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készítette: DEBRECENI BÚVÁRKLUB
4031 Debrecen, Bartók Béla tlt 60la
Mobil: 30-9676-080
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Gulyás Gábor

trt



Osszefoglalas

Barlang neve: Csipkéskriti-víznyel barlang
Katasáe száma: 533l-l2
A kuta íssal érintett barlangszakasz(og: Csipkésk ti-vírnyel barlang
A vagyonkezel i hozzájárulás jogosultja: DEBRECENI gÚVÁRKLÚg
Vagyon ezel i hoz,zqarulás kibocsátój a: BORS OD-ABAÚ l -znrvtpl,ÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL Miskolci Járási Hivatala, szátma: Bo-08lKT/ 1 095 5 -5 /20tg
Vagyonkezel i hozzájátnllás lejárata:2a22. december 31.
vagyonkezel ihozzájaralás módosíásának száma(ha van): -
Jelentés id szaka: 2l}a.janurár l . 1022. december 3 1 .

Kutatásvezetó: Horn István 095
Kutatásvezet -helyettes: CzakóLászló 088, Gulyás Gábor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (ajelentési id szakra
vonatkonawa):34m,24m
A kutatás során taláh rij barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 1m, lm
A barlang hossza és vertikális kiterjedése akutatási jelentési id szakvégén: 35m, 25m
A jelentés lezárásanak id pontj a:2022. december 30.
A jelentést sszeállította: Gulyás Gábor



A 2021-2022. években, és
jelenleg is zajl változások miatt
sajnos besziiktiltek a
lehet ségeink. Ez a helyzet
nagymértékben meghatéro a a
tervezett csoportos barlangi
tevékenységek gyakoriságát.
Ennek ellenére t bb alkalommal
a résziinkre feltáró kutatásra
engedélyezett barlangok
bej árás ára, állapotuk felmérésére,
állagmegóvására eS
jaratbiztosításra sztikség szerint
sor keriilhetett.

Az elmllt két évben is, az id nk és energiánk legnagyobb részét a Csipkéskriti-
víznyel barlang feltáró kutatásara fordítottuk. 2a2l. augusztus második felében
10 napot, október végén szintén 10 napot, 2022. november elején írjra 10 napot
tudtunk munkával t lteni.

2a22.-ben a munkát a befoly víz
utjába, a víznyeló elé kialakított
hordalék, t rmelékfogó
javításával kezdtiik meg.
Párhuzamosan a technikai háttér,
kitermeléshez sziikséges
eszkozcik telepítése is
megkezddtt. A szállitópálya
énalakítása miatt sziikségessé vált
egy ,ij ,,hangvilla", H tart
elhelyezése, melyet a szárára
r gzitett karokra terhelt kcivekkel
rógzítettiink. A szállit pálya
ellen rzése soran

maradt k telek, nagy segítséget ny jtottak a
az ellen rzést végzó társunk munkáját.

megállapítottuk, 'hogy a 202l.
évben a pálya alsó részén a
sínpálya oldal irányri rtigzítései
jól tartják a sínt, így a pálya
hosszirányri toldásán kíviil más
teend nincs a kitermelés
megkezdése el tt. A megfelel
pozíci ban rógzített, beszerelve

pálya ellen rzése során, biáosítva



A kutatási engedélyben foglaltaknak megfelel en továbbra is minden rógzítés, a
pálya és a létrák esetében is ideiglenes, semmilyen barlangkárosítással nem jár"

A barlangba beépített
létrákon való kcizlekedés
kell k rtiltekintéssel, a
biztonsági szabályok
betartása mellett jól
használható. A
barlangba három
szakaszra tagolt (9m,
|2m,9m) létrákon lehet
le-, és felmászni.

A kitermelt anyagot a
patakba épített
hordalékfogó fiil tt, a
meder mellett rakott k fal

A "Kancsó-lika" nevti jar ban lév harmadik létra szakasz már olyan nagyon
mélyre keriilt a végpont bontása miatt, hogy a fels végénél a be-, és kiszállás

nem volt biztonságos. Úsv
dcinttitttink, hogy a hirzók tél
vezetés éhez beépített léttát, ami a
harmadik léttaszakasz szabvány
\étrája, kiszereljiik, helyére más
megoldást alkalmazunk. Az így
felszabadult létrát hozzá toldoffuk
az als létra szakaszhaz.

