomboly (4422-3)  kutatására, amelyről az 
alábbi jelentést küldi. 
 

     A fokozottan védett barlang bejáratát rendszeresen ellenőriztük, 
zárszerkezetét kitisztítottuk,karbantartottuk és súrlódó részeit lekentük.  
     Kulcsát a látogatási engedéllyel rendelkező csoportok számára minden 

esetben biztosítottuk illetve rendben visszavételeztük, a helyismerettel nem 

rendelkező látogatóknak túravezetőkkel segítettünk a túra lebonyolításában. 
   

  

 Kutatási jellegű tevékenységet ebben az évben nem végeztünk a barlangban. 
 

  

Kincsesbánya, 2020. 02.09. 

 

 

 

                                                                 ……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 
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Strázsa-hegy                         

 

 

 

 

Záró kutatási jelentés 
 

 

 

 

Tárgy:  Borju-kúti-felszakadás  (4421-1) 

  
 

  Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a KTF- 17463/2015., 55362/ 2015 számon  kiadott, érvényes 
kutatási engedéllyel rendelkezett 2018-ban a Duna-Ipoly    Nemzeti Park 

Igazgatóság illetékességi területén, az Isztimér 0161 hrsz-ú ingatlanon nyíló 
Borju-kúti-felszakadás (4421-1) kutatására, amelyről az alábbi jelentést küldi.  
 
  Terepbejáráskor történő ellenőrzése során tapasztaltuk, hogy a déli töböroldal 
agyagfala lesuvadt és a csörlőállás is a kutatóakna aljára zuhant. 
 

Az objektum engedélye 2020.01. 31.-én lejár. Mivel az 5 év során feltárásával 
nem foglalkoztunk, így az engedélyről lemondunk hosszabb időre.  
 

 

 

 

Kincsesbánya, 2020. 02. 14. 

 

 

 

     

……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoportvezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
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Kossuth u. 16.                         

 

 

                                                     Kutatási jelentés 

 

 

Tárgy: Csengő-zsomboly (4422-4)  
 

 

   Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (Üsz.:2918/2015, ill. Iktsz. 

20494/2015 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2018-ban a Balaton-

felvidéki  Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, az Olaszfalu 0102/1 

hrsz-ú ingatlanon nyíló  Csengő-zsomboly (4422-4)  kutatására, amelyről az 
alábbi jelentést küldi. 
 

 

A fokozottan védett barlang bejáratát és zárszerkezetét rendszeresen 
ellenőriztük, karbantartottuk, súrlódó részeit lekentük.  Kulcsát az engedéllyel 
rendelkező látogató csoportoknak átadtuk, majd visszavételeztük. Több 
alkalommal túravezetéssel segítettük  a barlang megtalálását és bejárását. 
  

 

 

 

Önálló kutatási tevékenységet ebben az évben nem végeztünk ezen a helyen. 
  



Az év során két alkalommal vettünk részt tevékenyen a Bakonyi Denevérkutatás 
(Mészáros József által koordinált) programjában, így az őszi nászidőszaki 
hálózások és a télvégi szálláshely ellenőrzések munkálataiban. Sajnos itt pár éve 
alig telelnek denevérek ebben a január végi időben, március elejére viszont 
feltelik a barlang denevérrel. (2017.01.28-30pld ; 2017.03.04-201pld).  

 

 

2019-es téli számlálás eredményei: 
R.hipposideros  5pld 

  M. myo./bly.  9pld   

  M.nattereri  9pld 

  M.brandtii  1pld 

   

     24pld  

 

 

 

 

Kincsesbánya, 2020. 02. 13. 

 

                                                                                        ……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

 

8229 Csopak                                           

Kossuth u. 16.                     

 

 

Kutatási jelentés 

 

 

Tárgy: Csipkés-zsomboly (4422-64)  
 

 

   Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (KTF-9274/2016, illetve 

36922/2016 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2018-ban a Balaton-

felvidéki  Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, a Tés 033/20 hrsz-ú 
ingatlanon nyíló  Csipkés-zsomboly (4422-64)   nevű barlang kutatására, 
amelyről az alábbi jelentést küldi. 

  

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 

számú kiviteli terv szerint egy 5 méter 
hosszú saválló létra került beépítésre a 
barlangba. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beépített létra 



 

A bejárat ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a zárszerkezet csak nehezen 
működik a rendszeres víznyelő működés ill. hordalék lerakás következtében. 
 A lehetőségekhez mérten karbantartottuk, lekentük. 
     Célszerűnek látszik egy, a megelőző mederszakaszban létesítendő, 
elnyeletési torok kialakítása, megfelelő előszűrő alkalmazásával. 
 

 

 

 

Kincsesbánya 2020.02.09. 
 

