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Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki-és Szlovák-karszt Világörökség 

barlangjaiban (SKHU/1601/1.1/035)  

Sajtóközlemény 

A projekt célja, tevékenységei:  
  

A közös szlovák-magyar projekt az Aggteleki cseppkőbarlang és a Domicai cseppkőbarlang fejlesztését 

célozza. A projekt célja a barlangrendszer felkészítése a gyógyászati kezelések folytatására, azaz a 

különböző vizsgálatok elvégzésével, azok eredményeit felhasználva, az Aggteleki- és Szlovák-karszt 

barlangrendszerében, a határon átnyúló hálózattal rendelkező, évente mintegy 250 ezer látogatót fogadó 

Baradla–Domica-barlangrendszerben gyógyturisztikai fejlesztések megvalósítása, ezek által a 

határtérség egyedülálló természeti értékei iránti figyelem további növelése, a határtérség vonzerejének 

és az idelátogató turisták számának növelése. 

A projekt közvetlen célja, a magyarországi barlangrendszerben a Baradla-barlang gyógybarlanggá 

történő minősítéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, minősítésének megszerzése, gyógyterápiához 

szükséges infrastruktúra kialakítása, és a jósvafői Béke-barlang minősítése megújításának előkészítése, 

továbbá Szlovákiában a Domica barlangban a klímaterápiás rész fejlesztése, kiépítésének befejezése. 

A gyógybarlang a földalatti térség bizonyítottan gyógyhatású mikroklímáját használja fel elsősorban 

légúti betegségek kezelésére. A gyógyhatás függ a barlang levegőjének összetételétől, a légáramlás 

mértékétől és a barlang vizétől, így ezeknek az elemeknek a meghatározása, mérése is a projekt célja. 

 A projekt főbb tevékenységei, fejlesztési elemei: 

 • Aggteleki tároló épület felújítása 

• Barlangon belüli építési munkálatok 

• Jósvafői egykori fogadóépület bontása 

• Domica fejlesztések (Domica, Demek-lápa) 

• Barlangi minősítési eljárást megalapozó vizsgálatok  

• Próbaterápia lefolytatása 

• Gyógyterápiához szükséges infrastrukturális fejlesztés 

• Barlangi látogatásokhoz szükséges eszközök beszerzése 

  

A magyar és a szlovák határon átnyúló Baradla–Domica-barlangrendszer, mindkét országban a 

legismertebb és legjelentősebb barlangok közé tartozik. A barlangrendszer világviszonylatban sem 

ismeretlen, hiszen a 19. század derekán a Baradla még a világ leghosszabb barlangjainak élvonalába 

tartozott.  

A barlangrendszer feltáró kutatása évszázadok óta zajlik, amelyhez jelen projekt vizsgálatai is 

hozzájárultak. A folyamatos kutatómunkának köszönhetően a barlang hossza évről-évre növekszik, így 

érhette el az idei évben a 30 km-es összhosszúságot. 
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A projekt megvalósítása során végzett mérések során számos, még felderítetlen kérdésre akadtunk, ami 

reményeink szerint ösztönzi a jelen és a jövő barlangkutatóit, hogy felderítsék ezeket a titkokat, tovább 

kutassák legbecsesebb barlangi kincsünket. 

 

 

További információ:   

Tel: +36-48-506-000; +36-30-370-1333 

E-mail: info.anp@t-online.hu ; projektiroda.anpi@gmail.com  

 

A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg. A programról részletes 

információ a www.skhu.eu oldalon található. Jelen írás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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