
 

 D E B R E C E N I  BÚVÁRKLUB  
 4031 Debrecen, Bartók Béla út 60/a 
 Mobil: 30-9676-080 
 E-mail: debrecenibuvarklub@gmail.com 
 www.debrecenibuvarklub.hu 
 

Gergely 

részére 
 

KUTATÁSI JELENTÉS 
 

a Debreceni Búvárklub 2013. évben  

a Bánkúti 1. számú víznyelő (Diabáz I.) barlangban 

végzett kutatási tevékenységéről  
 

A Diabáz-barlangtól a csurgói erdészház felé vezető erdészeti 

úton mintegy 110 méterre baloldalon egy szikla-

beszakadásban található. Mérésekre alapozott feltételezések 

szerint a víznyelő bontással összeköthető lenne a Diabáz bar-

langgal. 

Utalások szerint a 80-as évek elején kezdték meg ennek érde-

kében a bontást. Mivel omladékos kőzetből állt a kitöltés és 

nem ácsoltak, ezért nem jutottak mélyre. 
1987-ben szakosztályunk a barlangot ácsolat kiépítése után 

teljes keresztmetszetben kezdte bontani, amivel 16 méteres mélységbe jutottunk le.  

Sajnos ez az ácsolat a későbbiekben beomlott. A 2012 évben történt felmérések és lehetőségek to-

vábbgondolása után 2013-ban megkezdtük az a behullott növényzet és fahulladék illetve a beomlott 

ácsolat darabjainak kitermelését. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

Köszönettel és tisztelettel: 

        

        Péter Zoltán 

    barlangász szakosztályvezető 

 

Kutatásvezetők: 

 

 

…………………………… 

Horn István (eng. szám: 095) 

 

 
 

……………………………    …………………………… 

Gulyás Gábor (eng. szám: 208)    Czakó László (eng. szám: 088) 
  

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 

 
 

KUTATÁSI TERV 
 

a Debreceni Búvárklub 2014. évben  

a Bánkúti 1. számú víznyelő (Diabáz I.) barlangban 

tervezett kutatási tevékenységéről  

 

 

Helyszín:  

A Diabáz-barlangtól a csurgói erdészház felé vezető erdészeti úton mintegy 110 mé-

terre baloldalon egy szikla-beszakadásban található.  

Utalások szerint a 80-as évek elején kezdték meg a bontást. Mivel omladékos kőzet-

ből állt a kitöltés és nem ácsoltak, ezért nem jutottak mélyre. 

 

1987-ben nekiálltunk bontani a barlangot teljes keresztmetszetben és ácsolat kiépíté-

sével lejutottunk 16 méteres mélységbe.  

2012-ben felmértük az ácsolatok állapotát valamint a bontás további lehetőségeit, me-

lyek alapján 2014-as évben a barlang kitakarításának és bontásának folytatását, az 

ácsolatok helyreállítását, kiváltását valamint a barlangidegen anyagok megszűnteté-

sét.  

 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

     Köszönettel és tisztelettel: 

           

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető 

 

 

 

 

 

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com


Kutatásvezető neve: Horn István 

Címe: 4080 Hajdúnánás, Pöstyén u. 35. 

Kutatásvezetői igazolvány száma: 095 

 

 

 

NYILATKOZATOK 
 

a kutatásvezetői és -helyettesi megbízatások elfogadásáról 

 
 

Alulírott Horn István a Bánkúti 1. számú víznyelő (Diabáz I.) barlang kutatására irá-

nyuló munkálatok kutatásvezető megbízását elfogadom. 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

                                                                             ________________________ 

 

 

 

Alulírott Czakó László (Eng. Száma: 088) a Bánkúti 1. számú víznyelő (Diabáz I.) 

barlang kutatására irányuló munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfoga-

dom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

 

 

Alulírott Gulyás Gábor (Eng. Száma: 208) a Bánkúti 1. számú víznyelő (Diabáz I.) 

barlang kutatására irányuló munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfoga-

dom. 