                                                                 ……………………………. 
                                                                          Szolga Ferenc 

                                                                          csoport vezető 

 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT     

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság                               

                             

8229 Csopak                           

Kossuth u. 16. 

 

Kutatási jelentés 
 

 

Tárgy:  Gillotin-zsomboly  (4422-58) 
 

 

  Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (Üsz.: 1866/2012, ill. Iktsz. 
20031/2012) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezik (VE-09Z/01328-04/2017 

alapján) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, az 

Tés 035 hrsz-ú ingatlanon nyíló Gillotin-zsomboly (4422-58) kutatására, 
amelyről az alábbi kutatási jelentést küldjük.  
  

Ezen a kutatási helyen nem folytattunk kutatást 2019-ben. 

 

  

 

 

Kincsesbánya, 2020. 02. 09. 

 

 

 

     

……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 

 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

 

8229 Csopak 

Kossuth u. 16.                                           

                       

 

                                                    Kutatási jelentés 
 

 

 

Tárgy:  Háromkürtő - zsomboly (4422-2) 
  
     Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (Üsz.: 13909/2014, ill. Iktsz. 
49906/2014 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2018-ban a Balaton-

felvidéki  Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, a Tés  054/2  hrsz-ú 
ingatlanon nyíló  Háromkürtő - zsomboly (4422-2)   barlang kutatására, 
amelyről az alábbi jelentést küldi. 
 

     A fokozottan védett barlang bejáratát rendszeresen ellenőriztük, 
zárszerkezetét karbantartottuk, súrlódó részeit lekentük.  
     Kulcsát a látogatási engedéllyel rendelkező csoportok számára minden 
esetben biztosítottuk, illetve rendben visszavételeztük. A helyismerettel nem 

rendelkező látogatóknak segítettünk a túra lebonyolításában.  
   

 Kutatási jellegű tevékenységet ebben az évben nem végeztünk ezen a helyen. 
 

 

Kincsesbánya, 2020. 02. 09. 

 

 

 

                                                                 ……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

 

Balaton –felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

 

8229 Csopak                                            

Kossuth u. 16.                      

 

                                                    Kutatási jelentés 
 

 

Tárgy: Jubileumi-zsomboly (4422-5)  

 

     Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (KTF- 9274/2016, illetve 

36922 /2016 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2018-ban a Balaton-

felvidéki  Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, a Tés 033/27 hrsz-ú 
ingatlanon nyíló  Jubileumi-zsomboly (4422-5)   barlang kutatására, amelyről az 
alábbi jelentést küldi. 
 

     A fokozottan védett barlang bejáratát rendszeresen ellenőriztük, 
zárszerkezetét karbantartottuk.   

     Kulcsát a látogatási engedéllyel rendelkező csoportok számára minden 
esetben biztosítottuk, illetve rendben visszavételeztük. 
     Bejárása során  állagromlást  nem tapasztaltunk. A barlang tiszta, a korábbi 
iszaplerakódásokat a víz elszállította. 
 

 

 Kutatási jellegű tevékenységet ebben az évben itt nem végeztünk. 
  

Kincsesbánya, 2020. 02. 09. 

 

 

                                                                 ……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT     

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság                               

                             

8229 Csopak                           

Kossuth u. 16. 

 

Kutatási jelentés 
 

 

 

Tárgy:  Kinder - barlang  (4413- 69 ) 
 

 

  Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 

KÜJ:101509620) a T.Felügyelőség által kiadott  VE- 09/ KTF /00516-1/2019 

számú,érvényes kutatási engedéllyel rendelkezik a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park Igazgatóság illetékességi területén, Borzavár  kt. 088/ 13 hrsz.-ú ingatlanon 
nyíló új, Kinder - barlang  (4413-69) kutatására, amelyről az alábbi kutatási 
jelentést küldjük. 
 

Az év során több alkalommal végeztünk munkát az objektumban.  
A bejárati 3m mély függőleges akna aljától kb. 50 fokos lejtéssel folytatódik a 
teljesen szálkőben kialakult barlang. A kezdetben váll szélességű járat a végpont 
irányába fokozatosan, jelentősen tágul, és végponton eléri a 3 m szélességet. 
Mivel a barlang teljesen fel volt töltődve, a feltárás a kitöltés felszínre 
vödrözésével történik. A kitöltés 80%-ban nagyon könnyen termelhető puha 
lösz. A maradékot kövek és a szálkő járattalp fölötti vékony vörösagyag réteg 
teszi ki. Szabad légteres járat nem került elő, csak minimális víz befolyási 
nyomok formájában a jelenlegi végpontot képező 3 m széles és ugyanilyen 
magas termecske (fülke) főtéjében. Itt a legutóbbi bejárásunk alkalmával (2020. 
január 4-én) nagy örömünkre egy telelő denevért találtunk. A barlang jelenlegi 

mélysége 7 m, hossza 10 m. A részletes térkép elkészítése a jövő év feladata 
lesz… 

