
 

KUTATÁSI JELENTÉS 

Kossuth-barlang (Kataszteri száma: 5440-1) 
 
Az Amphora Búvár Klub (1027.Budapest,Varsányi Irén u. 33/b) a Felügyelőség 654-
6/2012 számú engedélye alapján  feltáró kutatást és kutató merüléseket végzet a 2014-es 
évben az Aggteleki Nemzeti Park területén a Kossuth barlangban (kataszteri száma:5440-
1). 
 
Az időjárás és a nagy árvizek miatt a 2014-es évben a kutatást a Kossuth-barlangban 
mindösszesen négy alkalommal tudtuk végezni. A meglévő vezető kötél ellenőrzése volt az 
első rendű feladat, mindezek mellett a kiépített víz alatti telefon rendszer ellenőrzését is 
minden alkalommal elvégeztük, próbáltuk fejleszteni a víz alatti kommunikáció 
megbízhatóságát. 
 
A Reménytelen szifon túloldalán fix pont kiépítése történt meg. Elvégeztük a második 
szifonig vezető kötél kiépítését is. A merülésekben összesen 8 fő vett részt és 24 óra 
merülés történt, 3 db nittet,18 fm. vezetőkötelet építettünk be.  
 
A merülések során rendkívüli esemény nem történt. 
 
Elnézést a késedelmes jelentés miatt! 
 

Budapest, 2015. Április 25. 

 

Irsai Sándor 
Kutatásvezető 
 

http://amphora.hu/barlangkutatas


 

KUTATÁSI JELENTÉS 

Rákóczi 1. sz. barlang I - II-es tavak (Kataszteri száma: 5412-2) 
 

Az Amphora Búvár Klub (1027.Budapest,Varsányi Irén u. 33/b) a Felügyelőség 652-
6/2012 számú engedélye alapján  feltáró kutatást és kutató merüléseket végzet a 2014-es 
évben az Aggteleki Nemzeti Park területén a Rákóczi 1.sz. barlangban (kataszteri 
száma:5412-2). 

 
Kutatásaink az egyes és egyes tó között feltárt több szintű járat rendszernek a 

vezetőkötéllel történő ki építését végeztük, a biztonságos felmérések érdekében. Az egyes 
tóból vas és fém hulladék kiemelését is végeztünk melyet a barlangból ki is szállítottuk. 
Problémát okoz jelenleg a víz alatti szakaszok felmérése, mivel a kőzet olyan mennyiségű 
fémet tartalmaz (esetleg a bent levő fémhulladékok hatása is lehet), melynek hatására a 
mágneses elven alapuló felmérési módszerek nem alkalmazhatóak.  

 
A merülésekben összesen 10 fő vett részt és 24 óra merülés történt,6db nittet,26 fm. 

vezetőkötelet építettünk be. Az elért új részeken a -22m. 
 
A merülések során rendkívüli esemény nem történt. 
 
Elnézést a késedelmes jelentés miatt! 
 

Budapest, 2015. Április 25. 

 

Irsai Sándor 
Kutatásvezető 

 

http://amphora.hu/barlangkutatas


 

KUTATÁSI JELENTÉS 

Rákóczi 2. sz. barlang (Kataszteri száma: 5412-3) 
 
Az Amphora Búvár Klub (1027.Budapest,Varsányi Irén u. 33/b) a Felügyelőség 1428-8/2010 
számú engedélye alapján  feltáró kutatást és kutató merüléseket végzet a 2014-es évben az 
Aggteleki Nemzeti Park területén a Rákóczi 2.sz. barlangban. 
 
Az 1.-2. számú tavak közötti több szintes járatokba vezetőkötelek kiépítését végeztük, a 
tóból vas és fém hulladékot emeltünk ki, és a felszínre szállítottuk őket. 
   
A merülésekben összesen 10 fő vett részt és 28 óra merülés történt, 4db nittet, 32 fm. 
vezetőkötelet építettünk be. 
 
A merülések során rendkívüli esemény nem történt. 
Elnézést a késedelmes jelentés miatt! 
 

Budapest, 2014. Április 24. 

 

Irsai Sándor 
Kutatásvezető 
 

http://amphora.hu/barlangkutatas