Az évek során t bb alkalommal
tapastraltuk, hogy a végponton a
bontás megkezdése elótt a víz
akadálytalanul tiínik el a szálk fal
tovében. A munka megkezdése után
nem sokkal a víz már nem tud
elfolyni, a lefolyó eldugul, és a
végponton kisebb ,,t " alakul ki.
Vízszintje az id mrilásával
emelkedik, nagyon megnehezitve
ezzel a hatékony munkát a mélyben
és a felszínen is. 202I.-2022.
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mtigé deponáUuk.



években a kevés csapadék miatt, teljesen száraz végpontot találtunk minden
bontás alkalmával, a munka megkezdésekoro ami kés bb is kezelhet , még jól
kitermelhet állagri kittiltéssé nedvesedett.
A szállításra használt vtidrcik állapotának ellen rzése a vtidrtik karbar aftása,
tisáán tartásanagyon fontos a gyors és k nnyii iirítés miatt. A faleveles módszer
vált be a legiobban, mert a képlékeny állagri kitOltés nagyon nehezen jcin ki a
vcidtirb l. A srta res vtidriik aljába egy kis szárazfalevelet tesziink (ez nem a
mi találmányunk). A szállit pálya kialakitása maximális ktiriiltekintés mellett is
nagyon igénybe veszi a vtidr ket. Az eltorzult vcidrtiket egy kid lt fa vastag
torzsére helye zve kalapáljuk i$ra v dcir formára. Évi 10- 15 darab v drcit kell
pótolni. r

A kutatás során az évek alatt a bontási végponton azt flgyeltiik ffiog, hogy az
eleinte iszapos, sáros, agyago kit ltés el szcir nagyon apró szemii homokos,
majd apró kavicsossá vált, majd ezek réteges ismétl dését tapasrtaltuk. Jelenleg
egyre t bb nagyméretií mészktivet is tarta|maz a kitciltés. A 8. kutatási
végponton a kitoltés teljesen awagmentes, tisztára mosofi wr k vekb l áll,
amely aviz számára nem jelent akadályt.

}azl-ben a sok járulékos probléma megoldása mellett is 1 métert haladtunk a
végponton ftigg leges irányban lefelé. A kitermelt anyagot a vírrtyeló elé
kialakított hordalék, tcirmelékfogó mellé deponáltuk rakott k fallal biztos ítva a
visszamosódás ellen.
2a22-ben a barlangi munka a kutatási végponton a szál'lít pálya
hosszabbításával kezd dcitt. El sz r a toldó elemnek kellett a helyet kiásni,
feltermelni a kittiltést a felszínre. Rcigzítettiik a toldó elemet, és kezd dhetett a
,,konnyii" kitermelés. A k zel 50 méter hosszti kitermel pályán egy perc alatt a
tele v d r felért, az iires leért. A felszínen 2-3 ember , akutatási végponton 2-3
ember elegend a hatékony mtik déshez. A kutató csapat létszáma lehet vé
tetteo hogy a végponton 5 ember dolgozzon.

i-"l,

A barlang az eddigi
fiigg leges akna jellege
után, ahol sok
párhuzamo an futó
játat, : kiirt
elvékonyodott fala,
cisszeszakadt egy nagy
járattá. Most a kutatási
végponton er seno 3-5
irányban kiszélesedik
kisebb teremmé b vtil.
Ebben a nagy
szelvényben 1,5 métert
haladtunk.
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Csipkéskriti-víznyelóbarlang hosszmetszet, a nézet iránya: 27a fok



C s ipké skriti -v ízny elób arl ang alapr ajz

Kutatasi végpont: 6.pontból l 1. pont felé



kutatási v

Kutatási végpont: 6. pontból a 8. pont felé

nt: 6. pontból a 8.



kutatási v ntból d 6., ntok felé

Kutatási végpont: 9. pontból a 6.és a 1 1. pontok felé



kutatási v nt: 1 1. pontból a 6.és a 8. pontok felé

Kutatási végpont: 8. pont fel a kitoltés awagmentes mosott k



Debrec en, 2a22. december 30.
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Horn István
kutatásvezetó

fuhr', ,r'í-,n
Gulyás Gábor
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készítette:

Kutatási jelentés
Diabáz-barlang 53 3I-9

2022 évi kutatásáről

DEBRECENI nÚvÁnrrug
4031Debrecen, Bartók Béla ú 6ah
Mobil: 30-9676-080
E-mail : debrecenibuvarklub@ gmail.com
Gulyás Gábor

r(



Osszefoglalás

Barlang neve : Diab áz-barlang
Katasáeri száma: 533 1 -9
A kutatással érintett barlangszakasz(ok): Diabráz-barlang
A vagyonk ezelői hozzájétrulás jogosultja: DEBRECENI BÚVÁRKLUB
Vagyonkezelőíhozzqarulás kibocsátója: Bükki Nemzeti Park|gazgatóság, száma:
221131202|
Vagyonkez elői hozzájLírulás lejilrata: 2023 . december 3 1 .