Júliusban a BABESZ hárskúti táborának résztvevői segítették a feltárást, két 
napon is eljöttek 5-5 fővel. Jelentős mennyiségű kitöltés került felszínre. Itt is 
szeretném megköszönni a munkájukat! Ekkor úgy látszott, hogy a barlang balra 

kanyarodik. Ezt látszott igazolni, hogy a vörösagyag réteg felszíne egyértelműen 
erre lejtett és egy járat kezdemény is látható volt az említett irányba. A későbbi 
feltárás viszont bizonyította, hogy csak egy kiöblösödéssel van dolgunk, 



melyhez hasonlókat néhány méterrel feljebb már láthattunk. Bizonyos, hogy a 
legjobb eredményt a teljes szálkőtől szálkőig való kitermeléssel érhetjük el. Ez 
azonban sajnos egyben le is lassítja a feltárást a viszonylag nagy járat szelvény 
miatt (5-6 négyzetméter). De világos számunkra, hogy ezt a módszert kell 
követnünk, hiszen így nem téveszthetünk irányt és feltárul a barlang teljes 
páratlan formavilága.  
Megjegyzem még, hogy az év folyamán egy-két alkalommal, nagy esőzések 
idején, a barlangba bejut a csapadékvíz, az alján összegyűlik 20-30 cm mélységű 
tavacskát alkotva, majd egy-két nap alatt eltűnik.  
  

 
Kinder-barlang: bejárat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kinder-barlang: végpont 

 

 

 Kincsesbánya, 2020. 02. 13. 

 

 

 

     

……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 

 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

 

2509 Esztergom 

Strázsa-hegy. 

                                           

                        Záró kutatási jelentés 
 
 

Tárgy: Melegesi-sziklahasadék (4521-65) 
 

   Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (Üsz.: 12643/2010, ill. Iktsz. 

51001/10 ill.: KTF – 17464/2015., 55325/2015) alapján érvényes kutatási 

engedéllyel rendelkezett 2018-ban, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
illetékességi területén, a Gánt 044 hrsz-ú ingatlanon nyíló Melegesi-

sziklahasadék (4521-65) kutatására, amelyről az alábbi jelentést küldi.  
 
Az engedélyezett 5 év során kutatási tevékenységet nem végeztünk. Az 
engedélyezett lejárta 2020.01.31, így a Vértesben ezzel a barlang kutatásával 
nem kívánunk foglalkozni, engedélyéről lemondunk.  
 

 

Kincsesbánya, 2020. 02. 14. 

 

 

 

     

……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT     

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság                               

                             

8229 Csopak                           

Kossuth u. 16. 

 

Kutatási jelentés 
 

 

 

Tárgy: Perei - barlang  (4422- ?) 
 

 

  Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (KTF- 17487/2016, illetve 

67740/2016) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezik a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, az Olaszfalu kt. 0102/3 hrsz.-ú 
ingatlanon nyíló Perei - barlang  (4422-?) kutatására, amelyről az alábbi kutatási 
jelentést küldjük. 
 

2019-ben folytattuk a hasadékakna kitöltésének eltávolítását kb 17 méter 
mélységig, de itt sajnos megtaláltuk a szálkőtalpat.  
Két lehetőség merül fel: vagy az aknát hosszában végigkísérő, igen keskeny, de 
huzatoló hasadék felé próbálunk meg kitörni oldalirányban, vagy pedig a félúton 
található kis fülke alját kezdjük el megbontani teljes szelvényben. 
A barlang jelenlegi mélysége a már említett 17 méter, hossza 22méter körüli. 
Pontos felmérés ez idáig nem történt. 
     Helyenként kis borsóköveket és cseppkő kéreg bevonatot figyelhetünk meg, 
intenzív légáramlással, amely jellemzően kifelé irányul és feltételezhetően ez 
szárította ki az akna kitöltését is.        
  



  
A barlang bejárata 

 

 

 

 

 
Dachsteini-mészkő, Megalodus fossziliákkal 

Jellemző járatkeresztmetszete 



 
A huzatoló szűk hasadék borsókövei 

 

 

 

 Kincsesbánya, 2020. 02. 14. 

 

 

 

     

……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 
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Kossuth u. 16.                         

