
Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Oroszlány-Mór                                                                     Nehézség        Úttípus                           

Zarándokszállás (Oroszlány 2840
Haraszthegyi út 11.) 0,0 P, Gy A zardándokszállásról kilépve balra fordulunk a Haraszthegyi úton és elmegyünk a főútig. járda

0,4 P, Gy A főúton balra fordulunk. Balra Művelődési Központ, DM majd fagyizó. járda
Főút (Rákóczi F. utca) és Fürst S. utca 
sarka 0,8 Gy A P jelzés jobbra kitérőt tesz a vasútállomás felé, de mi egyenesen megyünk tovább, balra élelmiszerbolt. járda

Főút és Táncsics M. út sarka 1,0 Gy Az elágazásnál egyenesen tovább. (S négyzettel jelölt utat keresztezünk.) Balra Spar OTP automatával, jobbra Lukoil benzinkút. 
Keresztezünk egy kicsi patakot, balra piac, utána balra fordul utunk. járda

1,3 Gy (P) Y elágazáshoz érünk, mi balra egyenesen megyünk tovább betonúton, jobbra-balra gyárépületek, nem túl felemelő látvány. (Egészen lekopva 
megjelenik a P jelzés is). Balra garázsok.

A P jelzés nem 
látható, legfeljebb 
egészen lekopva!

járda

Oroszlány vége tábla 2,2 Gy (P) Elhagyjuk az Oroszlány vége táblát, balról utunkba torkollik a Mária Út, egyenesen tovább. betonút

2,8 Gy (P) Elágazáshoz érünk, egyenesen folytatjuk utunkat a Mindszenti úton (biciklivel jobbra).  Balra fenyőerdőt látunk, majd akácsorok között 
haladunk. Magasfeszültségű vezeték alatt megy el utunk, nemsokára jobbra fenyves, beérünk az erdőbe. Balra kis tó. betonút

4,3 Gy (P) Y elágazáshoz érünk, jobbra fordulunk. (Balra a K négyzet jelzésű út halad.) földút

Erdészház 4,3 P Erdészház mellett haladunk el. Innentől a P jelzés rendesen látszik. Kellemes erdei úton bandukolunk. földút

P Tőlünk balra tó, a tó végénél egyenesen tovább a széles úton. homokos földút

Elhagyott ház 5,8 P Jobbra elhagyott házat látunk, egyenesen tovább, kb. 100m múlva balra erdészházak kerítéssel, utána az Y elágazás jobb szárán tovább.  
Tavasszal erre felé rengeteg lila és fehér virág nyílik, melyek illata szinte elbódítja az embert. Helyenként süppedős! földút

Szép kilátás, tó 6,2 P Jobbra tó, egyenesen megyünk tovább, jobbra fenyőfák, balra fiatal erdő. földút

Később balra fenyves, jobbra kis tisztás. földút

7,6 PZ Bal oldalt kerítés mellett kijutunk egy bükkössel szegélyezett aszfaltútra, melyen jobbra fordulunk. Ezen a ponton válunk el a Mária úttól, 
amely a Z jelzésen egyenesen halad tovább.  Mi tovább folytatjuk utunkat a P jelzésen. aszfaltút

7,8 P A Z jelzés jobbra kanyarodik, mi tovább megyünk egyenesen az aszfaltúton (jobbra-balra bokrok ill. erdő), fakitermelést hagyunk el, szép 
bükk- és gyertyánerdőben haladunk. Balról bejön a P négyzet jelzés. aszfaltút

9,0 P Néhány méter múlva jobbra leágazunk az aszfaltútról, szép erdei úton haladunk tovább fenyőfák között. erdei földút

9,3 P Földutat keresztezünk, egyenesen tovább fiatal erdőben. erdei földút

9,8 P A P jelzés éles szögben balra lekanyarodik a földútról, nagy bükkfák között vezet utunk. erdei földút

10,1 P Kiérünk egy erdei aszfaltútra, melyen balra fordulunk a P jelzés szerint. aszfaltút

10,3 P A betonútról jobbra letérünk egy erdei útra, ritka bükkerdőben haladunk, majd tőlünk jobbra kerítés kezdődik. erdei földút

Kerítés 10,5 P*
Kerítések találkoznak. Reméljük, nem fogják lezárni ezt az utat. Balra fönt Szépvízér Kutatóintézet. Balra újtelepítésű tölgyes, kis lejtő után 
(az ároknál kicsit levágva a P jelzés útvonalát) fenyvesben emelkedünk tovább a P jelzés szerint. Újból kerítés mellett haladunk egyenesen. 
A kerítés után egyenesen tovább a fenyvesben (jobbra a leágazásnál nem térünk le). 

földút

11,6 P* Kiérünk egy betonutas elágazáshoz.  Egyenesen betonúton megyünk tovább. betonút

P* Földutat keresztezünk, tovább egyenesen a betonúton, balra kerítés, jobbra bozót. betonút

Bányató 12,5 P* Kiérünk egy bányatóhoz, itt jobbra fordulunk a P jelzésen, fiatal erdőben egyenesen haladunk, míg ki nem érünk egy betonúthoz. erdei földút

13,0 P* A betonútra kiérve azon balra fordulunk. A P jelzés erre nagyon gyatra. Átmegyünk az elektromos vezeték alatt, jobbra-balra fiatal erdő. betonút

Pados pihenőhely tűzrakóhellyel 13,2 P* Pihenőhely mellett haladunk el. betonút

13,5 P* Ismét letérünk a betonútról balra az erdőbe, szemétdombon (?) kelünk át, egyenesen megyünk, míg kerítésbe nem ütközünk.  Figyelni kell a 
leágazást! földút, ösvény

* A P jelzés innentől 
kezdve nagyon 

zavaros, helyenként 
régi jelzések 
látszanak, a 

gyöngyöket kövessük!               
Kevés árnyék!

A Via Margaritarum útleírása 
Oroszlány-Veszprém-Pápakovácsi



13,6 P* A kerítéshez érve jobbra fordulunk, fenyvesben megyünk tovább. földút

13,9 P* Utunk merőlegesen balra fordul. földút

14,2 P* Kiérünk egy betonútra, 10-20 métert jobbra megyünk rajta, majd balra a sorompónál be az erdőbe betonúton (tőlünk balra hemoglóbusz 
teteje látszik). Jobbra az út mellett magasles. betonút

14,9 P* A P jelzés jobbra kis ösvényen leágazik. A betonút egyenesen a Macher János Vadászházhoz vezet. Ha itt meg akarunk pihenni, akkor 
egyenesen, ha nem, akkor jobbra a kis ösvényen tovább. Innen balra térünk. kis ösvény

Macher János Vadászház (Szükség 
esetén zarándokszállás) 14,9
Lipa-kúti-völgy - gyönyörű szakasz 14,9 P Utunk balra kanyarodik, a vadászházat jobbról kerüljük. A P jelzés mentén, amely innentől fel van újítva, felfelé emelkedünk a Lipa-kúti-

völgyben meseszép bükkösben. füves erdei út

Kiérünk egy földútra, melyen balra fordulunk, s tovább emelkedünk. földút

16,1 P A P+ jelzés balra leágazik, mi tovább a P-on egyenesen felfelé. földút

16,4 P Kiérünk egy köves földútra, melyen jobbra fordulunk és tovább emelkedünk. köves földút

