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BARLANG FELTÁRÁSI ÉS KUTATÁSI JELENTÉS 

SZAKVÉLEMÉNY  

 

(Verecke út 69. szám alatti barlang, nyilvántartási szám: 4762-82.) 

 

 

A feltáró jellegű kutatómunkát két szakaszban végeztük, 2016. január 20-25-ig, illetve 2016. 

február 15-18-ig Bátori Károly barlangi kutatásvezető (ig. sz.: 235) vezetésével. 

 

1) A kutatott barlangról általánosságban 

A barlang az építkezési alapgödör észak-nyugati sarkában található. A bejárat egy kb. 40 cm 

átmérőjű lyuk, amely egy oldott kis hasadékba vezet. A feltárás kezdetekor ez a hasadék 2 

méter mély és átlagosan 50 cm széles volt. A falakon kiválások (borsókő) láthatóak. A bontás 

kezdetekor a talpszinten az alapgödör felé oldott hasadék volt látható, amelynek talpán agyag 

és laza kőtörmeléket találtunk. Az alapgödör központi irányába haladva egy kb. 15 cm 

szélességű légteres-agyagos hasadék indul el, és ezen kívül az eredeti irány is folytatódott. 

Megállapítottuk, hogy lefelé a kitöltés laza, könnyen bontható. Huzat nem volt észlelhető. 

 

2) Kiválások általános leírása 

Az alapgödörben több helyen észleltünk hidrotermás kiválásokat, kalcit és hematit ereket. 

Helyenként ezek az erek elérik a 10-20 cm-es szélességet. A barlang körül számos ilyen telér 

fut a falban, jól láthatóan a barlang irányában összetartanak. Az egyik falban agyaggal 

kitöltött kioldott üreg található, amely a barlang fölött helyezkedik el. A barlangban borsókő-

kiválásokat találtunk a hasadék mindkét falán, melyek nagysága eléri a 2-4 cm-t. 

 

3) Elvégzett munka leírása, tapasztalatok: 

2016.01.20. 

Összesen 100 vödör barlangi kitöltő anyag és kb. 150 kg kő került kitermelésre. A várható 

járat iránya kelet. Sok törmelék és kőzet, valamint a nedves agyag kissé nehéz előrehaladást 

tett lehetővé. A barlang hossza ezen a napon 4,10 méter, mélysége eléri a 3 métert. A 

méréshez cm pontossággal osztott fém mérőszalagot használtunk. 

 

 

 

2016.01.21. 
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Összesen 99 vödörbarlangi kitöltő anyag került kitermelésre, a barlang mért mélysége 4,0 m, 

hossza 5,20 m-re bővült. 

 

2016.01.22. 

Összesen 101 vödör barlangi kitöltő anyagot termeltünk ki. Ezen a napon a barlangot 

mélyítettük, a bejárati rész alján lévő kis gömbfülkében bontottunk, teljes szelvényben. 

A K-i végponton a bontás reménytelennek tűnt, a kövek között elszűkült, így itt nem tudtunk 

továbbhaladni. A barlang felett, a munkagödör felső omladékos részéről a mozgó köveket 

eltávolítottuk. 

A bejárati rész az aljáról kitermelt anyagmennyiség után a „101-es aknácska” nevet kapta. 

A kutatásvezető javaslatára a feltárt barlang a Csatárka-barlang nevet kapta. 

 

2016.01.23. 

A bejárati 101-es aknácska az új bontási helyszín. Teljes szelvényben történő bontásakor a K-

i és Ny-i oldaláról is nagyobb oldallapok eltávolítása történt meg. A kitermelt barlangi kitöltő 

anyag mennyisége összesen 35 vödör és kb. 400 kg. kő. A mai nap a bejárat fölé OSB 

lapokból összeszerelt biztosító tetőt kaptunk (2,5x2,5 m), amely védelmet nyújt a 

munkagödör faláról behulló kövek ellen. A további munkát a Ny-i oldalról eltávolítandó 

kövek jelentik. 

 

2016.01.24. 

A 01. 23-án megkezdett munkát folytattuk, a 101-es aknácska területén. A lebontott nagyobb 

kőtörmelék szétzúzása és felszínre húzása zajlott. A Ny-i falat továbbra is ingatag 

oldallapokat tartalmazott, amelyek lebontása feltétlenül szükséges volt barlang 

továbbmélyítéshez. 

 

2016.01.25. 

Tovább folytattuk a 101-es aknácskából nyíló Ny-i oldalfal bontását. Ehhez több vésőt és 

pajszert használtunk. Az oldalfalról 3 db nagyobb, kb. 50-60 kg-os követ fejtettünk le. A 

letermelt kődarabokat helyben kalapáccsal széttörtük, majd heveder segítségével a felszínre 

emeltük. A munka célja, hogy a továbbhaladáshoz biztosítsuk az akna alsó részét és 

környékét. A nagy köveken kívül még 25 vödör barlangi kitöltő anyagot és törmeléket 

hoztunk felszínre. A felszíni húzóstandot egy hevederből, a hozzá csatlakozó OK-

karabínerből és rotorcsigából állítottuk össze. 
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2016.01.26. 

