
Technikai bizottság beszámolója 

a 2014 első negyedévében végzett tevékenységéről és a további feladatokról 
 
Kiegészült a Technikai bizottság. Szamosi Csaba és Balabás László ismét munkát vállalt a 
bizottságban, munkájukat köszönjük, nagy szükség lesz a segítségükre. 
 
2014 első negyedévében fejeződtek be az OKT nyomvonal módosítással kapcsolatos 
helyszínelések.  
Konkrétan Meteor barlang és Bódvaszilas között tereltük új nyomvonalra az OKT-t A régi 
nyomvonalon Bódvaszilas P sáv és Barlangkutató forrás között P kör jelzés lesz, a 
Barlangkutató forrás és Meteor barlang között OKT elágazásig K kör jelzés lesz. 
 
Változik a Bódvaszilas Bódvarákó közötti OKT nyomvonala, az országút helyett az iparvasút 
nyomvonalára kerül és érinti a Rákóczi barlangot is. 
 
Változott az OKT Bódvarákó – Martonyi kolostor – Mile-hegy között (Szamosi Csaba 
helyszínelte) 
 
További változások: 
Felsővadász – Nyésta között, valamint Felsővadász – Irota között is. 
 
Baktakék – Abaújszolnok között elkerítés miatt kellett helyszínelni. 
 
Az OKT bizottság elfogadta javaslatunkat, hogy a Torma-völgyből vegyük ki az OKT 
útvonalát (K kereszt marad helyette) mivel a bedőlt fáktól szinte járhatatlan. A Nyír-kői 
elágazástól a KL jelzés nyomvonalán halad a Verebce vár – Pados gerincen, majd a S sáv 
jelzéssel jön le a Vár forrást érintve a Vár-völgybe, tovább eredeti nyomvonalon Putnok felé. 
 
Az OKT jelenleg kikerüli Sátoraljaujhelyt, amit az eredeti nyomvonal szerint be kívánnak 
hozni Sátoraljaújhelyre.  
 
Határon átívelő turizmus. 
Változás várható még a Zemplénben is, szlovák-magyar tárgyalások folytak a határon átívelő 
utak kialakításán. Az E3 nemzetközi útvonalat nem Sátoraljaújhelynél, hanem Pusztafalunál 
kívánják átvezetni a határon. 
 
Nyilván ezen változásokhoz egyéb mellékutak jelzése is változhat, vagy változni fog. 
Az volt a kérésünk, hegy ez utóbbi határátkötésekhez kapcsolódó módosítások ne terheljék az 
idei évet, mivel az OKT-vel le lesz kötve a kapacitásunk. 
 
Sajnos telik az idő. Már eddig is lehetett volna festeni, de semmi jelét nem látjuk a 
részleteknek, melyek tisztázása során elkezdhető lenne a munka. 
Ez határozza meg a következő negyedév teendőit. Annyit tehetünk, hogy minden tőlünk 
telhető technikai feladatot előkészítünk. Pl. festékanyag szükséglet, térképek, leírások, 
követelmények, stb. a festőcsoportok részére. 
Minden egyes festőcsoportnak javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a polgármesteri 
Hivatalokkal és kérjenek segítségül 1-2 fő közhasznú munkást az úttisztításhoz. Eddigi 
tapasztalataink szerint a Hivatalok pozitívan állnak hozzá az OKT felújításhoz. 
 



Ugyancsak a második negyedév feladata lesz az új BÜKK térkép lektorálása, melyhez május 
20-ig kell adatokat szolgáltatni. Ezzel kapcsolatban kiment egy felkérés, mely szerint május 
1-ig kérjük beküldeni az adatoknak, hogy legyen idő a tisztázásra is. 
 
 
 
Összeállította: Balkányi Ferenc technikai biz. vez. 
 
Miskolc, 2014. április 15. 