Debrecen, 2014. február 15. 
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 
 

KUTATÁSI JELENTÉS 
 

a Debreceni Búvárklub 2013. évben  

a Csipkéskúti víznyelő barlangban 

végzett kutatási tevékenységéről  
 

A munkát – mint minden évben – a felszínen kezdtük az időszakos törmelékfogó patak medrének 

kitakarításával és gátjának felújításával. 

Az ácsolatot a szükséges helyeken kijavítottuk, a létracsúszda elhasználódott szakaszait részlegesen 

kicseréltük.  

A bontást az első létracsúszda aljánál szemben nyíló „bagolylyuk” 

irányába folytattuk, ahonnan kb. 3 m
3
 törmeléket termeltünk ki. Itt 

elértük azt a pontot, amit a ’80-as évek barlangászai ebben az irányban 

végpontnak tekintettek. Megállapításaink szerint ebben az irányban a 

barlang aktív vízfolyás mellett is teljes keresztmetszetében bontható. 

Az ’50-es években korábban már bontott helyen az ácsolat maradvá-

nyainak vizsgálatakor észleltük, hogy a régi és a jelenlegi bontási rész 

között a felgyülemlett humuszos kitöltésből kb. 5-6 m
3
-nyi „eltűnt”. 

Ennek további bontási lehetőségét is vizsgáltuk. 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

Köszönettel és tisztelettel: 

    

    

 Péter Zoltán 

barlangász szakosztályvezető 

 

Kutatásvezetők: 

 

…………………………… 

Horn István (eng. szám: 095) 

 

…………………………… 

Gulyás Gábor (eng. szám: 

208) 

 

  .…………………………… 

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com


Czakó László (eng. szám: 088) 
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KUTATÁSI TERV 
 

a Debreceni Búvárklub 2014. évben  

a Csipkéskúti víznyelő barlangban 

tervezett kutatási tevékenységéről  

 

Csipkéskúti víznyelőbarlang 

 
Helyszín:  

A csurgói erdészházat és a Csipkéskutat összekötő szekérúton Csipkéskút irányába haladva a piros 

– sárga jelzésű turistaút csatlakozása után mintegy 80 méterre, balra, egy patak víznyelőjében talál-

ható. 

 

Utalások szerint az 50-es évek elején kezdték meg a bontást. Először egy gátat építettek, hogy a 

törmeléket a víz ne hordja vissza. A gátat a tavaszi időszakban 2014-ben is kitakarítjuk. 

A barlang jelenlegi három bontási végpontján történő továbbhaladás mellett a bejárattól jobbra ta-

lálható beszakadás biztonságos kitermelését is tervezünk. 

Az első létracsúszda alatti ácsolat kiváltását továbbra is tervezzük, mivel ez került be a legkorábban, 

faanyaga cserére szorul.  

 

 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

     Köszönettel és tisztelettel: 

           

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com


 

Kutatásvezető neve: Horn István 

Címe: 4080 Hajdúnánás, Pöstyén u. 35. 

Kutatásvezetői igazolvány száma: 095 

 

 

 

 

NYILATKOZATOK 
 

a kutatásvezetői és -helyettesi megbízatások elfogadásáról 

 

 
 

Alulírott Horn István a fent említett Csipkéskúti víznyelőbarlang kutatására irányuló 

munkálatok kutatásvezető megbízását elfogadom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

                                                                             ________________________ 

 

 

 

Alulírott Czakó László (Eng. Száma: 088) a Csipkéskúti víznyelőbarlang kutatására 

irányuló munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

 

 

Alulírott Gulyás Gábor (Eng. Száma: 208) a Csipkéskúti víznyelőbarlang kutatására 

irányuló munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 
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Ferenczy Gergely 
 

KUTATÁSI JELENTÉS 

 
a Debreceni Búvárklub 2013. évben végzett kutatási tevékenységéről,  

a Diabáz-barlangban 
 

 

 

A bejárati akna nyílásán keresztül behullott nagymennyiségű falevél és hulladék kitermelése 

megtörtént.  