 

 

 

Kutatási jelentés 

 

 

 

Tárgy: Rozoga-zsomboly (4422-52)  
 

 

   Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (KTF-9274/2016, illetve 

36922/2016 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2018-ban a Balaton-

felvidéki  Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, a Tés 050 hrsz-ú 
ingatlanon nyíló  Rozoga-zsomboly (4422-52)   barlang kutatására, amelyről az 
alábbi jelentést küldi. 
  

  Kutatási tevékenységet ebben az évben nem végeztünk ezen a helyen.  
 

 

 

 

Kincsesbánya, 2020. 02. 09. 

 

 

     

……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 
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Kutatási jelentés 

 

 

 

Tárgy: Szelelő-lyuk (4422-66)  
 

 

 Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (Üsz.: 2918/2015, ill. Iktsz. 

20494/2015 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2018-ban a Balaton-

felvidéki  Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, a Tés033/25 hrsz-ú 
ingatlanon nyíló Szelelő-lyuk (4422-66)   barlang kutatására, amelyről az alábbi 
jelentést küldi. 
 

Kutatási tevékenységet ebben az évben nem végeztünk ezen a helyen. 
 

 

 

Kincsesbánya, 2020. 02. 09. 

 

 

 

     

……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT     

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság                                
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Kossuth u. 16. 

 

 

Kutatási jelentés 

 
 

  Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott  ( 2918/2015, ill. 20494/2015) 

érvényes kutatási engedéllyel rendelkezik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság illetékességi területén, az Tés 033/23hrsz-ú ingatlanon nyíló Tábla-

völgyi-barlang (4422-65) kutatására, amelyről az alábbi kutatási jelentést 
küldjük.  
  

 Tárgy:  Tábla –völgyi-barlang (4422-65) 
 
Megkezdődtek a KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 számú kiépítési munkálatok. 
Első lépésként a beomlott bejárati szakaszt tettük újra járhatóvá, nagyobb 
omladékköveket pedig betonozással, illetve támpillérek felépítésével 
stabilizáltuk. A munkából hátra van még a bejárati törött kútgyűrű kicserélése, 
saválló létrák beépítése összesen 18 méter hosszban, illetve további betonozási 
munkálatok a bejárati szakasz biztonságossá tételéhez. 
 

 

Kincsesbánya, 2020. 02. 09. 

 

 

 

     

……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 



ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 

8044 Kincsesbánya 

Kincsesi u. 2. 

Tel.: 22/418-224 

 

Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság    
 8229 Csopak                                           

Kossuth u. 16.                      

                                                  Kutatási jelentés 
 

Tárgy: Tulok álma-zsomboly (4422-40)  
 

     Az Alba Regia Barlangkutató Csoport (8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 2.sz., 
KÜJ: 101 509620 ) a T. Felügyelőség által kiadott (KTF- 9274/2016, illetve 

36922/2016 ) érvényes kutatási engedéllyel rendelkezett 2017-ben a Balaton-

felvidéki  Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, a Tés 026 hrsz-ú 
ingatlanon nyíló  Tulok álma-zsomboly (4422-40)   barlang  kutatására, 
amelyről az alábbi jelentést küldi. 
  

   2016-ban ismét folytattuk a zsomboly mélypontján kialakult omladék  álfenék 
bontását.        Kb. 1,5-2 m mélyítés után egy mennyezeti csorga irányát követve 
sikerül enyhe lejtéssel vízszintesen kitörnünk, az itt már hézagosan 
elhelyezkedő, bontható omladék kövek eltávolításával, miközben egy kúszó 
járatot alakítottunk ki, amely kb. 3m után egy tágasabb kereszthasadékba 
torkollott. A kereszthasadék fala, valamint az azt kitöltő nagytömbös omladék 
teljesen tisztára volt mosva.  

  2017-ben folytattuk az eddigi bontási anyag felszínre szállítását a nyári tábor 
idején, amikor a feltárók létszáma lehetővé tette, valamint az újonnan feltárt alsó   
szakaszok járatbiztosítását betonozással, a helyben kitermelt kőzet anyag 
beépítésével. Továbbjutni ugyan nem sikerült, de a lefelé tartó és belátható 
járatszakasz szelvénye nem szűkül, továbbá légáramlás is tapasztalható. Az 
omlásveszély elhárítása után folytatódhat a feltárás. 
  A nagy feltárói létszámigény okán, a nyári tábor idején végeztük el a végponti 
omladékzóna kb. 2 m mélységű újabb szakaszának járatbiztosítását 2018-ban. 

2019-ben egyéb fontosabb teendőink mellet nem jutott idő a barlangban feltáró 
kutatást végezni. Az időközben megsérült és használhatatlanná vált felszíni 
csörlőállást újjáépítettük. 
 

Kincsesbánya, 2020. 02. 09. 

 

                                                                 ……………………… 

          Szolga Ferenc 

             csoport vezető 