Vagyonkez elői hozzájLiru lás módo s ításan ak száma (ha van) : -
Jelentés időszaka: 2022.janutir 1. - december 31.
Kutatásvezető: Hom István 095
Kutatasvezető-helyettes: Czakó Lászlő 088, Gulyás Gábor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési időszakra
vonatkoztatva): l 000m, 1 6lm
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 0m
A barlang hossza ós vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 1000m, l61m
A jelentés lezárásánakidőpontja: 2a22. december 30.
A jelentést összeállította: Gulyás Gábor



2022. évben, és jelenleg is zajlő változások miatt sajnos beszűktiltek a
lehetőségeink. Ez ahelyzet nagymértékben meghatárorta atervezett csoportos
barlangi tevékenységek gyakoriságát. Ennek ellenére több alkalommal a
résztinkre feltráró kutatásra engedélyezett barlangok bejárásrára, állapotuk
felmérésére, állagmegóvására és j áratbiztosításra szükség rr*iiot sor kerühétett.

Ez az év nagyon szátaz, csapadékban szegény volt, így, hordalék, szerves
hulladék nem került a barlangba.

A hajóköteles-terem. omladékos-folyosó, húszévesek-terme, körte-kürtő áItal
hatarolt szakaszon több helyen használaton kívüli, sérült, roncs létrák és
maradványaik vannak, melyeket kutatótúráink alkalmával részben a felszínre
szállítottunk.

A barlangban beépített második ,,harapós" létra felső rögzítési pontján a kotél
erősen elhasználódott, cseréje szükségesé vált. Egy új kötéilél megfelelően
rögzítettiik. A létra biztonságosan használható.

Debrecen, 2022. december 30.

.e.4*-a7
Horn István
kutatásvezető

W, S^\.,n
'Gulyás Gábor

Kutatásvezető helyettes



Kutatási zárőjelentés
Lyukas-gerinci-zsomboly 533 1 - 1 3

2020 -2022 . között v é gzett kutatási tevékenys é g ér ől

készítette: DEBRECENI BUVARKLUB
4031Debrecen, Bartók Béla űt 6ah
Mobil: 30-9676-080
E-mail : debrecenibuvarklub@ gmail. com
Gulyás Gábor
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Osszefoglalás

Barlang neve : Lyukas-gerinci-zsomboly
Kataszteri száma: 533 l - 1 3
A kutatással érintett barlangszakasz(ok) : Lyukas-gerinci-zsomboly
A vagyonk ezelői htozzájárulás jogosultja: DEBRECENI BÚVÁRKLUB
Vagyonkez elői hozzájárulás kibocsátója: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL Miskolci Járási Hivatala, száma: Bo_0 8/KT l l 09 5 4 - 5 l 20 t 9
Vagyonkez előt hozzájárulás lejárata: 2a22. december 3 1,
Vagyonkez elői hozzájarulás módo s ításan ak száma (ha van) : -
Jelentés időszaka: 2020.janutár I . -2a22. december 3 l .

Kutatásvezető: Horn István 095
Kutatásvezető-helyettes: Czakó LászIő 088, Gulyás Gábor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdósekor (a jelentési időszakra
Vonatkoáatva): 70m, 34m
A kutatás során taláhúj barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése; 0m
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 70m,34m
A jelentés lezárásánakidőpontja: 2022. december 30.
A jelentést összeállította: Gulyás Gábor



A2a2t,2022. éveV,ben, és jelenleg is zajló változások miatt sajnos beszűkültek a
lehetöségeink. Ez a helyzet nagymértékben meghatározta a tervezeff csoportos
barlangi tevékenységek gyakoriságát. Ennek ellenére több alkalommal a
részünkre feltáró kutatásra engedélyezett barlangok bejfuásfua, állapotuk
felmérésére, állagmegóvására és járatbiztosításra szükség szerint sor kerülhetett.

A felszíni bejárás alkalmával a megrongálódott kerítést több alkalommal is
helyreállítottuk, megerősítettük.

A Lyukas-gerinci-zsombolyba történt bejárásaink során változást nem
1'apasrtaltunk, állagmegóvási, jératbiztosítási munkálatokra nem volt szükség.

Debrecen, 2022. december 30.