17,3 P, Gy
A K+ jelzés balra, mi jobbra ágazunk le a P jelzés szerint. (Balra bronzkori földvár sánca látszik.) Szép erdei úton folyamatosan 
ereszkedünk egyenesen lefelé. Majd Mór látképe tárul elénk, kopár hegyoldalon megyünk lefelé a házak közé. (Rövid szakaszon nem látunk 
P jelzést, mert benőtt szakaszt kerülünk, az út ennek ellenére egyértelmű)

földút

Mór 19,1 P, Z, PL Balról utunkba torkollik a Z és a P L jelzésű út. Jobbra-balra házak, a Széchenyi utcán vagyunk. Benőtt vasúti síneket keresztezünk, innentől 
betonúton haladunk. földút

19,4 PZ
Utcánk beletorkollik a főútba, melynek neve továbbra is Széchenyi út. A jobb oldali járdán haladunk, kőkereszt és kápolna mellett haladunk 
el. Az út S-kanyart tesz, majd feltűnik előttünk a kapucinus templom tornya. Oda tartunk, ezért maradunk az út jobb oldalán. Kiérünk a 
Sörház  térre, itt balra látjuk a buszpályaudvart, mi jobbra letérünk, s a kapucinus templom tornya felé vezető járdán haladunk. A járda 
végén jobbra bekanyarodunk és hamarosan a Kapucinus téren találjuk magunkat. 

betonút

Mór, Kapucinus rendház  (Kapucinus 
tér 1.) zarándokszállás 20,5 A templom mellett csöngessünk, ha nem nyitnak ajtót, akkor a templom mögött hátulról próbálkozzunk! betonút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Mór-Bodajk-Iszkaszentgyörgy                                                                     Nehézség        Úttípus                           

Mór, Kapucinus Rendház (Kapucinus 
tér 1.) zarándokszállás 0,0 Gy A kapucinus templomból (Szentháromság templom) kijőve a Kapucinus téren balra fordulunk és kimegyünk a főutcára. Átkelünk rajta 

és jobbra fordulunk. járda

Sörház tér (Bajcsy Zs. Út) - Táncsics 
M. utca sarka 0,3 Gy A Táncsics M. utcán balra fordulunk és az utca jobb oldalán haladunk tovább. járda

Lamberg kastély kertjének kapuja 0,4 Gy Betérhetünk a Lamberg kastély kertjébe, ahol padok és fedett pavilon várja  a pihenni vágyókat. Majd tovább folytatjuk utunkat a Táncsics 
utcán. járda

Millecentenáriumi park 0,6 Gy
A Millecentenáriumi Park mellett visz el utunk. Szemben patika. Vasúti átkelőn megyünk át, fasor alatt haladunk, balra hatalmas 
Sportcentrum (Wekerle Sándor Szabadidő Központ). A Táncsics utca végére érve a szemközt sréhen balra levő utcában folytatjuk utunkat a 
temető felé. A temető két oldala közt felfelé menő úton tovább egyenesen, majd lefelé a dombról. Az út földúttá változik, egyenesen tovább a 
kerítések között, jobbra-balra szántók, jobbra a távolban lovardát látunk, balra szőlőskertek.

Kevés árnyék! betonút-földút

2,3 Gy Az út balra leágazik, mi egyenesen megyünk tovább. Nyílegyenesen megyünk, amíg kerítésbe nem ütközünk. 
Nádas, sáros, lápos 

útszakasz, nem 
jelölhető!

földút

2,8 Gy Kiérünk egy kerítéshez, az előtte lévő földúton jobbra vesszük az irányt. Kerítések közt földúton haladunk, kis patakon kelünk át, balra 
kerek nádfedeles házikók. földút

3,3 Gy Kiérünk egy forgalmas aszfaltútra, itt balra fordulunk, az út bal oldalán óvatosan haladunk a széles fűpadkán (az árokban). Kiérünk a 81-es 
főútra, itt balra megyünk tovább az út bal szélén a füves padkán. műút

Mária kép az út szélén 3,8 Gy A Mária kép elhagyása után óvatosan átkelünk az úton és jobbra rögtön letérünk róla a földúton. országút

A földút lejárata a 81-es útról 3,8 Gy A földútról nem térünk le. Jobbra-balra földek, bozót ill. érdekes vastag törzsű fák. Lassan kiérünk a vasút mellé és ezzel párhuzamosan 
haladunk. földút

6,0 P, K Kiérünk a Bodajkra vezető autóútra, ezen jobbra megyünk tovább keresztezve a vasúti síneket. Átkelünk egy patak (Móri-víz) felett, majd 
újra síneket keresztezünk. műút

Bodajk eleje tábla P, K Beérünk a faluba, a Petőfi Sándor utcán a bal oldali járdán haladunk tovább. járda

Sötétedés után ne 
mászkáljunk erre, 

mert gyakran 
vadásznak! 

Nagy forgalom!!!

Bányászati 
légzőlyukak vannak 
az erdőben, a kijelölt 
utakat ne hagyjuk el!



6,7 P+, Gy

Y elágazáshoz érünk, balra fordulunk a P+ és GY HÁZ  jelzés szerint, továbbra is a Petőfi S. utcán haladunk.  Rálátunk a katolikus templom 
tornyára, azt vesszük célba. Bal kéz felől hatalmas szabadtéri medence (nyáron szabad strandként üzemel), jobbra Club Café kávézó. 
Kiérünk a főútra (Május 1. ill. Petőfi S. utca), melyen balra fordulunk és a templom felé tartunk. (Ha rövidíteni akarunk, nem akarunk 
megszállni és nem akarjuk megnézni a templomot és a kálváriát, akkor az említett Y elágazásnál jobbra folytatjuk utunkat a Táncsics M. 
utcán a K, P jelzésen. )

járda

Bodajki Segítő Szűz Mária templom és 
Római Katolikus Plébánia (Ady E. 
utca 1.)

7,2 P+, Gy A kegytemplomot mindenképp érdemes megnézni. Ha Bodajkon akarunk megszállni, akkor a templom előtt lefelé induló Ady Endre 
utcában, a  Véndiófa Fogadóban van erre lehetőség. betonút

Véndiófa Fogadó, (Bodajk, Ady E. 
utca 7.) zarándokszállás 7,3 Gy

Kálvária bejárata  P+ Ne mulasszuk el megnézni a páratlan szépségű Kálváriát sem, melynek a fűútról (Petőfi S. utca) nyíló feljáratához a templomtól a P+ jelzés 
vezet. (kb. 80 m)

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Bodajk-Kincsesbánya-Iszkaszentgyörgy                                                                     Nehézség        Úttípus                           

Véndiófa Fogadó, (Ady E. utca 7.) 
zarándokszállás 7,3 Gy A szállásról kilépve balra fordulunk az Ady E. utcán, majd jobbra a Petőfi S. utcán (később Május 1. utcán). Ezen addig haladunk, míg 

a kereszteződésben el nem érjük a K és P jelzést. járda

7,9 KP A kereszteződésben a KP jelzés szerint balra kanyarodunk, először a Táncsics M. utcán, majd a Dózsa Gy. úton haladunk. betonút

 KP A főútról balra letérünk a PK jelzés szerint, a következő kereszteződésnél jobbra fordulunk a sípálya felé, majd a Vásártér utcán emelkedünk 
felfelé. betonút

Sípálya  K A P jelzés jobbra leágazik, mi a K jelzésen megyünk tovább egyenesen felfelé a sípálya felvonójának mentén, majd a pálya jobb oldalán. A 
sípálya végénél jobbra kis ösvényen folytatjuk utunkat egy kerítés bal oldalán. Erős kaptató! füves sípálya, kis 

