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A Nehézipari Műszaki Egyetem Karszthidrológiai Szakcsoportjának .jelentése az 1981.
évi tevékenységről
Nagy Tibor

Tevékenységünk főleg felszíni és barlangi túrázásokra, barlangi fotózásra és egyéb,
karbantartó jellegű munkákra korlátozódott.
A csoport vezetőségének kialakított és a tagsággal egyeztetett véleménye az, hogy
az elkövetkezendő Időkben a osoport fejlődését legjobban úgy biztosíthatjuk, ha a kuta
tási tevékenységben a tudományos munkára helyezzük a fő hangsúlyt.
Óbudai Kinizsi Barlangkutató Csoport 1981. évi kutatási és turajelentése
Adamkó Péter

Mátyás-hegyi - terepbejárás
A Mátyás-hegyen 1981 nyarán kutatási engedély hiányában olyan tevékenységet végeztünk,
mely nem engedély köteles. így terepbejárásaink során az Erdőhát ut felső szakaszán, a
hétvégi házak felett egy barlangbejáratra utaló, a környék lakói által szeméttel tele
hordott üregre bukkantunk. A szemét eltávolítása után megállapítottuk, hogy eddig Isme
retlen hévizes barlangbejáratot találtunk. 1982-ben kutatási engedély beszerzése után a
barlangban feltáró kutatást tervezünk.
Látó-vágy Cugger-hegyi beszakadások
A Látó—hegyen többszöri részletes terepbejárás után az un. Árpád—kilátótól mintegy
70 m-re egy zsombolyra bukkantunk, a turistaút szélén, a kilátótól 3 0 0 m-re pedig egy
beszakadásra. 1982-ben szintén a kutatási engedélytől függően a Látó—hegyen is feltáró
kutatást tervezünk.
Pál-völgyj-barlang
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Budapesti Felügyelősége vezetőjé
nek személyes engedélye alapján 1981 februárjában a Pál-völgyi-barlang újonnan feltárt
szakaszában látogatást tartottunk, nevezett barlang üzemvezetőjének és Kuruoz József
amatőr barlangkutatónak, az uj szakasz egyik feltárójának, társaságában.
Túránk folyamán az un. Tollas—terem felett elhelyezkedő törmeléklabirintusban erős
huzatot éreztünk, a huzat útját követve, mindefóle feltáró kutatás nélkül mintegy 200 m
u j , eddig ismeretion barlangszakaszt tártunk fel és Kinizsi—labirintusnak neveztük el.
Ez Időben a barlang kutatására egy barlangkutató csoportnak sem volt engedélye.

A Pannónia Barlangkutató Csoport 1981. évi Jelentése
Szerk: Kardos László

Az Újpalota Sport Egyesület U.S.E. Szilvássy Andor Barlnagkutató Csoport 1981—es éve
eredményekben gazdagon telt el. Elsősorban a miskolci Herman Ottó barlangkutató csoport
tal való együttműködés eredménye, másrészt a kiválásuk után az aktiv, szélesebb körű
kutató munka és nehezebb barlangi túrákból állt. A Herman Ottó csoporttól I98I. május

b—én, azaz a Mészáros—Lantos emlóktura után vált ketté a csoport. A szétválás adminiszt
ratív, szervezési okok miatt vált időszerűvé.

