
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a Szlovák Turisták Klubja (Klub slovenských turistov - KST), a Magyar Természetjáró 

Szövetség (MTSZ) és a Via Mariae, polgári társulás (VM) képviselőinek közös találkozójáról, 

amely, 2014. január 21-én, Pozsonyban (Bratislava), a KST központjában valósult meg. 

 

Jelenlévők: Peter Perhala – KST, elnök; 
Molnár András – MTSZ, útjelző bizottság elnöke; 

  Török András – VM, koordinátor; 
Eva Škutová – KST, az útjelző bizottság elnöke; 

  Miloslav Kubla – KST, az útjelző bizottság alelnöke; 
  Ján Michalec – KST, az útjelző bizottság tagja; 
  Méhes Richárd, a VM tagja. 

A tárgyalás programja:  

1. A szlovák-magyar államhatáron áthaladó turista-útvonalak; 
2. Közép-európai Mária Út; 
3. Egyéb. 

1. A szlovák-magyar államhatáron áthaladó turista-útvonalak 
A tárgyaláson az a javaslat lett megtárgyalva, amelyet az MTSZ, 2013.11.6-án 
nyújtott be a KST - hez. Az MTSZ, Szlovákia és Magyarország között, 8 határátkelő 
turista-útvonalat terjesztett elő:  
a. Pozsony (Bratislava) – Rajka: a jelen időben Oroszvár (Rusovce) és Dunacsúny 

(Čuňovo)  között két jelzett turista-útvonal létezik. A piros jelzésű turistaútvonal, 
Dunacsúnyból, az ún. Hármashatárhoz (Trojmedzie) vezet, ahonnan a zöld színű 
turista-útvonalon haladva, Rajkába, a piroson pedig Ausztriába juthatunk el. 
A sárga színű turista-útvonaljelzés Oroszvárról, Dunacsúnyon keresztül, Rajkába 
vezet. Ez a szakasz a Szent Márton Út (Via Sancti Martini) szerves része. 
 A KST nem tartja elfogadhatónak az MTSZ kérvényét azzal kapcsolatosan, hogy 
a jelzett turista-útvonalak Pozsony központjába vezessenek, mivel ezek 
a szakaszok pormentes utakon, azaz aszfalton vezetnének.  

b. Letkés – Szalka (Salka) – Kovácspataki-hegyek (Burdov): Ezen a szakaszon a 
KST egyetért egy turista-útvonal kijelölésével. A turista-útvonal jelzése zöld színű 
lesz. 
 A Garamkövesd (Kamenica nad Hronom) – Párkány (Štúrovo) között létesítendő 
turista-útvonal javaslatát a KST nem tartja elfogadhatónak. 
 Az MTSZ képviselője felhívta a figyelmet a Bény-i körtemplomra, és javaslatot 
terjesztett elő a Szalkából Bénybe vezető turista-útvonal létrehozására;  

c. A Nagy Kürtös (Veľký Krtíš) – Szklabonya (Sklabina) – Ipolytarnóc - Alsósztregova 
(Dolná Strehová) – Rárosmulyád (Rároš) közötti útvonal nem lett megtárgyalva. 
A KST azt javasolja, hogy ezen az útvonalon kerékpár-út vezessen.  

d. Az MTSZ azt javasolja, hogy a Hatvan és Salgótarján közötti piros jelzésű turista-
útvonallal, a „Széchy Mária“ nevet viselő, Fülek (Fiľakovo) – Rimaszombat 
(Rimavská Sobota) Murányalja (Muráň) útvonallal legyen összekötve. A KST 
egyetért a két piros jelzésű turista-útvonal összekötésével. Ebből kifolyólag, 
a 0813-as számú útvonal átterelésére van szükség. Az útvonal Šiatorská 
Bukovinkáról vezet majd a „Monica“ és a „Beliny“ nyergen keresztül Fülekre. 
A 8460-es számú, sárga jelzésű turista-útvonal, Hajnáčka község 
vasútállomásától. a „Monica“ nyergen keresztül vezet Pogányvárig (Pohanský 
hrad). Ezzel kapcsolatosan a tárgyaláson az a javaslat hangzott el, hogy ez 
a piros jelzésű turista-útvonal a „Mátra-Murány“ megnevezést viselje; 
 Abban az esetben, ha ezzel a KST is egyetért, az MTSZ más, határátkeléssel 
összefüggő alternatívák megvitatását is javasolja, pl. a Cerová-i és Hajnácka-i 
hegység vidékén, a Somoskő-i sziklaparknál vagy Tajtinál (Tachty); 



