
Egykorvolt túrák 

 

 

A Hegyiember és Baráti Köre az UTSZB-vel közösen 2021-ben útjára indítja az „Egykorvolt 

túrák” sorozatot. A túrasorozatban korábban létezett, de már megszűnt teljesítménytúrák 

emlékét idézzük meg. A sorozatban szereplő túrák látványos útvonalai megérdemlik, hogy 

szervezett formában is teljesíthetők legyenek. Köszönjük az egykori teljesítménytúrák 

rendezőinek, hogy emlékezetes rendezvények keretében tették lehetővé a végigjárásukat. 

A túrákat ajánljuk a korábbi résztvevőknek, hogy felidézzék az akkori emlékeket valamint 

azoknak a túrázóknak is, akiknek nem volt módjuk erre. Ajánljuk tehát bárkinek, aki egyben 

vagy szakaszokra bontva szeretné bebarangolni a Bükk és környékének útjait. 

Az útvonalak nagyobbrészt követik az egykori túrák útvonalait, de itt-ott módosítottuk, 

kiegészítettük őket. 

A túrák teljesíthetők jelvényszerző túramozgalomként valamint elszámolhatók 2021-ben a 

Bükk Teljesítménytúrázója Kupában is. 

Jelvényszerző túraként való teljesítés esetén nincs időkorlát, akárhány részletben bejárható az 

útvonal bármilyen irányban. A teljesítés feltétele az igazolólapon szereplő kérdések 

megválaszolása. Ha valamelyik kérdésre nem lehet válaszolni, elfogadunk a helyszínen 

készült fotót is melyen a pont és a túrázó is látható.  

Ha többen együtt teljesítik a túrát, akkor is elegendő egy igazolólapot kitölteni, feltüntetve az 

összes teljesítő nevét. 

 



A Bükk Teljesítménytúrázója Kupában a túra csak az általunk megadott irányban, egyben, a 

feltüntetett szintidőn belül végigjárva számolható el. Ebben az esetben az igazolólap kitöltésén 

kívül egy publikus track linkjét is kérjük elküldeni, melyen látható a teljesítés ideje. 

Az igazolólapok beszerezhetők Pető Sándortól az alábbi email-címen: 

hegyiemberesbaratikore@gmail.com  

illetve letölthető a www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu oldalról. 

 

Kérjük, hogy az igazolólapot emailben küldjék el valamint célszerű a díjazás árát átutalni. Az 

utaláshoz kérésre küldünk bankszámlaszámot. 

 

Emlékezetes túrákat, felejthetetlen élményeket kívánunk. 

Hegyiember és Baráti Köre           UTSZB 

 

Egerlátó 65 

 
 

Egerből indul túránk, amely a történelmi városból az idilli Szarvaskőt érintve eljut a Bükk 

köveire, majd a Török-út dombjain át Eger „házi” hegyére, a Nagy-Egedre, hogy onnan 

leereszkedve visszatérjen a városba. Az út során több ízben adódik kilátásunk Eger felé és 

érintjük is az Egerlátó nevű helyet, innen a túra elnevezése. 

 

A Tortúra teljesítménytúra ma is nagy népszerűségnek örvendő kihívás a Bükköt szeretők 

számára. Korábban nyaranta fordítva is megrendezték. Néhány alkalom erejéig létezett az Egri 

Testedző Club szervezésében a szintén nyáron megrendezett Tortúra Kör teljesítménytúra. 

Ennek útvonalát idézzük fel az Egerlátó túrával. 

 



A túra távja: 63 km szintemelkedése: 2250 m 

Teljesítménytúraként a szintidő: 16 óra 

 

 

A túra útvonalának rövid leírása 

 

Egerből indulunk, a Kővágó téren található MOL benzinkúttól. A kék kereszt jelzést követve 

hagyjuk el a várost (1.EP a Rác-hegy aljában található kőkeresztnél), az Agyagos tetőn és a 

Baktai-tóhoz közeli jelzéselágazáson (2.EP a kék kereszt, piros sáv jelzések elágazásában) át 

elérjük az Egerlátót, ahonnan az Országos Kéktúra útvonalán érjük el Szarvaskőt. A kék sávon 

haladva meredek emelkedő végén érjük el az Akasztó-hegy kilátópontját (3.EP). A kéken 

megyünk a Gilitka-kápolnáig, ahol a kék kör jelzésen hamarosan elérjük a Gilitka-forrást 

(4.EP). A zöld körön felkapaszkodunk az Ágazat-tetői elágazáshoz, ahonnan a zöld sávot 

követjük a Homonna-tisztás felé. A zöld sávon eljutunk a Hegyi-Forgácsig (5.EP), majd a 

Galya-nyereg után megkerüljük a Messzelátót. Rövidesen csatlakozik hozzánk a kék sáv (az 

elágazóban a 6.EP), a Sándor-réttől már csak ezen megyünk az Őr-kőre vezető kék háromszög 

elágazásáig. Felmegyünk az Őr-kőre (7.EP), majd tovább a kék háromszögön az Őr-kő-rétre. 