á*-íÉ[\'Horn István i /

kutatásvezető
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Kutatási zárőjelentés
Ördögű ző-barlang 53 3 1 -3 0

2a20 -2022 . között v é gzett kutatás i tevékenys ég ér ől

Készítette: DEBRECENI nÚvÁnrrug
403l Debrecen, Bartók Béla ít 60la
Mobil: 30-9676-080
E-mail: debrecenibuvarklub@ gmail.com
Gulyás Gábor
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Osszefoglalás

Barlang neve: Ördögűző-barlang
Katasáeri száma: 53 3 1 -30
A kutatással érintett barlangszakasz(ok) : Ördögűző-barlang
A vagyonke zelői hozzájLárulás jogosultj a: DEBRECENI BÚVÁRKLUB
Vagyonkez elői hozzájrárulás kibocsátója: BoRSOD - AB AÚ J -ZEMPLEN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL Miskolci Járási Hivatala, száma: B o_08/KT/ rcg 5 6 - 5 l 20 1 9
Vagyonkez elői hozzájLírulás lejérata 2022. december 3 1 .

Vagyonkez elői hozzájrárulás módo s ításán ak száma (ha van) : -

Jelentés időszaka: Zl2l.január I. -2022. december 31.
Kutatásvezető: Horn István 095
Kutatásvezető-helyettes: Czakó LászIő 088, Gulyás Gábor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatrás megkezdésekor (a jelentési időszakra
vonatkoáatva): 30m, I9m
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 0m
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végón: 30m, 19m
A jelentés lezárásának időpontja: 2a22. december 30.
A jelentést összeállította: Gulyás Gábor



AZa2I-2022. években, és jelenleg is zajló változások miatt sajnos beszűkültek a
lehetőségeink. Ez a helyzet nagymértékben meghatározta a terveze,tt csoportos
barlangi tevékenységek gyakoriságat. Ennek ellenére több alkalommal a
részünkre feltáró kutatásra engedélyezett barlangok bejárására, állapotuk
felmérésére, állagmegóvására és jar atbiúosításra szükség szerint sor kerülhetett.

Az Ördögűző barlangban történt bejarásaink alkalmával az átdeponált
törmeléket tartó ácsolaton a szükséges javításokat elvégeztük.

A barlangban találhatő törmelék felszínre történő deponálásához szükséges
alkatré szek, eszközök beszerzése, ö sszeépítése folyamatban van.

Debrecen, 2022. december 30.
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Kutatási zár jelentés
Bánkuti 1. sz. víznyel barlarrg 533 2-16

2020-2022. kozott vég zettkutatási tevékenységér l

készítette: DEBRECENI BÚVÁRKLUB
403 1 Debrecen, Bartók Béla ut 60la
Mobil: 30-9676-080
E-mail : debrecenibuvarklub@ gmail. com)
Gulyás Gábor
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Osszefoglalás

Barlangneve: Bánk ti 1. sz. vinryelóbarlang
Katasáeri száma : 5332-16
A kutatással érintett barlangszakasz(ok): Bánk ti l. sz. víznyel barlang
A vagyonkezel i hozzájárulás jogosultja: DEBRECENI BÚvÁRKLUB
Vagyonkezel i hozzájárulás kibocsátój a : BORS OD-ABAÚr_zEuprpN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL Miskolci Járá;i Hivatala, szétma: B o_0 8/KT/ 1 095 3 -6 /20lg
Vagyonk ezel i ltozzá$árulás lej rirat a: 2022 . december 3 1 .

Vagyonk eze|ói hozzá$árulás módosításának száma (ha van) : -
Jelentés id szaka: Zl2a.január 1. 1022. december 3 1 .

Kutatásvezetó: Horn István 095
Kutatasvezet -helyettes: Czakó Lászl 088, Gulyás Gábor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési id szakra
vonatkortatva):
A kutatás során talált rij barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 0
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési id szak végén:
A jelenté s lezárásának id pontj a: 2a22. december 3 0.
A jelentést sszeállította: Gulyás Gábor



A2a21-2022. évekbeno és jelenleg is zajl változások miatt sajnos besziikiiltek a
lehet ségeink. Ez a helyzet nagymértékben meghat árarta a terve zett csoportos
barlangi tevékenységek gyakoriságát. Ennek ellenére t bb alkalommal a
résziinkre feltáró kutatásra engedélyezett barlangok bejárás éra, állapofuk
felmérésére, állagmegóvására és jaratbiztosításra sztikség szerint sor keriihétett.

A Bánkuti 1. sz. víznyel barlangban t rtént bejárásaink során jelent s változást
nem taPasrtalfunk, állagmegóvási, járatbiztosítási munkálatokra nem volt
sztikség.

Debrec en,2022. december 30.

Horn István
kutatásvezetó
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