
Magas-Bakony Turistája túramozgalom
kiírása

A túramozgalom célja: 
A Magas-Bakony varázslatos, változatos tájainak, történelmi emlékeinek 
bemutatása, a természetjárás népszerűsítése.

A túramozgalom szervezője: Orbán Imre 
Lakcím: 8523 Egyházaskesző Kossuth Lajos utca 7.
E-mail cím: bakonyturistaja@googlemail.com
Telefon: +36/70/942-4410

Teljesítés feltételei: a túramozgalom igazolófüzetének letöltése, 
kinyomtatása, majd a teljesített túrák után a fenti címre történő 
visszaküldése. 

A túramozgalomról részletes információ: 
www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/turamozgalmak oldalon található. 
A túrán mindenki a saját felelősségére indul, a túramozgalom szervezőjétől
kártérítés nem igényelhető.

Díjazás: 
Mindegyik útnak külön jelvénye van.
Az a túrázó, aki mind az 5 túrát teljesíti, kiérdemli a „Magas-Bakony
Turistája” címet, és az azért járó jelvényt és oklevelet. 

Költségek:
1.000 Ft / jelvény + felbélyegzett buborékos válaszboríték. 
Az 5 túra után járó „Magas-Bakony Turistája” jelvény és oklevél
díjmentes a teljesítőnek.

Teljesítő adatai

Név:…………………………………………………………………………

Lakcím:……………………………………………………………………...

Egyesület:……………………………………………………………………

Magas-Bakony Turistája
túramozgalom igazolófüzete

Összeállította: Orbán Imre

mailto:bakonyturistaja@googlemail.com
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/turamozgalmak


1.túra: „Hajagok Útja”:

Útvonal:
Bakonybél – Borostyán-kő - Mester-Hajag - Ráktanya kulcsosház - 
Augusztintanya - Alsó-Hajag – Gombás barlang - Felső-Hajag - 
Középső-Hajag – Szökrényes-kő – Hegyes-kő - Szentkút- Bakonybél

Táv: 28,1 km  Szint: 788 m

Bakonybél

/OKT bélyegzés/ 

Borostyán-kő
(MBT kód)

Rák-tanya 

/fénykép/

Augusztin
Pihenő 

/KDP bélyegzés/

Gombás-
barlang

(MBT kód)

Középső-Hajag,
erdészeti
kopjafa

/ fénykép /

Szökrényes-kő
(MBT kód)

Bakonybél

/OKT bélyegzés/

2. túra: „Kövek Útja”:

Útvonal:
Bakonybél – Szent-kút - Hegyes-kő - Fehér-kő - Szökrényes-kő –
Augusztintanya – Ráktanya kulcsosház - Kerteskői szurdok -
Oltár-kő - Kertes-kő – Judit-forrás – Borostyán-kő – Bakonybél

Táv: 19,6 km   Szint: 604 m

Bakonybél

/OKT bélyegzés/ 

Hegyes-kő
(MBT kód)

Fehér-kő
(MBT kód)

Szökrényes-kő
(MBT kód)

Augusztin
Pihenő

/KDP bélyegzés/ 

Judit-forrás
(MBT kód)

Borostyán-kő
(MBT kód)

Bakonybél

/OKT bélyegzés/ 



3.túra: „Barlangok Útja”:

Útvonal:
Bakonybél - Tönkölösi Likas-kő-barlang – Odvaskő-barlang - Kőris-
hegy - Ördög-lik barlang -Száraz Gerence – Pörgöl - barlang – Bakonyi 
Erdők Háza Múzeum – Bakonybél

Táv: 20 km  Szint: 791 m

Bakonybél

/OKT bélyegzés/ 

Tönkölösi –
Likaskő-barlang

(MBT kód)

Odvaskő-
barlang

(MBT kód)

Kőris-hegy 

/OKT bélyegzés/ 

Ördöglik-
barlang

(MBT kód)

Pörgöl-barlang
(MBT kód)

Bakonybél

/OKT bélyegzés/

4.túra: „Halomsírok Útja”:

Útvonal:
Bakonybél - Móricháza halomsír - Vörös János-séd – Odvaskő Panzió -
Cser-börc halomsírok - Kőris-hegy – Hotel Szépalma - Generál-erdei 
halomsírok - Száraz-Gerence - Százhalom halomsírmező - Bakonybél

Táv: 26,5 km  Szint: 888 m

Bakonybél

/OKT bélyegzés/ 

Móricháza,
halomsírok
(MBT kód)

Odvaskő Panzió

/KDP bélyegzés/

Cser-börc,
halomsírok
(MBT kód)

Kőris-hegy 

/OKT bélyegzés/ 

Hotel Szépalma,
recepció

/bélyegzés/

Százhalom
(MBT kód)

Bakonybél

/OKT bélyegzés/ 



5.túra: „Várak Útja”:

Útvonal:
Bakonybél - Bakonyújvár – Bakonybéli Szarvad-árok – Odvaskő Panzió 
- Vörös János-séd – Királykapu - Tevelvár - Töredezett-árok - Kis-
Pápavári sáncok – Hideg-völgy - Bakonybél

Táv: 22,1 km  Szint: 784 m

Bakonybél

/OKT bélyegzés/ 

Bakonyújvár
(MBT kód)

Odvaskő Panzió

 

/KDP bélyegzés/ 

Királykapu

(MBT kód)

Tevelvár
(MBT kód)

Kis-Pápavár 
(MBT kód)

Bakonybél

/OKT bélyegzés/ 

Igazolás

Túra neve Teljesítés ideje Igazolás
(bélyegző)

Aláírás
(túraszervező)

Hajagok útja 

Kövek útja

Barlangok útja 

Halom-sírok
útja 

Várak útja

Magas-Bakony
Turistája 

Magas-Bakony Turistája (MBT) túramozgalom kódjai itt találhatóak:

Gombás-barlang: a barlang fölötti fán, ahol az utolsó jelzés van (PΩ),
Bakonyújvár: a vár közepén található sziklánál lévő fán (KL),
Cser-börc: a P sáv jelzésű úton, az első jobbra eső kanyarban (P),
Odvaskői-barlang: a tájékoztatótábla hátsó oldalán (PΩ)),
Pörgöl-barlang: a barlang felett lévő tájékoztatótábla hátoldalán (SΩ)),
Likas-kő-barlang: a barlang baloldalánál lévő fán (KΩ)),
Százhalom: a legnagyobb halomsíron álló fán (S●),
Ördög-lik barlang: a barlang előtti tájékoztatótábla hátoldalán (KΩ),
Móricháza: a P■ jelzés mellett, egy halomsíron (P■),
Tevelvár: a földvár legmagasabb pontján (tervezett PL),
Kis-Pápavár: a bánya felőli oldalon jobbra, a legmagasabb fa hátoldalán,
Szökrényes-kő: a Szökrényes-kő tetején (P■ majd jelzés nélkül),
Fehér-kő: a Fehér-kő tetején (P■ majd jelzés nélkül),
Hegyes-kő: a Hegyes-kő tetején (P■ majd jelzés nélkül),
Judit-forrás: a forrást jelző táblás fán (Z▲, Z●),
Borostyán-kő: a kápolna tájékoztató táblájának a hátoldalán (P+),
Királykapu: a vasúti remíz rom előtti fenyőfán (P),
Középső-Hajag: erdészeti kopjafáról fénykép (S).


