
XXII. NÉPEK TAVASZA 

TELJESÍTMÉNYTÚRA 

2019. március 15. – Jókai 24 

Jókai 24 útvonala: 

Királyasztal - (a, b, b) - Csanyik-völgy bejárata - (a) - Szeleta-tető - (a) - Lencsés-nyereg, piros 

sáv, zöld sáv elágazás - (a, e) - Csókás esőbeálló - (szalagozás a csókási aszfaltúton a sorompó 

irányába, a, aa) - Nyulászi vadászház piros sáv, sárga sáv elágazás - (a) - Magos-kő piros sáv 

piros▲ elágazás - (a, aa, a) - Köpűs-nyereg - (c) - Örvény-kő - (c) - Örvény-kő-alja - (aa) - 

Barátságkert piros sáv sárga sáv elágazás - (a) - Nyulászi vadászház - (aa, a, szalagozás a 

csókási aszfaltúton az esőbeálló irányába) - Csókás - (b) - Kaszás-rét zöld sáv piros kereszt 

elágazás - (a) - Keskeny-lyuk - (b) - Királyasztal 

Táv: 24,2 km; szintemelkedés: 710 m 

 

Ellenőrző pontok helyei, nyitvatartása: 

Rajt Királyasztal 7.00 – 8.30 

1EP Lencsés-nyereg 8.05 - 10.10 

2EP Csókás esőbeálló 8.30 - 10.45 

3EP Köpűs-nyereg 9.30 - 12.20 

4EP Örvény-kő 9.35 - 12.30 

5EP Nyulászi vadászház 10.15 - 13.30 

6EP Keskeny-lyuk 11.00 - 14.40 

Cél Királyasztal 11.50 - 16.00 

Az ellenőrző pontok 5 km/h menetsebességre nyitnak! Szintidő: 7,5 óra 

 

Nevezési díj: 1.000 Ft/fő 

Díjazás: kitűző, emblémázott toll, csokoládé 

Ellátás a célban: Büfékocsi várja a résztvevőket. Fogyasztását mindenki egyénileg fizeti. 

Nevezés:  

Csak helyszíni nevezéssel indítunk! A gyorsabb rajtolás érdekében a nevezési lap a honlapról 

letölthető és kitöltve, kinyomtatva a rajtoláskor benyújtható. 



Térkép: 

Rajt - Cél

KIRÁLYASZTAL

6. Ellenőrzőpont:

Keskeny-lyuk

2. Ellenőrzőpont:

Csókás esőbeálló

4. Ellenőrzőpont:  

Örvény-kő
Jókai-emlékmű

3. Ellenőrzőpont: 
Köpűs-nyereg

1. Ellenőrzőpont:
Lencsés-nyereg

5. Ellenőrzőpont:  
Nyulászi vadászház

Térképkivágat: www.openstreetmap.org 

JÓKAI

24

 

Javasolt térkép: Bükk turista térkép (Cartographia, kizárólag 2019. évi kiadás), 

https://turistautak.openstreetmap.hu/ 

A Jókai 24 útvonalán 2018-ban turistajelzés és útvonal változások történtek, emiatt a korábbi térképek 

nem mindenhol megfelelőek. 

 

Szintmetszet: 

 

 

Tájékoztatás:  

Tel: +36 20 325 75 30; +36 20 325 23 45, e-mail: info@nepektavasza.hu 

https://turistautak.openstreetmap.hu/