Ismét elérjük a kék sávot, azon megyünk végig a Kövek vonulatán (közben a Cserepes-kőnél 

a 8.EP) egészen a Tar-kőig (9.EP). A hegyről visszamegyünk a zöld sáv elágazójáig, azt 

követjük a Toldi-kapun át a kék kereszt jelzés eléréséig, amire áttérve leereszkedünk a Hereg-

rétre, majd onnan a műúton (10.EP) a Tamás-kútig. Innen a Bükki Kéktúra útvonalán 

felkapaszkodunk a megyehatárig (11.EP), ahol jobbra kanyarodva rátérünk a zöld sáv jelzésre. 

A zöldön haladva elérjük a Zsuzsa-forrást (12.EP). Továbbra is a Török-úton haladunk, a zöld 

sáv mellé a piros sáv is beérkezik a Völgyfő-háznál. A Kövesdi-kilátó (13.EP) után a zöld 

elmegy Felsőtárkány felé, mi innentől a piros sávon megyünk tovább. Várkúttól a Nagy-Eged 

aljáig ezen megyünk, ott a piros háromszögre váltunk és elérjük a Nagy-Eged kilátópontját. 

Innen a felújított tanösvény jelzésen ereszkedünk meredeken (a lejtmeneten az első tanösvény 

táblánál – melegkedvelő tölgyes – a 14.EP). Újra elérjük a piros sávot a szőlőknél, ezt követve 

érünk be Egerbe (előtte az utolsó meredek lejtő előtti kanyarban a 15.EP). A Vécseivölgy utcán 

megyünk a Várállomásig, a síneken átkelve jobbra tartunk a Tetemvár utcán, az utca végén 

balra a Régi Cifrakapu utcán, majd rögtön jobbra a Malom utcán. Az Eger-patakot követve 

vagy a Malomárok utcán elérjük az Olasz utcát, amin balra kanyarodva a kiinduló 

benzinkúthoz érünk. 

 

A túra teljes útvonala megtalálható a Szarvas András által kiadott Bükk, Bükkalja, 

Gyógyvizek-völgye, Heves-Borsodi-dombság, Upponyi-hegység-térképen. 

http://map.hu/Katalogus/Turista_biciklis_terkepek-atlaszok/Turista_biciklis_terkepek/Bukk_ 

 

Az útvonal az Alltrails.com oldalán: 

https://www.alltrails.com/explore/map/tortura-kor-65-6107d91?u=m 

 

A túra díjazása: kitűző, oklevél.  

A díjazás jelenlegi ára: 500 Ft személyes átvétel esetén illetve 600 Ft postaköltséggel 

 

Sikeres teljesítést, kellemes élményeket kívánunk. 

 

Hegyiember és Baráti Köre         UTSZB 

http://map.hu/Katalogus/Turista_biciklis_terkepek-atlaszok/Turista_biciklis_terkepek/Bukk_
https://www.alltrails.com/explore/map/tortura-kor-65-6107d91?u=m


 

Igazolólap 
 

ellenőrzőpont helye megválaszolandó kérdés válasz 

Rác-hegy alja, kőkereszt Minek a helyére állíttatták 1999-ben? 
 

kék kereszt, piros sáv jelzések 

elágazása 

Hány turistajelzés van az eligazító táblát tartó 

oszlopon? 

 

Akasztó-hegy, kilátópont 

Milyen csúcskő van a hegytetőn? (a jelzett úttól 

feljebb) 

 

Gilitka-forrás 

A forrással szemben levő fán két jelzés van. Az 

egyik egy zöld kör. Milyen a másik? 

 

Hegyi-Forgács, zöld sáv, kék 

korona jelzések elágazása 

Az elágazásban álló vastag fán hány kék 

korona jelzés látható? 

 

zöld (és sárga) sáv - kék sáv 

elágazás 

Az elágazásban álló fán a zöld és sárga sáv 

jelzések alatt milyen hely neve van a fába 

vésve? 

 

Őr-kő 

Ahol a jelzés eléri a sziklagerincet, jobbra áll 

egy kis fa(csoport). Igaz-e, hogy 3-nál több 

törzse van? 

 

Cserepes-kő, barlang OKT bélyegzés 

 

Tar-kő Bükk 900-as csúcsai túramozgalom, bélyegzés 

 

Hereg-rét után a műút 

kanyarjában található ismertető 

tábla. 

Mi a földtani alapszelvény felirat után 

zárójelben levő kétismeretlenes egyenlet? 

 

Megyehatár, kék sáv, zöld sáv 

elágazás 

Melyik jelzéssel együtt van felfestve először a 

tanösvény jelzés? 

 

Zsuzsa-forrás 

Hány lyuk van a forrásház fém keretének jobb 

oldali függőleges részén? 

 

Kövesdi-kilátó 

Milyen jelzés van a Bükk Szirtjei kód felett 

közvetlenül a sok jelzéssle ellátott fán? 

 

Melegkedvelő tölgyes 

tanösvénytábla 

Milyen szennyezettségre érzékenyek a zuzmók 

a tábla szerint? 

 

Cigléd-dűlő (piros jelzés 

kanyarja) 

A lekanyarodást egy villanyoszlopon 

elhelyezett jelzés mutatja. Milyen számot 

festettek zölddel az oszlopra? 

 

 


