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A BALATON-FELVIDÉKI KÉKTÚRA ÚTVONAL 2021-BEN 25 ÉVE LÉTESÜLT 
 

A korábban meglévő, a fűzfői NIKE_FAK természetjárók által felfestett, kék 
sáv jelzések összekötését az ajkai Bánki ODK turistái javasolták és 1995-re a 
VMTSZ akkori elnöksége megvalósította. 
Azóta folyamatosan egyénileg, családosan és csoportosan járják az útvonalat. 
Jelenleg 1102 fő teljesítőt tartunk nyilván.  A túralap letölthető több helyről. 
Korábban az érintett településeken található boltokban, vendéglőkben és 
közigazgatási intézményekben kértek bélyegzős igazolást a túrázók. Több éve 
már 10 helyszínre a VMTSZ által készíttetett bélyegzők kerültek ki egységes 
dobozokban. (Kohlrusz Árpád munkája) 
Jelenleg az útvonal megújítása folyik. Lesz új túralap, amely szakaszbontásban 
mutatja majd az útvonalat. 6 újabb helyszínre kerül ki bélyegző. Az első már 
megtalálható a Cseri-kastélynál. A többiek is felszerelésre kerülnek még ebben 
az évben. (Királyszentistván, Csere-hegy, Halom-hegy, Zádor-hegy és 
Hegyestű) 2021-ben megkezdődik a jelzések felújítása is, amelyre várunk 
jelentkezőket. A Jubileumi évben mind a két igazolólap érvényben lesz, de 
2022-től már csak a 16 ellenőrzőpontost fogadjuk el. Egy ünnepélyes átadást is 
tervezünk, ha elkészül minden. 
A TERVEZETT SZAKASZOK: 
Pétfürdő vasútállomás – Királyszentistván -  Litér 14.41 km  +242 m -194 m 

Litér - Balatonalmádi vasútállomás 12.96 km  +187 m -262 m 

Balatonalmádi vá. –Csere-hegy- Alsóörs– Csopak  12.95 km  +406 m -353 m 

Csopak - Balatonfüred 7.19 km  +340 m -346 m 

Balatonfüred – Cseri –kastély-7307 út 11.98 km  +350 m -161 m 

7307 út - Zádor-hegy- Halom-hegy- Szentantalfa 15.56 km  +157m -282 m 

Szentantalfa – Hegyes-tű -Kővágóörs 12.61 km  +156 m -213 m 

Kővágóörs - Salföld - Badacsony hajóállomás 15.77 km  +181 m -226 m 

Összesen: 103.23    

Jelenleg 100 teljesítőként változik a kitűző. Terveink között szerepel, hogy 
jelvényt csináltassunk. Ehhez sok önkéntes munkára és anyagi fedezetre lesz 
szükségünk. Kérünk minden tagszervezetet, hogy támogassa terveinket. 
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