Ezen a napon a barlang D-i oldaláról az előző napi munka hatására lelazult kőtömbök 

lebontása és kitermelése zajlott. Kb. 500 kg kőtörmelék és 50 vödör barlangi kitöltőanyag 

felszínre juttatása történt meg. A barlang mért mélysége 3,90 m, hossza 5,90 m. 

 

2016. 02.15. 

A barlang DNY-i oldaláról sikerült lerepeszteni egy kb. 150 kg-os kőtömböt, amit kisebb 

darabokban, hevederrel a felszínre emeltünk. Ezen kívül 10 vödör barlangi kitölrőanyagot 

termeltünk ki. A továbbjutást a 101-es aknácska talapzatán terveztük korábban, de a 

szálkövek összetartása és a közbeékelődött kőtömbök elhelyezkedése alapján itt továbbjutni 

nem tudtunk. Ezzel szemben, a barlang K-i, DK-i kis hasadékában (az aknácskába leérkezve a 

bal oldalon) kitermelhető agyagtörmelék volt, így ezen a ponton a szelvény mélyíthető. A 

továbbjutást ezen a bontási ponton folytattuk. 

 

2016. 02.16. 

Rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények között (folyamatos, erős esőzés) folytattuk a 

munkát. Az erős esőzés miatt a 101-es aknácskán befolyó víz miatt az agyagos törmelék 

kitermelése nehézkessé vált, a munkavégzést jelentősen lassította. Folytattuk a barlang K-i 

oldalán lévő üreg mélyítését. A szelvény itt egy ovális alakú kis hasadék, amelyen már jól 

láthatóak a hévizes tevékenységek nyomai. A szűkös hely miatt csak nagyon lassan lehetett a 

bontást elvégezni, egy átlagos testalkatú ember épphogy befér. A kitermelt törmelék között 

sok volt itt a kalcitosodott kőzet és a borsókő, amelynek alapján a továbbjutást remélni 

lehetett. A felszínre deponált barlangi kitöltő anyag 90 vödör és néhány könnyebben 

eltávolítható kő volt. A becsepegő víz továbbszivárgása ellen a bejárati aknácska talpán egy 

vödröt állítottunk fel, amelyet másnap kiürítettünk. 

 

2016. 02.17. 

Folytattuk a barlang K-i oldalán nyíló kis hasadék mélyítését és tágítását. A kitermelt barlangi 

kitöltőanyag több mint 100 vödör volt. A hasadék hossza 2,50 m, mélysége 2,10 m. A főténél 

szélessége 50-60 cm. 

 

2016. 02.18. 

A 02.17-i bontási ponton folytattuk tovább a munkát. A hasadékból további 50 vödör 

kitöltőanyagot deponáltunk a felszínre. A mélyponton a falak összefutnak, így az agyag 

eltávolítása rendkívül nehézkes. Ez a hasadék alul szálkőzetben végződik, E-K-i irányú 

lefutású. A hasadék felső hossza 190 cm, szélessége a főténél belül 75 cm, kívül (a 
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bejárónyíláshoz eső részen) 40 cm. A kis bejárat magassága 95 cm, szélessége 46 cm. A 

hasadék alja, DK-i sarok szélessége 26 cm, ÉK-i sarok 19 cm. A hasadék alsó hossza 176 cm. 

A hasadék magassága az ÉK-i falnál a főtéig 240 cm, míg a bejárat aljáig 190 cm. 

 

A potenciális bontási helyet huzat és egyéb jelek hiányában nem lehet kijelölni. A hasadék 

aljának két végén egy-egy kis nyílás látható, de ember számára nem járhatók. 

 

Feltáró munka végén a barlang mélysége 6,45 m, hossza 8,40 m. 

 

 

 

Megjegyzések: 

A kutatás során gépi járattágítás nem történt.  

Bontáshoz felhasznált eszközök: csákány, pajszerek, vésők, 2 kg-os, 5 kg-os kalapács.  

 

A barlangban lebontott nagyobb köveket hevederekkel, kötél és csiga segítségével emeltük a 

felszínre, majd azokat helyben deponáltuk. A barlangi törmelékanyagot fémvödörben, szintén 

kötél segítségével húztuk a felszínre, amely deponálása szintén helyben, az alapgödörben 

történt. A barlang bejáratát távozás után minden esetben egy fólia csomaggal eltömtük. 

A barlang helyszínrajzát az 1 sz. melléklet mutatja be. A barlangnyílás pozícióját a 

munkagödörben kijelölt 85 sz. ponthoz mértük be. 

A 2. sz. melléklet fotói a barlang belsejét és a munkavégzés körülményeit illusztrálják. A 3 sz. 

melléklet a feltárt barlang szelvényeit ábrázolja. 

 

 

 

Budapest, 2016. március 14. 

 

Dr. Kovács Tibor 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 

 

 