ösvény
Falétra, vadásztábla 9,4 K A kerítés véget ér, kis falétrán ereszkedünk le, s követjük a K jelzést. erdei ösvény

Létra 9,7 K Újból kerítésen mászunk át falétrán. Érdemes kis kitérőt tenni a K jelzést követve a csúcsra (kb. 50 m), ahonnan  gyönyörű kilátás nyílik 
Balinkára és a Gaja-szurdokra. 

erdei földút

Csúcs gyönyörű kilátással 9,8 K A csúcsról visszatérve a falétrához,  a K jelzésen folytatjuk utunkat. erdei földút

Létra 10,0 KP Hamarosan ismét létrán kerítésen mászunk át. A P jelzés itt tér rá ismét az utunkra. Kis erdei ösvényen haladunk lefele. (Tavasszal fürtös 
gyöngyike és tavaszi hérics nyílik erre.) erdei ösvény

Varjuvár turistaház, Gaja-szurdok - 
gyönyörű szakasz 10,3 KP Turistaházhoz érünk, ezt megkerülve két kerítés között, majd létrán átmászva a kerítésen a Gaja-patak mentén a Gaja-szurdokban folytatjuk 

utunkat. Lélegzetelállítóan szép szakasz. 

A Gaja-völgyi 
tájcentrum területén 

06-21óráig 
tartózkodhatunk

erdei földút

Erdei pihenőhely 12,2 KP Újabb létrán kelünk át, majd erdei pihenőhelyhez érünk. földút

12,5 K A P jelzés balra leágazik, mi jobbra átmegyünk a patak feletti hídon a K jelzés szerint. földút

Halastó, büfé, pihenőhely 12,7 K Hamarosan a Zseri Kft. büféjéhez érünk, balra halastó, gyönyörű fedett pihenőhely tűzrakó helyekkel, WC-vel. Utunk mentén több helyen 
újabb kisebb pihenőhelyeket találunk tűzrakóhellyel. földút

Vaskerítés  K Kiérünk egy vaskerítéshez, melyen átkelünk, és az aszfaltúton balra vesszük az irányt. aszfaltút

13,7 K Balra kis ösvényen letérünk az aszfaltútról (alig észrevehető út!), fiatal erdőben, majd kopár hegyen haladunk felfelé bozótban. Figyelni kell a 
leágazást! kis ösvény

13,8 K Utunk hirtelen jobbra fölfelé kanyarodik a fenyőerdőbe. Meredek kaptató után a hegygerincen keskeny ösvényen haladunk továbbra is 
fenyvesben, jobbra hamarosan felbukkan a Fehérvárcsurgói-víztároló víztükre. Meredek kaptató! kis ösvény

14,1 K, P Kiérünk egy földútra, szemben egyenesen tovább a földúton, jobbról házak. földút

14,3 K A P balra leágazik, mi egyenesen megyünk tovább, jobbra továbbra is házak, felfelé kapaszkodunk, majd jobbra-balra bozót, balkéz felől 
kerítés. Később kertek alatt ereszkedünk a hegyről lefelé, utunk murvás úttá válik. 

Kaptató! földút, murvás út

15,4 K Balra kanyarodunk a K jelzés szerint, továbbra is házak között haladunk. földút

Fehérvárcsurgó 15,9 K Leérünk egy autóút mellé, de mi balra felkanyarodunk a házakhoz és a betonúttal párhuzamosan haladunk. földút

16,1 K Később jobbra kanyarodva keresztezzük az autóutat, s egyenesen megyünk tovább egy földúton, balra hétvégi házak, jobbra a tó (víztároló) 
látható. földút

Fehérvárcsurgói víztároló 16,4 K Egy Y elágazáshoz jutva jobbra fordulunk a tó felé, a következő Y elágazásnál szintén jobbra, majd a gát előtt balra fordulunk, s a gát 
mentén haladunk tovább. (Jobbra a gát, balra nagy nyárfák). földút

 K Csatorna fölött megyünk át. Ha itt a gátra felmászunk, egész közel van hozzánk a víztároló vize. földút



Letérési lehetőség Fehérvárcsurgó 
központjába 17,5 K Tovább megyünk a gát mentén, majd elhagyva egy antennát balkanyar után jobbra ráfordulunk egy aszfaltútra. (Ha az aszfaltúton balra 

fordulunk, a K□ jelzésen bejutunk Fehérvárcsurgó faluközpontjába.) aszfaltút

 K Magas feszültségű vezeték alatt haladunk el. aszfaltút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Kincsesbánya-Iszkaszentgyörgy                                                                     Nehézség        Úttípus                           

Kincsesbánya eleje tábla 17,9 K Elhagyjuk a Kincsesbánya eleje táblát és a kereszteződésnél jobbra fordulunk.  ?

Csali kocsma, Kéktúra bélyegzőhely 18,0 K A Csali kocsmához érünk. Elektromos vezeték alatt haladunk el. ?

18,1 K  A tujasor előtt jobbra a part felé letérünk. Jobbra a tópart, lépcsőn felfelé, majd kis ösvényen fel-le, ismét átkelünk az elektromos vezeték 
alatt, jobbra gyönyörű panoráma  a tóra, balra sziklás hegyoldal. Furcsa viziépítmény mellett haladunk el, tovább a part mentén. Ösvény, lépcső

18,8 K Betonútra térünk, továbbra is a part mentén megyünk gyönyörű fák alatt. (Balra a Ferencvárosi Önkormányzat üdülője.) betonút

19,1 PK Ismét átmegyünk az elektromos vezeték alatt, jobbról becsatlakozik utunkba a P jelzés, tovább a PK jelzésen. Beérünk az erdőbe, enyhén 
emelkedünk, tőlünk balra kerítés, mögötte tisztás, jobbra erdő. földút, füves földút

20,0 PK A kerítés végénél levő kereszteződésnél balra fordulunk, hosszú emelkedőn kaptatunk fölfele, majd a dombtetőn irtásra érünk. Itt nem 
ágazunk le balra, hanem tovább megyünk egyenesen a kerítés irányában, majd a kerítés mentén. 

Kaptató!                  
PK jelzés halvány! földút

Kapu 20,7 PK Kapuhoz érünk, melyen átkelünk. (Ki kell nyitni! :)) erdei földút

20,9 PK Újabb kapuhoz érünk, melyen átkelve jobbra fordulunk. erdei földút

21,2 P
Kereszteződéshez érünk, ahol balra fordulunk, s ezután a P jelzést követjük. Hatalmas irtásra érünk, mely tele van telepített pici fákkal. 
Egyenesen megyünk tovább az erdőben, majd újabb tisztáson kelünk át, (előttünk a Szeg-hegy egy épülettel), rozoga vadászlest hagyunk el, 
balra újabb irtás, majd két oldalt bozót, végig egyenesen megyünk.

erdei földút

22,3 P Y elágazáshoz érünk, bár az Y bal szára van jobban kikoptatva, jobbra megyünk tovább. (Nehéz jelölni a bozót miatt!) Nehezen jelölhető! erdei földút

Sorompó 22,3 P Kiérünk egy aszfaltútra, keresztezzük, s egyenesen megyünk tovább egy sorompón át, jobbra-balra bozót, enyhén emelkedünk. köves földút

 P Egyenesen haladunk, nem ágazunk le balra ill. jobbra az elágazásoknál.  Balra egy idő után bányaterület látszik Cross-pályával. Fenyvesbe 
érünk, s tovább emelkedünk egyenesen. földút

Sorompó 23,5 P Sorompót keresztezünk, majd hamarosan kerítéshez érünk ki, itt jobbra a kertek mellett haladunk, majd jobbról-balról kerítés,  kertek között 
ereszkedünk, szemben a távolban Székesfehérvár házai látszanak. Két magas földfal, majd szőlőskertek között megyünk. köves földút

24,5 P Az egyenes szakasz végén az utolsó ház után jobbra felfelé kanyarodunk. (Jobbra kertek, balra kopár hegy.) Elektromos vezeték alatt 
haladunk át. köves földút

24,7 P
Balra leágazunk a köves földútról egy füves földútra, mely a fenyvesbe visz. Jelölési lehetőség csak a földön a köveken van. A fenyves előtt 
nem fordulunk balra, hanem a P jelzés szerint bemegyünk a fenyvesbe. Út eleinte nem látszik, de később feltűnik már a fák közt a kis 
ösvény, amin a fenyők közt csalinkázunk. Később szélesebb földútra érünk.