Az MTSZ zöldjelzésű, ún. „északi“ turista-útvonala, Balassagyarmat és 
Sátoraljaújhely között vezet a szlovák-magyar államhatár közelében. Az MTSZ 
azt kéri, hogy ez a turista-útvonal szlovák területen is vezethessen olyankor, 
amikor Szlovákia területén, a turista-útvonal vezetése szempontjából, 
elfogadhatóbbak a körülmények. Ennek a kérésnek a KST eleget tesz;   

e. Az MTSZ egy ún. „Karszt turista-útvonal“ létrehozását javasolja. Ez az útvonal 
a Bükkből indulna ki.  Aggteleken és a Szlovák Karsztvidéken (Slovenský kras) 
keresztülhaladva vezetne el a Szlovák Paradicsomba (Slovenský raj), 4 nemzeti 
park érintésével, A KST az ún. „Karszt turista-útvonal“ javaslatával egyetért azzal 
a megjegyzéssel, hogy nem feltétlenül szükséges csupán a piros szín használata 
a turista-útvonalak megjelölésére. 
 A jelen időben, a 2641-es számú, kék színű turista-útvonal vezet Domicától az 
államhatárig. A KST felülvizsgálja, hogy mennyire valósítható meg egy 
sárgajelzésű turistaútvonal vezetése Kecső (Kečovo) községtől az államhatárig, 
Jósvafő irányában. Egy sárga jelzésű turista-útvonal vezetése is előterjesztésre 
került Hrhov – halastó töltése – az 554-es kóta – Vecsem-bükk – Tornanádaska 
között; 

f. Az MTSZ az E 3-as nemzetközi turista-útvonal irányvonalának megváltoztatását 
javasolja, két javaslat figyelembevételével a Szalánci hegységtől (Slánske vrchy), 
közvetlenül Magyarország irányába. Az első javaslat alapján Nagy Milic (Veľký 
MiIič) hegytől Pusztafaluig, a másik javaslat alapján pedig az Izra tótól 
Pusztafaluig. A KST a másik javaslattal ért egyet. Ennek alapján, az E 3-as 
útvonal Pusztafalu, Füzér, Füzérkomlós, Bózsva, Kishuta, Nagyhuta, Vágáshuta 
falvakon keresztül, a Nemzeti Kék Turista-útvonal mellett vezetne 
Sátoraljaújhelyig. Erről a változtatásról írásos megállapodást kell kötni az MTSZ 
és a KST között, s ezt az EWV tudomására kell hozni 2014. február 20-ig.  