Emellett az év folyamán többször bekövetkezett földrengések lehetővé tették, hogy leszállásaink 

alkalmával barlangi mozgásokra utaló nyomokat keressünk. 

A lehetséges helyeken a repedésekbe – azokat kitöltő – ék-követ helyeztünk, melynek elmozdulása  

a barlang kőzetének további mozgását jelezte volna, de a helyszíneken elváltozás nem volt 

tapasztalható. 

 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

    Köszönettel és tisztelettel: 

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető 

 

Kutatásvezetők: 

…………………………… 

Horn István (eng. szám: 095) 

 
 

……………………………    …………………………… 

Gulyás Gábor (eng. szám: 208)    Czakó László (eng. szám: 088) 

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 

 
 

 

 

 

KUTATÁSI TERV 
 

a Debreceni Búvárklub 2014. évben  

a Diabáz barlangban 

tervezett kutatási tevékenységéről  

 

 
A Diabáz barlang a csurgói erdészháztól vezető erdészeti úton mintegy 160 méterre, a baloldalon 

egy víznyelőben található.  

 
2014 évben tervezzük a barlang klimatológiai vizsgálatát illetve a szükséges állagmegóvási munká-

latok elvégzését. 

 

 
Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

 

     Köszönettel és tisztelettel:   

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com


 

Kutatásvezető neve: Horn István 

Címe: 4080 Hajdúnánás, Pöstyén u. 35. 

Kutatásvezetői igazolvány száma: 095 

 

 

 

NYILATKOZATOK 
 

a kutatásvezetői és -helyettesi megbízatások elfogadásáról 

 

 
 

Alulírott Horn István a fent említett Diabáz-barlang kutatására irányuló munkálatok 

kutatásvezető megbízását elfogadom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

                                                                             ________________________ 

 

 

 

Alulírott Czakó László (Eng. Száma: 088) a Diabáz-barlang kutatására irányuló mun-

kálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

 

 

Alulírott Gulyás Gábor (Eng. Száma: 208) a Diabáz-barlang kutatására irányuló 

munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 

 

Ferenczy Gergely 

részére 

 

KUTATÁSI JELENTÉS 

 
a Debreceni Búvárklub 2013. évben  

a Kőbánya barlangban 

végzett kutatási tevékenységéről  

 

 

 

A víznyelőt száraz- és nedves időszakban is ellenőriztük. Hóolvadáskor és nyári zá-

porok után a víz feltorlódás nélkül akadálytalanul elfolyik. 
 

 

 

Debrecen, 2014. február 15. 
 

 

 

      

Köszönettel és tisztelettel: 

 

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető 

 

 

Kutatásvezetők: 

 

 

…………………………… 

Horn István (eng. szám: 095) 

 

 
 

……………………………    …………………………… 

Gulyás Gábor (eng. szám: 208)    Czakó László (eng. szám: 088) 

 
  

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com
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Bükki Nemzeti Park Igazgatóságanczy Gergely 

részére 

KUTATÁSI TERV 

 
a Debreceni Búvárklub 2014. évre  

a Kőbánya barlangba 

tervezett kutatási tevékenységéről  

 

Helyszín:  
 

A barlang a csurgói erdészházat és a Csipkéskutat összekötő szekérúton Csipkéskút irányába halad-

va a piros – sárga jelzésű turistaút csatlakozása előtt mintegy 70 méterre baloldalon egy időszakos 

patak víznyelőjében található. 

 

A beszakadás bontása 1975-ben a nyári tábor bontásán kezdődött. Ekkor az eredmény egy -3 m 

mély akna volt. 

A munka 1975 őszén folytatódott, melynek során az aknát -5 méter mélységig sikerült kibontani. 

Az 1976-os nyári tábor során elért mélység -9 méter lett. A teljes járat mentén bányász-ácsolatot 

kellett építeni. Ettől fogva a barlang további kutatásával nem foglalkoztak (idő, más barlangok ill. 

nagyon veszélyes mozgó kövek miatt).  