A leágazást nagyon 
kell figyelni,jelek a 

köveken!
füves földút

25,3 P Elágazáshoz érünk, ahol balra fordulunk. földút

25,6 P (Z) Kiérünk egy széles földútra, melyen jobbra fordulunk. földút

Iszkaszentgyörgy 25,7 P □
Újabb kereszteződéshez érünk. Ha Iszkaszentgyörgyön akarunk megszállni, akkor itt balra fordulunk a P□ jelzésen. Az út levisz minket a 
faluba, balra az utolsó ház a zarándokszállás.  (Előre be kell jelentkezni!) Ha nem akarunk itt megszállni, akkor egyenesen megyünk tovább 
a P jelzésen. 

köves út

Iszkaszentgyörgy, zarándokszállás 
Székesfehérvári Egyházmegye Lelki 
Központ,  Rákóczi u.1.

26,2 P □ A zarándokszállás közvetlen közelében telefonfülke, gyógyszertár, posta, OTP pénztár található.

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Iszkaszentgyörgy-Várpalota 1                                                                     Nehézség        Úttípus                           

Iszkaszentgyörgy zarándokszállás 
(Székesfehérvári Egyházmegye Lelki 
Központ, Rákóczi u.1.)

0,0 P □
A zarándokszállásról kilépve jobbra a P□ jelzésen felfele folytatjuk utunkat. Elhaladunk a katolikus templom és kripta mellett, majd utunk 
bal kanyart vesz, kertek között haladunk. (Ha a szállástól a főút mentén jobbra haladunk, rövidíthetünk, ez esetben a Bajzáth kastélynál 
térünk rá a P jelzésre.) 

köves út

0,5 P Kereszteződéshez érünk, ahol balra fordulunk, s ezután a P jelzést követjük. földút

Letérési lehetőség a Bajzáth kastélyhoz 0,7 P Kiérünk a főútra, jobbra vezet utunk, de előtte érdemes kitérőt tenni balra és megnézni a Bajzáth kastélyt (falai előttünk látszanak). A fűút 
mentén haladva elhagyjuk Iszkaszentgyörgyöt. betonút

0,9 P (Z) A főútról balra letérünk a P jelzésen az erdőbe. Balra kőfalat látunk. erdei földút
A Z jelzés nem 



1,0 P (Z) Elágazáshoz érünk, ahol balra fordulunk, majd kb. 30 m múlva újabb elágazásnál jobbra. Elhagyott ház mellett haladunk el. erdei földút

1,2 P (Z) Az elágazásnál jobbra megyünk tovább át a hídon, majd ismét jobbra. Hosszú kapaszkodó kezdődik, helyenként fenyőkkel a vegyes erdőben. 
A hegy tetejére érve ritka fenyvesbe jutunk. erdei földút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Iszkaszentgyörgy-Várpalota 2                                                                   Nehézség        Úttípus                           

Pihenőhely kőoltárral (padok, asztalok, 
tűzrakóhely) 1,8 P A pihenőhelytől újabb enyhébb emelkedő kezdődik, felérve a dombtetőre egyenesen megyünk tovább, majd a balra látható kilátó felé 

kanyarodunk. erdei földút

Fedett kilátóhely (nyáron ideális 
szálláshely) 2,0 P Hatalmas kilátóhoz érünk. A lépcsőjéről lejőve egyenesen folytatjuk utunkat lefelé a hegyről, továbbra is fenyvesben. Az elágazásnál  a 

kőbánya felé jobbra megyünk tovább, majd 30-40 m után ismét jobbra egy kis ösvényen. A bányát jobbról kerüljük. 
Nehezen jelölhető 

útszakasz! földút, ösvény

2,2 P A bánya kerítése mellett haladunk, majd jobbra eltávolodunk tőle, vízszintesen, majd fölfele megyünk. földút

2,7 P Balra fölfelé letérünk a földútról. Figyelni kell a 
leágazást! földút?

2,9 P Kerítéshez érünk, egyenesen tovább megyünk fölfele. Kaptató! földút

3,1 P Ismét kerítéshez érünk, átkelünk rajta, tovább megyünk egyenesen. Kaptató! földút

Kies fennsík 3,2 P Felérünk a dombtetőre, kies fennsíkra érünk, az erdő szélén haladunk tovább közvetlen a fák mellett (nem a köves úton!),  majd betérünk az 
erdőbe, s a széles úttal párhuzamosan haladunk felfelé a fák közt. Figyelni kell!!! földút

Kis pince P A kereszteződésnél tovább egyenesen fölfelé, a dombtetőn jobbra kis pince látható, oldalán a P és a Gyöngy jelzés, innentől egy vonalban 
haladunk, majd ereszkedünk köves földúton míg egy széles köves bányaútra nem érünk. Nincs árnyék! köves földút

3,9 P A széles bányautat keresztezzük, s szemben egyenesen megyünk tovább. Jobbra hétvégi házak. földút

4,3 P Az út jobbra kanyarodik, (balra a leágazáson nem térünk le!). köves földút

4,4 P Utunk derékszögben balra kanyarodik, kopár fennsík oldalában haladunk a fenyves felé. A fenyves előtt jobbra fölkanyarodunk, kopár 
hegyre kapaszkodunk fel. Kaptató! köves földút

4,8 P
A fennsíkra felérve a fenyves előtt balra letérünk az útról. Szinte ösvény sem látszik. A fenyőfák mellett párhuzamosan lefele haladunk, 
majd kis fák között , meredeken lefele kicsi ösvényen. (Jobbra sziklák, apró fenyőfák.) A völgybe leérve jobbra fordulunk és erdei ösvényen 
megyünk tovább. 

Figyelni kell az 
ösvényre!       

Meredek ereszkedés!

Ösvény, murvás 
ösvény, erdei 

ösvény

A völgyből ismét felfele emelkedünk a P jelzésen (nyomokban Z jelzés maradványai láthatók), szűk kis benőtt ösvényen és kies hegyoldalon 
kapaszkodunk felfele, majd a fák közt balra fordulunk, s rátérünk egy széles (normál) földútra, melyen lefele ereszkedünk, majd ismét felfele 
megyünk kopár fennsíkon át. Jelzések a köveken. 

Nincs árnyék! 
szűk, benőtt 
ösvény majd  
széles földút

6,1 P
A jobb oldalon lévő bozót végénél jobbra bemegyünk a két bokorsor közé. Majd a kopár fennsíkra érve a bal oldali bozóttal párhuzamosan az 
előttünk lévő villanyvezeték tartóoszlopa felé tartunk, majd a bokrok mentén derékszögben jobbra fordulunk. Kiérünk egy földútra, mely 
átvisz bennünket a bokorsávon.  

