
Kedves Erdőjárók! 

Turistautak változása az Aggteleki-karszt Bódvaszilas – Szögligeti térségében 

 

2017. nyarán a térségben jelentős változások történtek a turistaút rendszerben, hosszú 

egyeztetések után az alábbiak szerint: 

 

• Rudabánya – Bódvaszilas piros sáv turistaút lerövidült, a továbbiakban Rudabánya – 

Szögliget között vezet. A Szalamandra ház – Bódvaszilas szakasz helyett Szalamandra 

ház – Szögliget vonalon találhatjuk a piros sáv jelzéseket. A régi piros sáv útvonalát 

részben átvette az új nemzetközi zöld sáv, de egyes részei teljesen megszűntek. 

 

• A térségben létrejön a határokon átívelő újabb nemzetközi útvonal Zöld sáv jelzéssel. 

Az út egyik kezdőpontja a szlovákiai Gombaszögi-barlang (Gombasecká jaskyňa) 

közelében található, majd a határközeli Körtvélyesen (Hrušov) halad át, a Csempész-

barlangnál éri el a határt, innen halad a Szaladmandra-házhoz. Ez a szakasz már 

korábban is létezett, de innen az út Szögligetig haladt. Az új nyomvonal: Szalamandra 

ház – Csurgó-forrás – Országos kéktúra (OKT) – Druga-parlag – Vereses – OKT 

– Jóbarát-zsomboly -Útmenti-zsomboly – Vecsem-bükk – Országhatár. Jelenleg 

eddig készült el az útvonal, de a szlovák fél dolgozik az útvonal Tornagörgőig (Hrhov) 

tartó meghosszabbításán. 

 

 

A két útvonal módosítása további változtatásokat eredményezett 

a rendszerben: 

 

 

• Korábbi Bódvaszilas – Vecsem-bükk Kék kereszt útvonal megszűnt, illetve részben 

átvette a nyomvonalát a Zöld sáv. 

 

• Új Kék kereszt útvonalon haladhatunk Szabó-pallag eh (OKT bélyegző) – Vecsem-

bükk között, mely a sárga sáv nyomvonalát vette át. 

 



• A Vecsem-bükki-zsombolyhoz Zöld barlang (omega) jelzés vezet a korábbi sárga 

barlang (omega) helyett. 

 

• A 2015-ben az OKT nyomvonalának módosítása miatt a turistaútból kikerült 

Barlangkutató-forrás ismét megközelíthető, két irányból Zöld forrás (kör) illetve 

Kék forrás (kör) jelzéseken. 

 

• Bódvaszilason az OKT-ról a vasútállomásra, és a bélyegző helyre a korábbi piros sáv 

helyett kék négyzet jelzésen juthatunk. Ugyancsak kék négyzet vezet a Bódvaszilasi 

tájházhoz, mely 2015 előtt az OKT nyomvonalán volt megközelíthető. 

 

• A térségben a korábbi Szabó-pallag – Tornanádaska sárga sáv turistaút nem került 

felújításra, terveink szerint 2018-ban módosított nyomvonalon Zöld négyzet jelen 

juthatunk el majd Komjáti település vasútállomására. A Szabó-pallag – Útmenti-

zsomboly elágazás között már az éven megszűnt a jelzés. 

 

Ezen a területen az elágazásokban információs lapok kerültek elhelyezésre, mely helyben is 

segíti a tájékozódást. Az útvonal változtatások már megjelentek a Cartograpia 2017-ben kiadott 

Gömör-Tornai-karszt térképén (a mellékelt kép engedéllyel innen másolva) és az online 

turistautak.openstreetmap.hu felületen. 

 

 

 

 

 

 

 

Az Aggteleki karszton, Tornaszentandrás - Bódvaszilas dél – Szalonna – Komjáti térségben, a 

Bükkben Miskolctapolca környékén is átalakítás zajlik, ezekről is hamarosan értesítjük a 

természetjárókat! 

 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 

Miskolc, 2017. szeptember 15. 



 


