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Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

Gruber Péter Úr részére 

e-mail: info.anp@t-online.hu 

Kutatási jelentés 

Amphora Búvár Klub 

Ikt. Szám: I-1119-2/2004. 

Az engedélyben kiadott Rákóczy 2. számú Barlang kutatásáról 

2005 – 2006 évben az Amphora Búvár Klub huszonhárom merülést hajtott végre. Nyolc fő búvár vett részt és hat fő 

barlangi segítő. 

A búváraink -35 méterig merültek. 

Elvégzett munkák felsorolása: 

 A régi biztonságot veszélyeztető kötelek eltávolítása. 

 Új nyomvonalak kitűzése, a barlang állagának megóvása, és a búvárok biztonságos merülésének 

figyelembe vételével. 

 A új vezető kötelek ∅12 mm –es, fix nittekbe, karabinerekbe rögzítve kerültek kiépítésre. 

 A beépítésre került ∅12 mm –es kötél hossza 160 fm, 32 db nittfül, 32 db karabiner. 

 A tóban lévő szerves hulladékmaradványok eltávolítása (deszka, padló, dúc anyagok). 

 A virtuális térkép készítése folyamatban van. 

Résztvevők: 

 Irsai Sándor 

 Balázs Gergő 

 Balázs Péter 

 Dani László 

 Mede Márton 

 Meixner Zsolt 

 Pataki Róbert 

 Vozák László 

Terveink 2007-re: 

 A virtuális térkép befejezése, kiegészítve víz alatti felvételekkel. 

 A vezetőkötél további kiépítése a fentiekben megjelöltek figyelembevételével. 

A jelentést készítette:       Irsai Sándor 

Ig. Sz.: 040 

Budapest, 2007. február 24. 
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Melléklet a 2007. évi merülésekről. 

 

2007-02-17 -18 

A 40-es kútba ideiglenes kötéllel kijelöltük a leendő fix vezetőkötél, és az azt rögzítő nittek helyét. A tóban futó 12 

mm-es vezetőkötél véglegesítése: A létra alatti nitttől kiindulva a tó végén -10 méteren lévő nittig vezetve került 

beépítésre. Maróthy-ágból régi vezetőkötelek, poligon madzagok kiszedése. Az Ördög sörözőjében ideiglenes 

vezetőkötél lerakása, a járat ismert végéig.   

Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Balázs Gergely, Mede Márton, Mogyorósi Gábor, Dani László, Vozák 

László, Pataki Róbert 

 

2007-02-24-25 

Fotódokunemtáció készítése a járatokban futó új vezetőkötelekről. A 40-es kútból az ideiglenes vezetőkötél 

kiszedése. Nittfúrás. Az utolsó nittől a régi vékony kötélet hagytuk meg, oda biztonsági okokból nem akartunk 

vastag vezetőkötelet, nehogy valaki természetesnek vegye, hogy beúszik erre a könnyedén felkavarodó helyre.  

Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Pataki Róbert, Balázs Gergely, Mede Márton, Mogyorósi Gábor, Dani 

László, Vozák László, Sári Attila 

 

2007-03-31-04-01 

Ördög sörözőjében végpontnál bal oldali felmenő járatba beúszás. A járat nem járható méretre szűkül és két, 

egymást keresztező hasadék látszik. A járat folytatásának látszó hasadékban a mentés során odakerült eszközök 

látszanak, ez arra utal, hogy ez a függöleges hasadék összekötetésben van a „Zsolti”-teremmel. SZ Zsolt sisakját a 

fejlámpákkal együtt kihoztuk. 40-es kútba behúztuk a végleges, 12 mm-es kötelet és az előkészített nittekbe 

rögzítettük azt. 

Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Mogyorósi Gábor, Pataki Róbert, Dani László, Sári Attila, 

Balázs Gergely, 

 

2007-04-14-15 

Fotódokumentáció készítése a tóban. Maróthy-ág poligon felmérése, videódokumentációval kiegészítve. Ördög 

sörözője videózás, a berakott vezetőkötél áthelyezése, biztonsági szempontokból. Poligon ellenőrző mérések a tóban. 

40-es kútból régi vezetőköteleg, poligonzsinórok kiszedése. 

Résztvevők: Irsai Sándor, Pataki Róbert, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Sári Attila, Balázs Gergely, 

Balázs Péter, Mogyorósi Gábor 

 

2007-05-12-13 

Az Ördög sörözője bejáratánál nitfúrás: fix kiindulópont kialakítása. Az Ördög sörözőjében kicseréljük az ideiglenes 

kötelet 8 mm-es végleges vezetőkötélre. Nem fúrunk nitteket a könnyen felkavarodó üledék miatt ,hanem 

kötélgyűrűs TK kikötéseket csinálunk. Ezzel párhuzamosan kiszedjük a feltárás során bekerült eszközöket, 

kikötéseket. A létrától a „Zsolti”-teremig vezető, a mentés során bekötött 12 mm-es kötelet egyelőre meghagyjuk, de 

rendezzük, hogy a párhuzamosan futó kötelek ne jelentsenek veszélyforrást. Vörös-tenger ág bejárása a legendákban 

élő száraz járat után kutatva, eredménytelenül. A 40-es kút vezetőkötelének megfeszítjük teljes hosszban, hogy 

alkalmas legyen felmérésre is. A Maróthy-ág vezetőkötele a „kőkapu” alatti részen kap egy plusz nittet a jobb 

kötélvezetés érdekében. Ördög sörözője poligon felmérés, kivéve a „Zsolti” ágat. 

Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Balázs Gergely, Mogyorósi Gábor, Vozák 

László, Pataki Róbert 

 

2007-06-09-10  

Maróti ág kötélvezetés ellenőrzése. Ördög sörözője videódokumentáció készítés és a felmérés visszaellenőrzése. A 

Maróthy-ágban még egy nittel sikerül helyes, és biztonságos kötélvezetést kialakítani a „kőkapu”-nál. A 40-es kút 

vezetőkötelére felrakjuk az irányjelző nyilakat. Dreyfus-padjának megnézése, de nagyon szűknek és iszaposnak 

tűnik, talán oldalkészülékkel érdemes megnézni. 

Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Balázs Gergely, Mogyorósi Gábor, Vozák 

László, Pataki Róbert  
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