Nagyon kell figyelni! 
P jelzés alig van! ösvény?

6,6 P Utána balra fordulunk a fenyves fele, rátérünk egy széles földútra, egyenesen megyünk tovább. Hamarosan felbukkan előttünk Csór látképe. széles földút

Letérési lehetőség Csórra 6,9 P (Z) Y elágazáshoz érünk, balra Csórra jutunk, mi jobbra tartunk Várpalota felé a P jelzésen.  Kopár hegyoldalon emelkedünk majd egyenesen 
tovább a köves úton a hegytető felé. Fenyvesbe érünk. Nincs árnyék! köves út

7,6 P Kereszteződéshez érünk, a Z jelzés balra leágazik, mi egyenesen a P jelzésen megyünk tovább. 

7,8 P Balról becsatlakozik egy földút, mi egyenesen megyünk tovább.

7,8 P Kiérve a fenyőerdőből balra a fenyők mentén folytatjuk utunkat. Párhuzamosan haladunk a köves föld mellett. kis füves ösvény

P (Z) Balról bejön a Z jelzés. Tovább haladunk a P és Z jelzésen és kis erdőbe érünk.

8,1 P (Z) Meredek lejtőhöz érünk. Meredek lejtő! 
Óvatosan!

8,2 P Leérünk egy árokba. Jobbra kanyarodunk a P jelzésen. (Az új Z jelzés a P nyomvonalán halad tovább?!) Szép gyertyánerdőben megyünk. 

8,3 P Balra erdei ösvényen kapaszkodunk felfele. Az árok mellett haladunk. erdei ösvény

8,6 P Balról befut a Z jelzés. Egyenesen haladunk tovább a P jelzésen. 

9,0 P Balra kanyarodunk a P jelzésen és kis ösvényen kapaszkodunk felfelé. kis ösvény

9,1 P Felérünk a hegytetőre, majd tovább megyünk egyenesen. Balról befut egy földút. Mi jobbra haladunk tovább a P jelzésen. 

9,3 P Rátérünk egy földútra, amin balra kanyarodunk. földút

Szenes-horog (árok vagy völgy)

Száraz-horog (árok)

Kerítés (bejárati része le van döntve!)

A Z jelzés nem 
látható, vagy lekopva!



9,3 P A földútról jobbra kanyarodunk. 

9,3 P Ismét jobbra egy füves ösvényre kanyarodunk. A vegyes erdőt ismét fenyves váltja fel. Az ösvény jobbra betér a fák közé. kanyargós füves 
ösvény

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Iszkaszentgyörgy-Várpalota 3                                                                  Nehézség        Úttípus                           

9,9 P Meredek lejtőhöz érünk. Rálátunk a Baglyas-hegyi adótoronyra. Arra tartunk.   

10,0 P Leérünk egy szélesebb földútra, amin jobbra haladunk tovább szép vegyes erdőben. Kis emelkedő után felérünk a hegytetőre. földút

10,4 P Keresztezünk egy szélesebb földutat. Egyenesen tovább a fennsíkon álló magányos fa és az adótorony irányában. A magányos fától a tisztás 
közepén lévő betontömb (magassági szintjelző kő 283 m) felé megyünk, innen pedig a szemben lévő erdő jobb széle felé.

Magányos fa 10,8 P Magányos fa mellett haladunk el. Az előbb említett erdőt jobbról kerüljük. Egyenesen az adótorony felé tartunk. füves út

11,4 P Keresztezünk egy füves földutat. 

11,5 P Elérünk két párhuzamos széles köves utat. Balra fordulunk az egyiken és felfele megyünk.  
Kopjafa és adótorony a Baglyas-
hegyen 11,8 P (Z, K+) Elérjük a Baglyas-hegy tetején felállíttott kopjafát ill. az adótornyot. Érdemes megpihennünk egy kicsit. Utána a balra a P jelzésen lefele 

indulunk tovább. Előttünk már Inota látható. köves földút

12,3 P A P jel elkanyarodik jobbra  a bokrok irányába. Magasfeszültségű kábelek alatt haladunk el.  Később meredek lejtőn haladunkm sziklás, 
törmelékes ösvényen. Jobb oldalt nagy fehér sziklák. Nagyon szép szakasz.  kis ösvény

13,0 P Jobbról befut egy jelöletlen kis ösvény. Mi tovább haladunk a P jelzésen balra.

13,2 P (K□) Kiérünk egy szélesebb földútra, melyen balra fordulunk. Egy gyárkémény felé vezető úton haladunk, kopár, sík vidéken. 

14,1 P Y elágazáshoz érünk. A bal szárán megyünk tovább. 

14,2 P Jobb oldali elágazáshoz érünk, ahol jobbra fordulunk a bánya felé. füves ösvény

Bánya táblával: Bányaterület baleset- 
és életveszély! Idegeneknek belépni 
tilos!  

14,2 P ?

A tábla meglepő, mert a térkép szerint erre vezet a turistaút. A bányáról pontos információt nem sikerült szereznünk. Mi a tábla mögött 
jobbra  befordulva kereszteztük a bányába vezető földutat, majd a villanyvezetékek és a fenyőfák közötti bányaoldal mentén haladtunk. 
Jelezni itt nem lehetett. Átvágtunk a bánya területén a jobb szélén. A villanyoszlopokat jobbról kerültük. Elképzelhető, hogy a bánya 
terjeszkedik, és változnak a terepviszonyok. Az általunk bejárt úton semmi veszélyessel nem találkoztunk (még a korábbi szakaszfelelősök 
által írt megkötött kutyával sem) de a kiírás miatt mindenki cselekedjen legjobb belátása szerint és óvatosan. A villanyoszlopok midenesetre 
segítenek a tájékozódásban. 

bányaterület

14,4 P ? Átérünk a bánya túloldalára egy földútra. Jobbra tartunk egy magánterület tábla felé. földút

14,5 P Itt újra rátérhetünk a P jelzésre, az Y elágazásnál a bal száron haladunk tovább. 

14,7 P Egy földútra érünk, amin balra fordulunk, a villanyoszlop sor felé.  Balra 3 erőmű kéményt látunk. Egyenesen a magasfeszültségű vezeték 
felé haladunk a kopár hegytetőn keresztül. füves földút

15,5 P Balról becsatlakozik egy földút, mi egyenesen megyünk tovább.

15,6 P (Z) Balról becsatlakozik a Z jelzés. 

15,7 P (Z) Az Y elágazásnál jobbra megyünk tovább.

15,8 P A P és a Z jelzés néhány méteren különválik. Haladjunk egyenesen a köves úton, a jobb szélső templomtorony irányába, a település jobb 
széle felé. köves földút

16,0 P (Z) A P és a Z jelzés újra összeér. Egyenesen a ház irányába haladunk tovább. 

16,0 P (Z) A P és a Z jelzés újra szétválik, mi a P jelzésen maradunk, azaz az Y elágazásnál jobbra megyünk tovább. 

16,3 Z X kereszteződéshez érünk, a bal felső szárán megyünk tovább.

16,4 Z Egy földutat keresztezünk.

16,6 Z Ismét X kereszteződéshez érünk, a bal felső szárán megyünk  tovább. 