 

Jelenlegi állapot: 

 

Az ácsolat az idő folyamán teljesen elkorhadt, az akna eltömődött, az alsó törmelékfogó gát szintjé-

ig feltöltődött. Mivel a víz ennek ellenére továbbra is akadálytalanul elfolyik a feltöltődött víznye-

lőben, ezért indokolt a barlang további kutatása, bontása. 

Amennyiben az aktívan bontott barlangok időjárás vagy létszámhiány miatt nem bonthatók, a Kő-

bánya barlang eltömődött aknájának kitakarítását, a további bontás lehetőségeinek felmérése ter-

vezzük. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

      

Köszönettel és tisztelettel: 
  

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető 
 

 

  

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com


Kutatásvezető neve: Horn István 

Címe: 4080 Hajdúnánás, Pöstyén u. 35. 

Kutatásvezetői igazolvány száma: 095 

 

 

 

 

NYILATKOZATOK 
 

a kutatásvezetői és -helyettesi megbízatások elfogadásáról 

 
 

Alulírott Horn István a fent említett Kőbánya barlang kutatására irányuló munkálatok 

kutatásvezető megbízását elfogadom. 

 
Debrecen, 2014. február 15. 

 

                                                                             ________________________ 

 

 

 

Alulírott Czakó László (Eng. Száma: 088) a Kőbánya barlang kutatására irányuló 

munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

 

 

Alulírott Gulyás Gábor (Eng. Száma: 208) a Kőbánya barlang kutatására irányuló 

munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 
Debrecen, 2014. február 15. 
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KUTATÁSI JELENTÉS 
 

a Debreceni Búvárklub 2013. évben  

a Lyukasgerinci zsombolyban 

végzett kutatási tevékenységéről  

 
 

A zsombolyba az év során több leszál-

lást hajtottunk végre, melyek során a 

2010. július 23-án kelt kutatási engedé-

lyünk megkötéseinek betartásával – a 

kövek átdeponálásával – keressük a to-

vábbhaladás lehetőségét. 

 

 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

     

      Köszönettel és tisztelettel: 

     

 

  Péter Zoltán 

 barlangász szakosztályveze-

tő 

 

Kutatásvezetők: 

 

…………………………… 

Horn István (eng. szám: 095) 

 

 

……………………………  

Gulyás Gábor (eng. szám: 208)  

   

 

…………………………… 

                    Czakó László (eng. szám: 088) 

 
  

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 

 
 

KUTATÁSI TERV 
 

a Debreceni Búvárklub 2014. évben  

a Lyukasgerinci zsombolyba 

tervezett kutatási tevékenységéről  

 
 

 

Helyszín:  

A barlang a csurgói erdészházat és a Csipkéskutat összekötő szekérúton Csipkéskút 

irányába haladva, a Ördögűző-barlangtól Csurgó irányában kb. 100 méterre található. 

 

Jelenlegi állapot: 

 

A zsomboly biztonsági okokból fakerítéssel van körbekerítve, illetve tájékoztató táb-

lákat is helyeztünk ki. Jelenlegi mélysége -32 méter.  

 

A zsombolyt körbevevő kerítés faanyaga az évek során elkorhadt, illetve ismeretle-

nek megbontották – melynek javítását 2014 évre tervezzük.  

A zsomboly végpontján a csepegő vizek letisztították a nagy köveket és a kövek kö-

zül az agyagkitöltés kimosódott. 

2012-2013 években megkezdtük a kövek átdeponálását, melyet további ígéretes he-

lyeken kívánunk folytatni, amennyiben elérjük a kutatási engedélyben foglalt további 

1 m-t, az abban foglaltak szerint fogunk eljárni. 
 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

     Köszönettel és tisztelettel:   

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető  

 

  

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com


Kutatásvezető neve: Horn István 

Címe: 4080 Hajdúnánás, Pöstyén u. 35. 

