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KÉKTÚRA – SZAKASZ VIZSGÁLATA TÁJVÉDELMI ÉS TURISZTIKAI SZEMPONTOKBÓL – Regéc és Boldogkőváralja között 

A szakdolgozat témája 

A szakdolgozat Borsod-Abaúj-Zemplén megye északkeleti részén 

elhelyezkedő, a Zempléni TK által érintett öt település, Regéc, 

Mogyoróska, Fony, Arka és Boldogkőváralja vizsgálatával 

foglalkozik, különös figyelmet fordítva a településeken áthaladó 

Országos Kéktúra szakaszra, illetve a szakasz végeihez közeli, 

turisztikai szempontból kiemelkedő Regéci és Boldogkői várakra. 

Vizsgálatok 

A vizsgálatok elsődleges célja, hogy az öt településen belül 

áthaladó túraszakasz (OKT-261) mentén és környezetében 

megjelelő konfliktusokat és értékeket tárja fel, kiegészítve a 

várakból nyíló tájképek összehasonlításával. Ezekre azért van 

szükség, hogy a tájat az úton bejárva közelebbről, illetve egy-egy 

magaslati pontból nagyobb léptékben is megismerhessük. Ezen 

kívül cél volt a felmerülő problémák helyrehozására javaslatokat 

tenni, méghozzá úgy, hogy a táj potenciálja növekedjen, a 

meglévő táji értékek védelme mellett. 

Megalapozó vizsgálati részek 

- Térségi kapcsolatok (közlekedés, társadalom, gazdaság) 

- Természeti adottságok (domborzat, geológia, vízrajz, klíma, 

növénytakaró, állatvilág) 

- Települések vizsgálata (települések és a táj története) 

- Védettség (a Zempléni TK fontossága) 

- Turisztikai adottságok, vonzástényezők (tájképi, építészeti értékek, 

turisztikai tevékenységek, vendéglátóhelyek, létesítmények) 

- Az Országos Kéktúra (története, Zempléni szakasza) 

- OKT – 261-es szakasz vizsgálata (jelzésrendszer, kilátóhelyek) 

Tájesztétikai vizsgálat 

A vizsgálat a túraszakasz két végpontjához közeli kilátókból, a 

Regéci és a Boldogkői várból készített fényképek alapján készült. 

A fotók raszteresen egységekre lettek osztva és meghatározott 

szempontok alapján, táblázatba foglalva kerültek értékelésre. 

Ezek alapján a Regéci várból táruló kilátás a harmonikusabb, a 

Boldogkőváraljai táj már inkább kiegyenlítettnek tekinthető. 

Mindkét tájrészlet nagyon esztétikus, nagyobb konfliktusoktól 

mentes terület. Mindkettőnek megvannak előnyösebb illetve 

hátrányosabb részei, fontosabb azonban, hogy egyiken sem 

jelenik meg különösebb tájképromboló elem vagy tájseb. 

J1: Tulajdonossal való egyeztetés a villanyvezetékek áthelyezéséért 

J2: Tipegősor kialakítása a patakmederben 

J3: Partfalak mérnökbiológiai módszerekkel való stabilizálása 

J4: Vízelvezető kialakítása az ösvény mentén 

J5: Sziklamászó fal kialakítása a megmaradt bányafalakon 

J6: 3 új pihenő kialakítása 

Útszakaszok vizsgálata 

Az útszakaszok vizsgálata során három, települések közötti szakasz 

kijelölésére került sor, majd ezek mentén 8 szempont (nyomvonal, 

útfelület, környező növényzet, emelkedés-lejtés, falvak utcaképe, 

tájértékek, jelzések-táblák, konfliktusok) általi teljes vizsgálat történt. Ezen 

kívül a túra egészében megjelenő konfliktus feltárására is sor került. A 

vizsgálatok során a téli és tavaszi évszakok között megjelenő 

különbségek is figyelembe lettek véve. (1-3. képek) 

 

 

 

 

 

 

Feltárt tájhasználati konfliktusok: 

K1: Legeltetésből adódó konfliktus (az útszakasz áthalad egy 

villanypásztorral elkerített legelőn, mely balesetveszélyes a túrázóknak) 

K2: Patakátkelés konfliktusa (a tél végi megnövekedett vízszint miatt nem 

lehet átkelni több ponton is) 

K3: Veszélyes partfalak konfliktusa (több helyen is leomlott partfal) 

K4: Kimosódás konfliktusa (Mogyoróska után járhatatlanná vált terep) 

K5: Művelés alól felhagyott andezitbánya konfliktusa 

K6: Kevés pihenő a túra mentén 

Útszakaszok értékelése 

Nyomvonal: a 2. útszakasz a legváltozatosabb, a táj folyamatosan 

változik, de összetevői végig harmóniában maradnak 

Útfelület: az utak jó állapotúak, viszonylag könnyen járhatóak, kivéve a 

beszakadozott partfalaknál, és a kimosódott ösvényen 

Környező növényzet: mindhárom szakasz mentén értékes növényzet 

található (1.sz: irtásrétek, 2.sz: hegyi bükkösök, 3.sz: akácfasor) 

Emelkedés-lejtés: legnagyobb az 1. szakaszon lévő 150m szintkülönbsége 

Falvak utcaképe: a falvak rendezettek, esztétikailag Arka emelkedik ki 

Tájértékek: a legtöbb a 2. szakaszon található, de a teljes útvonal 

mentén egyenletesen oszlanak el 

Jelzések-táblák: a 2. szakasz több odafigyelést igényel, mert nem 

mindenhol egyértelműek az útirányok 

Konfliktusok: turista szemszögből a bánya konfliktusa tekinthető legkisebb 

problémának, azonban a balesetveszélyesre alakult területek 

mindenképpen javításra szorulnak. Ezen kívül a kevés pihenők (összesen 

2db) számát is emelni kellene. 

Javaslatok az útszakasz menti konfliktusok feloldására 

1-22: Tájvédelmileg és turiszikailag 
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Boldogkőváraljai tájrészlet Regéci tájrészlet 
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