Víztározó 16,7 Z Jobbról egy földút fut be. Egyenesen haladunk tovább széles, köves, poros úton. A víztározó bal oldalán haladunk, nem kanyarodunk fel a 
fenyvesbe. A víztározót balról kerüljük. széles köves út

Sár-horog (árok)



Inota, letérési lehetőség Inota 
központjába 17,2 Z

A következő kereszteződésben jobbra kanyarodunk. Így a víztározó másik oldalához jutunk, ahol a Z jelzésen a templomtorony felé 
kapaszkodunk fel a meredek keskeny ösvényen a hegyoldalban. (Előzőleg balra fordulva Inota központjába jutunk.) A fennsíkra érve jobbra 
a fenyőfák mellett haladunk füves ösvényen. 

meredek, keskeny 
ösvény, majd 
füves ösvény

Szép kilátás 17,4 Z A kopár hegy tetejére felkapaszkodva gyönyörű kilátásban van részünk. A legmagasabb pontot elérve a legközelebbi dombon lévő kiálló kb. 
térdközépig érő kőoszlop felé kell tartani. 

Nehezen jelölhető 
szakasz, jelek a 

köveken

kopár hegy, út 
nincs

Magassági szint jelző kőoszlop 17,5 Z A kőoszlopnál állva látjuk a várpalotai nagy templomtornyot, az az irány, amelyben haladnunk kell, de jobbról kerüljük a meredek köves 
részt és a dombokat. A jelzéseket a  köveken majd a bokrokon figyeljük. 

18,0 Z Leérünk egy beton felületre, egyenesen megyünk tovább földúton, majd utunk balra kanyarodik. (Jobbról utunkba torkollik egy másik út.) földút, köves 
földút

Figyelni kell! 18,3 Z Az első ház előtt jobbra letérünk az útról és felmegyünk a dombra a házak mentén balra. 
Figyelni kell! Z jelzés 

nincs, jelölhetetlen 
elágazás!

18,7 Z Kiérünk egy autóútra, jobbra fordulunk és az út bal oldalán haladunk. Még mielőtt végetér az út, a kanyarban kis ösvényen jobbra 
kanyarodunk a város felé. (Jelzések a jobb kéz felőli házak előtti oszlopokon).

aszfaltút később 
kis ösvény és járda

Várpalota, temető 19,4 Z Temetőhöz érünk. Az autóút jobb oldalán a temető kerítése előtti járdán haladunk, innen már jól látjuk a katolikus templom tornyát, arra 
tartunk. járda

Buszpályaudvar, Penny 19,7 Z
Jobb kéz felől buszpályaudvar, bal kéz felől Penny bolt.  Mi egyenesen megyünk tovább a Szent István úton, a zebrán átkelünk az út 
baloldalára, és egyenesen haladunk tovább.  Balra a klasszicista stílusú Nagy Gyula Galéria (egykori zsinagóga), jobbkéz felől a Vegyészeti 
Múzeum. Előttünk a katolikus templom. Átkelünk a zebrákon és már a templom előtt is vagyunk. 

járda

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
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Várpalota, katolikus templom 20,4 Gy Ha szemben állunk a templom bejáratával, akkor a temlom jobb oldalán lévő utcán, a Waldstein utcán megyünk tovább fölfele. járda

20,7 Gy A Waldstein utcáról jobbra kanyarodunk a Kastélydomb utcára. járda

20,9 Gy A Kastélydomb utcáról balra rákonyaraodunk az Erdédy P.T. utcára. járda

CBA 21,3 Gy CBA mellett egyenesen tovább, majd a dombtetőn a garázsok előtt jobbra fordulunk. járda

21,4 Gy A Körmöcbánya utcán balra fordulunk, majd a Hóvirág utcán jobbra. járda

21,5 Gy Az első keresztutcán balra fordulunk a sarki kocsma előtt. Y elágazáshoz érünk. A jobb felső szárán haladunk tovább. 

21,6 Gy Ismét Y elágazáshoz érünk. A kerítés mellett haladunk egy széles földúton. A fenyves és a kerítés közti úton egyenesen. széles földút

22,1 Gy Y elágazáshoz érünk, balra tobább. A kereszteződésben előttünk gyümölcsfák, előttük kanyarodunk balra. Két oldalt fenyves. széles földút

23,1 Gy Kiérünk a fenyvesből. Balról befut egy földút, mi egyenesen megyünk tovább. Nincs árnyék! széles földút

Betonút keresztezés  Gy Betonutat keresztezünk. Egyenesen megyünk tovább. Később elektromos vezetékek mellett haladunk, majd kerítésekhez érünk, a közelben 
horgásztavak. 

24,7 Gy Átmegyünk egy kis hídon a patakon. Egyenesen haladunk tovább a vízmű mellett.

25,3 Gy Jobbra egy aszfaltúton telephez juthatunk, mi egyenesen megyünk tovább, most már betonúton. betonút

Öskü 27,5 Gy Beérünk a faluba. Az első kereszteződésben jobbra fordulunk, a következőnél balra (Ady Endre utca.) Y kereszteződéshez érünk, a bal 
száron tovább.  A széles betonúton maradva a Bántai (=Vöröshadsereg) útra térünk. betonút

Evangélikus templom 28,2 Gy
Ha nem itt szállunk meg, az evangélikus templom előtt jobbra fordulunk és megyünk tovább Hajmáskér felé. A katolikus templom előtt visz 
el utunk,  majd rákanyarodunk a József Attila utcára, mely kivezet bennünket a faluból.  Előzőleg a Mecset utcán (28,38) balra kanyarodva 
kis kitérővel nézhetjük meg a híres Kerektemplomot.  

betonút

28,2 Gy A zarándokszálláshoz ill. a Kerektemplomhoz az evangélikus templom előtt balra fordulunk, átkelünk a vasúti átjárón, majd jobbra 
fordulunk a Rózsa utcán (8,0) és megyünk felfelé a 33-as számig, mely a jobb oldalon található. betonút

Zarándokszállás (Öskü, Rózsa utca 
33.) 28,8 Gy A szállásról kilépve jobbra indulunk el, s rögtön a ház után jobbra befordulunk és átkelünk a kopár dombtetőn. Tőlünk jobbra  a 

Kerektemplom kupolája látszik. ösvény

29,0 Gy A dombtetőről leérkezve keresztezzük a vasúti síneket. Jobb kéz felől van a Kerektemplom. betonút



Öskü, Mecset utca és Fő utca sarok
29,4                 
0,00

Gy Tovább egyenesen haladva a Mecset utcán leérünk a főútra, melyen balra haladunk tovább Hajmáskér felé. betonút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Öskü-Hajmáskér-Sóly-Királyszentistván                                                                     Nehézség        Úttípus                           

Vasúti kereszteződés 0,8 Gy Kiérve a faluból vasúti kereszteződésen megyünk át. Tovább a műút mentén. betonút

Vasúti kereszteződés 1,6 Gy Újra vasúti síneket keresztezünk és az út szélén haladunk tovább. Hamarosan beérünk Hajmáskérbe, bal oldalt pihenőhely, jobb oldalt 
laktanyaépület. betonút

Zarándokszállás                                              
(8192 Hajmáskér, Tábori út 10.) 3,8 Gy Az út jobb oldalán a laktanyaépület utáni fehér kapu a szállás bejárata. járda

Elágazás Sóly felé 4,4 Gy Kereszteződéshez érünk. Sóly felé balra fordulunk. Keresztezzük a vasúti síneket. Kiérünk Hajmáskérből. betonút

4,8 Gy A műútról balra letérünk egy földútra (még a Séd patakon átvezető híd előtt), mely levezet bennünket a Séd patak partjára.  földút

Séd-patak 4,9 Gy A Séd patak partjához érve balra kanyarodunk, s egyenesen megyünk a patakparton.  füves ösvény