Kutatásvezetői igazolvány száma: 095 

 

 

 

 

NYILATKOZATOK 
 

a kutatásvezetői és -helyettesi megbízatások elfogadásáról 

 
 

Alulírott Horn István a fent említett Lyukasgerinci zsomboly kutatására irányuló 

munkálatok kutatásvezető megbízását elfogadom. 

 
Debrecen, 2014. február 15. 

 

                                                                             ________________________ 

 

 

 

Alulírott Czakó László (Eng. Száma: 088) a Lyukasgerinci zsomboly kutatására irá-

nyuló munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

 

 

Alulírott Gulyás Gábor (Eng. Száma: 208) a Lyukasgerinci zsomboly kutatására irá-

nyuló munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 
Debrecen, 2014. február 15. 
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 

Ferenczy Gergelyrészére 

KUTATÁSI JELENTÉS 
 

a Debreceni Búvárklub 2013. évben  

a Ördögűző barlangban 

végzett kutatási tevékenységéről  

 

Az Ördögűző barlangban megvizsgáltuk a törmelék elhelyezésének vagy felszínre 

termelésének lehetőségeit. Emellett a továbbhaladásra több lehetséges alternatívát is 

találtunk. Hosszútávon inkább a felszínre termelés látszik megoldásnak a helyhiány 

és a nagy mennyiségű törmelék miatt. 

 

Debrecen, 2014. február 15.   

 

    Köszönettel és tisztelettel: 

 

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető 

 

Kutatásvezetők: 

 

…………………………… 

Horn István (eng. szám: 095) 

 

 
 

……………………………    …………………………… 

Gulyás Gábor (eng. szám: 208)    Czakó László (eng. szám: 088) 
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 
 

 

 

KUTATÁSI TERV 

 
a Debreceni Búvárklub 2014. évben  

a Ördögűző barlangra 

tervezett kutatási tevékenységéről  

 
Helyszín:  

A csurgói erdészházat és a Csipkéskutat összekötő szekérúton Csipkéskút irányába haladva a piros 

– sárga jelzésű turistaút csatlakozása után mintegy 80 méterre baloldalon, a Csipkéskúti-víznyelővel 

átellenben levő hegyoldal gerincén található az úttól körülbelül 110 méterre a Lyukas-gerinci-

zsombolytól a gerincen Csipkéskút irányában kb. 100 méterre. 

 

2001. június 2-án a szakosztály hat tagja terepbejárást tartott. A Lyukas-gerinci-zsombolytól kb. 

100 m-re egy aláhajló sziklára lett figyelmes. Ezt megbontva egy barlangot találtunk, melyet Ör-

dögűzőnek neveztünk el. 

Megkérve a kutatási engedélyt a barlang alján bontási tevékenységbe kezdtünk. 

Jelenlegi állapot:  

-19,61 méter mély  

 

A felmérések alapján a felszínre deponálás mellett döntöttünk, ennek technikai feltételeinek megte-

remtését 2014. évre tervezzük. Ezek után lesz lehetséges a kitöltés felszínre deponálása. 

 

 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

      

Köszönettel és tisztelettel: 

 

 

         Péter Zoltán 

        barlangász szakosztályvezető 
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Kutatásvezető neve: Horn István 

Címe: 4080 Hajdúnánás, Pöstyén u. 35. 

Kutatásvezetői igazolvány száma: 095 

 

 

 

NYILATKOZATOK 
 

a kutatásvezetői és -helyettesi megbízatások elfogadásáról 

 
 

Alulírott Horn István a fent említett Ördögűző barlang kutatására irányuló munkála-

tok kutatásvezető megbízását elfogadom. 

 
Debrecen, 2014. február 15. 

 

                                                                             ________________________ 

 

 

 

Alulírott Czakó László (Eng. Száma: 088) az Ördögűző barlang kutatására irányuló 

munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 
 

Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

 

 

Alulírott Gulyás Gábor (Eng. Száma: 208) az Ördögűző barlang kutatására irányuló 

munkálatok kutatásvezető-helyettesi megbízását elfogadom. 

 

 
Debrecen, 2014. február 15. 

 

 

 

 