2. Közép-európai Mária Út. 
Elkészült a Mária Út útvonalának tervezete Ipolyság, Palást, Hontnémeti és Prenčov 
között. Az útvonaltervezet a jegyzőkönyv mellékletét alkotja. Az útvonaltervezet 
alapján, a KST és a VM képviselőinek részvételével, valósul meg az adott útvonal 
bejárása. A bejárás pontos időpontjáról a két fél e-mail útján egyeztet, a feltételezett 
időpont 2014 áprilisa illetve májusa. A bejárás után, az útvonalak kijelöléséhez, az 
illetékes hatóságok, főleg a környezetvédelmi hivatalok, beleegyező nyilatkozatára 
lesz szükség. Az útvonalak kijelölése jövőre valósulhatna meg. Az engedélyek 
beszerzését a VM vállalja, az útvonalak kijelölését pedig a KST valósítja meg. 
Eva Škutová azt javasolja, hogy a Közép-európai Mária Utat, az egykori, kékjelzésű, 
2666a-as számú turista-útvonalon, Selmecbányából (Banská Štiavnica) Banský 
Studenec és Ţibritov községeken keresztül vezessék Hontnémetibe (Hontianske 
Nemce). Az említett útvonalat, a VM képviselő, 2012 áprilisában már bejárták. Az ún. 
„Koháry tölgy“ és Královce – Krnišov község közötti szakasz nagymértékben be volt 
nőve. Ez a szakasz arról nevezetes, hogy a növényzet irtása ellenére, rövid időn 
belül vadmálna-bokrok lepik be az útvonalat. Ezért nem javasolt, hogy ezen az 
útvonalon haladjon a Közép-európai Mária Út.   
Az MTSZ javaslatot tett a piros színű ún. Hont turista-útvonal kialakítására Visegrád 
és Szitno között. Ipolyság – Palást – Hontnémeti és Prenčov között ez az útvonal 
ugyanazon az útvonalon haladhatna, mint a Közép-európai Mária Út. Az utak 
szétágazásához Szitno előtt kerülne sor.    

3. Egyéb:  
-a KST meghívja Molnár Andrást, az MTSZ útjelző bizottságának elnökét ,a KST 
útjelző bizottságának ülésére, melyre 2014. április 5. és 6. között kerül sor 
Zólyomban; 

a. Eva Škutová, a határ menti övezetben új turista-útvonalak feltérképezését 
javasolja; 

b. Miloslav Kubla arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a határ menti 



turistaútvonalakról (45), Szlovákia és Magyarország között, egy államközi 
megegyezés létezik. Molnár András azt javasolja, hogy vizsgálják felül a határ 
menti turistaútvonalak jegyzékét, tekintettel arra, hogy pl. Borsod megyében, a 15 
turista-útvonal közül, csupán 5-6-nak érdemes figyelmet szentelni. . 

c. A jelenlévők rámutattak arra, hogy a schengeni egyezménynek köszönhetően 
a két ország közötti államhatár szabadabban járható át, mint korábban, amikor 
erre csupán a vámhivatalokon keresztül volt lehetőség;  

d. A KST és az  MTSZ képviselői megállapodtak abban, hogy kölcsönösen eljuttatják 
egymáshoz a határközi útvonalak GPS koordinátáit;  

e. A KST és az MTSZ képviselői megállapodtak abban, hogy átadják egymásnak 
a határ menti övezetek turistatérképeit; 

f. A KST és az MTSZ képviselői tájékoztatták egymást az interneten elérhető 
turista-útvonalakról, amelyek a következő weboldalakon érhetők el: 
www.turistickamapa.sk a map.turistautak.hu. Ezeken a weboldalakon 
a hivatalosan nem elfogadott turista-útvonalak is megtalálhatók;  

g. Molnár András arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az MTSZ egy, turista-
útvonalakkal kapcsolatos internetes adatbázis létrehozásán dolgozik, mely kb. 1,5 
év leforgása alatt lesz elérhető; 

h. Török András – ArnoŠt Guldana, a turista útvonalak GPS navigációjával 
kapcsolatos könyvkiadvány iránt tanúsított érdeklődést. A KST ajándékozza 
számára az említett könyvet.  

i. A KST érdeklődést tanúsít a jelen időben, Magyarországon használatban lévő 
turistaútjelzések iránt. Folyamatban van a turistaú-útjeltzésekről szóló, állami, 
szabvány megújítása. A mint ez a szabvány el lesz fogadva, a dokumentum 
rövidített változata úgy aKST, mint az EWV tudomására lesz hozva.  

 

Lejegyezte:  Miloslav  Kubla (KST) 

Pozsony (Bratislava) 2014. 01. 21. 

A KST képviseletében: Ing. Peter Perhala.............................................................. 

 

Az MTSZ kévisletében: Dr. Molnár András............................................................ 

 

A VM képvisletében: Ing. Ondrej Török András ................................................................ 

http://www.turistickamapa.sk/
http://www.map.turistautak.hu/