8-as út alatti alagút 5,4 Gy A Séd a 8-as út alatt folyik el, de az alagútban szűken fér el egy zarándok, ezért inkább balra kerülünk, s a vasút alagútján kelünk át a 8-as 
út alatt a sínektől jobbra. füves ösvény

Séd-patak 5,6 Gy A vasúti átjárót elhagyva jobbra tartunk, majd folytatjuk utunkat a Séd patak mentén. füves ösvény

 6,0 Gy Balról utunkba torkollik egy füves út, mi tovább megyünk egyenesen a patak mentén. Jobb és bal oldalt gyönyörű hatalmas fák. füves út

Ház, tisztás 6,5 Gy Kiérünk egy tisztásra, előttünk ház, amelyet balról kerülünk. (A kutyák meg voltak kötve, amikor ott jártunk. :)) Közvetlen a sínek mellett 
megyünk. füves út

Sóly, vasúti kereszteződés 6,7 Gy Kiérünk egy földútra. Ha jobbra fordulunk, bejutunk Sólyba, a mi utunk azonban balra átvisz a vasúti átkelőn, majd utána jobbra a sínekkel 
párhuzamosan induló földúton megyünk tovább. földút

Sóly 6,80 Gy
A vasúti sínek keresztezése után rögtön jobbra ráfordulunk egy földútra, szántóföldek között haladunk. Jelzésre nem sok helyen volt 
mód, de az út egyértelmű, végig egyenesen haladunk, idő közben eltávolodunk a vasúti sínektől, s háromszor megyünk át elektromos 
vezeték alatt (143 m, 452 m, 973 m megtétele után)   

Kevés árnyék! földút

7,92 Gy Jobb kéz felől bokorsáv kezdődik az út mentén, majd bal kéz felől is, s a két bokorsáv között haladunk. A jobboldali bokorsáv nemsokára 
(1,30 km)  megszűnik, ezután balra bozót, jobbra szántóföld szegélyezi az utunkat. földút

8,48  K Kiérünk egy földúthoz, melyen jobbra fordulunk, s innentől az Országos Kék Túra nyomvonalán haladunk. Balra kopár dombok, jobbra 
szántóföld.

A Kék jelzés elég 
elhanyagolt földút

8,94 K, Gy Vasúti síneket keresztezünk, majd a Séd-pataktól balra haladunk, vele párhuzamosan a tisztáson a házak irányában. földút

9,07 Gy A tisztáson van egy elágazás,  maradjunk a Séddel párhuzamosan, s tartsunk a házak felé. (A K jelzés egyenesen tovább megy, s kis 
kerülővel ugyanoda jut, mint mi.) füves földút

9,51 K, Gy Kiérünk egy betonútra, melyen jobbra fordulunk. betonút

Királyszentistván zarándokszállás felé 9,57 Gy Ha meg akarunk szállni, akkor még a Királyszentistván tábla előtt jobbra fordulunk, s egyenesen megyünk a földúton, míg egy Vízműhöz 
nem érünk.. földút

9,72 A Vízműnél balra felkanyarodunk a dombra, s kb. 90 m megtétele után jobbra egy diófa mögött van a szállás bejárata. földút

 zarándokszállás(Vincellér Vendégház
Királyszentistván Malomvölgy) 9,81

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Királyszentistván-Litér                                                                     Nehézség        Úttípus                           

Királyszentistván 9,57 K, Gy Ha nem akarunk megszállni Királyszentistvánon, akkor egyenesen megyünk tovább a Királyszentistván tábla felé, majd a Fő utcán 
(a jobboldali járdán) a faluközpontba. (Tőlünk jobbra Faluház, majd buszmegálló mellett haladunk el.) betonút

Szent István Park 10,18 K, Gy Elérünk a Szent István Park bejáratához (az út jobb szélén van). Érdemes megnézni benne a gyönyörű faragott Szent István szobrot és 
megpihenni egy kicsit. A parkból kijőve a református templom előtt balra letérünk a főútról. betonút

10,37 K, Gy A Dózsa utcán jobbra fordulunk. betonút

10,68 K, Gy Lassan  kiérünk a faluból, egyenesen haladunk tovább földúton (jobbra focipálya), betonhídon keresztezünk egy patakot. földút

10,83 K, Gy Az előttünk levő erdőt jobbról kerüljük, s az erdő szélén haladunk tovább. Balra fenyves. földút



10,98 Gy
Az Országos Kék Túra hamarosan éles szögben balra fölfelé az erdőbe kanyarodik, de csak a fehér háttérjelzés látható a lekanyarodásnál, s 
kék jelzés egyáltalán nem látható a leágazás után sem.  A Gyöngyök Útja EGYENESEN  megy tovább az erdő szélén ÉS NEM 
KANAYRODIK FEL! 

földút

11,18 Gy Mielőtt földutunk kiér az autóúthoz, mi balra felfelé forulunk egy köves földúton. köves földút

11,46 K, Gy
A dombon újra kék jelzéssel találkozunk, mely a dzsumbuj felé terel minket, mi maradjunk a köves úton, s menjünk tovább egyenesen. (A K 
jelzés ismét megjelenik.) Fenyvesben ill. bokrok között haladunk, s felfelé emelkedünk az elektromos felsővezeték irányában. Föl-le-föl-le-
föl….  ☺

Erős kaptató! köves földút

12,00 Gy A felsővezeték alatt elhaladunk, s az emelkedő végére érve erős bal kanyart vesz utunk. köves földút

12,35 Gy Utunkba balról becstalakozik egy kis ösvény, mi egyenesen tovább haladunk még mindig felfelé fenyvesben. köves földút

Szép kilátás 12,78 Gy Kiérünk az erdőből egy rétre, balra szép kilátásban van részünk: rálátunk a Balatonra ill. egy bányára, jobbra Litér házai látszanak. köves földút

12,80 Gy Az Y-elágazásnál balra haldunk tovább lefele, hatalmas tisztáson ereszkedünk. Nincs mire jelölni! köves földút

13,19 Gy Vezeték alatt haladunk el. köves földút
Varjas Kisvendéglő, Litér                            
Nyitva: 9-20, télen vasárnap zárva 13,54 K, Gy Leérünk a Varjas Kisvendéglőhöz ill. a Litérre vezető főúthoz. betonút

13,56 K, Gy Keresztezzük a főutat, s egyenesen folytatjuk utunkat fel a dombra a Határ utcán. (Ha Litérre be akarunk menni, akkor jobbra fordulunk a 
műúton.) betonút

13,94 K, Gy Az utca végére érve (amikor az utca neve Templom utcára változik) balra kis ösvényre fordulunk (az új közpark építése miatt vissza kell 
térni az utcára), majd a Táncsics M. utcán folytatjuk utunkat. betonút

14,46 K, Gy Kiérünk Litérről, egyenesen megyünk tovább földúton. Jobbról, balról bokrok, balra a hegyen fenyves.  földút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Litér-Szentkirályszabadja                                                         Nehézség        Úttípus                           

14,64 K, Gy Balra természetvédelmi tábla mellett haladunk el. földút

14,74 Gy Az út hamarosan elágazik, mi maradunk középen a széles úton, s innentől csak Gy jelzést találunk.  (A K jobbra lekanyarodik, a mi utunk 
megbízható, széles út, a K el van hanyagolva.) Fenyvesben felfelé haladunk. köves földút

15,25 Gy Felérünk az emelkedő tetejére, egy ideig egy szintben haldunk tovább (balra kis tisztás), majd enyhén továbbemelekdünk a fenyvesben. köves földút

15,68 Gy
Elérjük az út legmagasabb pontját (nincs jelölove, kilátás sincs), majd lefelé ereszkedve nemsokára fel-felbukkan a Balaton tükre. Egy 
tisztásra kiérve szemben a dombháton a messzeségben feltűnik a szentkirályszabadjai temlom tornya. Arra tartunk, de addig még tekergünk 
egy ideig... A dombtetőről ereszkedve balra fordul utunk és egy ház (2,88) felé tartunk, melyen obszcén felirat látható. 

Nyilak a köveken! köves földút

16,89 Gy Jobbról belénk fut egy út, egyenesen megyünk tovább a fás-bokros-tisztásos terepen. köves földút

16,98 Gy Balra elágazás és itatóvályú látható, egyenesen megyünk tovább (jobbra sem térünk le). Újabb elágazások esetén is egyenesen tovább. köves földút

17,12 Gy Balra leválik rólunk egy út, mi egyenesen megyünk tovább. köves földút

17,19 Gy Kereszteződéshez érünk, egyenesen tovább lefele. köves földút

Féltörzsű öreg tölgyfa 17,27 S,Gy Sárga jelzéses út keresztezi utunkat. Egyenesen megyünk tovább. Majd felfelé emelkedünk a köves földúton, s kopár fennsíkon haladunk 
keresztül.  (Nyáron sok finom szamóca lesz a környéken! ☺) Kevés árnyék! köves földút

17,63 Gy Újabb elágazáshoz érünk, egyenesen tovább a köves földúton, folyamatosan emelkedünk a szinte kopár hegyen. köves földút

17,89 Gy Újabb 3-as kereszteződéhez érünk, a középső úton, egyenesen megyünk tovább. Nehéz jelölni! földút

18,02 K, Gy Jobbról bejön a Kék jelzés, egyenesen tovább. köves földút

18,07 K, Gy A köves földútról balra kis ösvényre fordulunk egy fenyőfacsoportnál. Sűrű bozót! kis ösvény

18,52 K, Gy Derékszögben jobbra kanyarodunk a K jelzés szerint. erdei út

19,29 K, Gy Kiérünk egy kereszteződéshez (előtte betonoszlop kidőlve), s a második úton balra haladunk tovább lefele, hamarosan elénk tárul a Balaton 
és Vörösberény látképe.

19,69 K, Gy Kiérünk a Veszprémbe vivő műútra, ezt keresztezzük, majd jobbra fordulunk rajta. Nagy forgalom! betonút

19,80 K, Gy A műútról balra lekanyarodunk egy földútra, melyen jobbra-balra kertek, házak. földút



19,91 Gy Az Y elágazásnál a jobb száron megyünk tovább (a K jelzés elvileg balra megy, de mi rövidítünk), kerítések között haladunk felfelé. földút

20,11 K, Gy Beletorkollunk a K jelzésbe, jobbra megyünk tovább. Lassan feltűnik előttünk a szentkirályszabadjai templom, arra tartunk továbbrais kertek 
között, majd később bokros erdőben. vörös színű földút

20,61 K, Gy Utunk kb. derékszögben balra fordul. földút

20,67 Gy Hamarosan elágazáshoz érünk, a K jelzés balra fordul, de mi egyenesen megyünk tovább, így jelentős rövidítést teszünk. Nemsokára (7,16) 
kettéválik az út, de mindkettő ugyanoda visz. Felérve a dombtetőre fennsíkon haladunk, jobbra erdő, balra bokros mező. földút

20,91 Gy Kereszteződéshez érünk, egyenesen tovább a füves-bokros fennsíkon. Már jól látjuk Szentkirályszabadja templomát és házait, arra tartunk. Nehezen jelölhető 
terep, csak bozót van! földút

21,34 Gy (K+?) Útelágazáshoz érünk, jobbra fordulunk, s a rét közepén a templom irányába vezető úton haladunk. (Ez feltehetőleg az új K+ jelzésű út lesz, 
de most csak a jelzés fehér háttere van felfestve.) A domb tetejére kapaszkodva építési területre érünk, balra tartunk a falu felé. földút

Szentkirályszabadja 21,69
Gy, piros 
biciklijel, 

nyomokban Z 
□ és K+

Vaskapun mászunk át (zárva van, de a rácsai között kényelmesen átférünk), innentől betonúton haladunk a faluban. Balra sárga 
iskolaépület. Régen kastély volt, s mint megtudtuk, Fekete István itt kezdte el írni a Vukot. A Petőfi Sándor utcán haladunk a 
faluközpont felé. Elmegyünk a katolikus templom előtt. 

betonút

Szentkirályszabadja zarándokszállás 
felé 22,32 Gy Ha a zarándokszállásra megyünk, akkor a HONI ABC előtt balra fordulunk a Kossuth L. utcán.  betonút

22,50 Gy Majd a református templomnál jobbra ráfordulunk az Ibolya utcára. betonút
Zarándokszállás         
(Szentkirályszabadja, Ibolya u.2.) 22,58 Gy Az Ibolya utca 2. szám alatt  találjuk a zarándokszállást. 

 Másnap a zarándokszállásról kilépve balra folytatjuk utunkat az Ibolya utcán. betonút

22,84 Gy Az utca végére érve jobbra fordulunk és a főúton lévő jelzőlámpához tartunk. 

22,99 Gy A jelzőlámpánál átkelünk a főúton, majd balra ráfordulunk a Veszprémbe vezető bicikliútra. betonút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Szentkirályszabadja-Veszprém                                                                   Nehézség        Úttípus                           

Veszprém felé 22,32 Gy Ha nem akarunk itt megszállni, akkor a HONI ABC-nél egyenesen megyünk tovább, addig míg a főúthoz ki nem érünk.  Előtte (257-es 
pont) jobbra fapados pihenőhely és Margit kút) betonút

Veszprémbe vivő bicikliút kezdete
22,75            
0,00

Gy A jelzőlámpánál átkelünk a főúton, majd balra ráfordulunk a Veszprémbe vezető bicikliútra, s megyünk egészen Veszprémig. (A bicikliút 
mellett nagy füves terület van, a nagy bicikliforgalom miatt érdemes itt gyalogolni.)

Nagy bicikliforgalom! 
Kevés árnyék!

bicikliút vagy 
pázsit

4,20 Gy Jelzőlámpás főútkereszteződéshez érünk (8-as út), egyenesen megyünk tovább a bicikliúton. betonút

Veszprém 4,40 Gy Elérjük a Veszprém táblát, jobbra Opel és más üzemek, balra házak. betonút

Plus élelmiszerbolt 4,70 Gy Jobbra Plus majd AGIP kút. betonút
Almádi út (Bajcsy-Zs. út) - Simon I. 
utca kereszteződés 4,81 GY Körforgalomhoz érünk, egyenesen megyünk tovább. betonút

Radnóti tér (Bajcsy-Zs.u. - Rózsa utca 
kereszteződés) 5,30 Gy Egyenesen megyünk tovább a Bajcsy-Zs. úton.  (Balra gyógyszertár H-P 7-18, Sz 8-12, majd orvosi rendelő, jobbra CIB bankautomata) A 

Bajcsy Zs. útról jobbra beletorkollunk a Mártírok útba, ami gyorsan kivezet bennünket a főúthoz (Brusznyai út).  betonút

Veszprém központ 5,80 Gy Keresztezzük a Brusznyai utat betonút

5,90 Gy  A zebrán átérve balra fordulunk. A Brusznyai út jobb oldalán haladunk a járdán. (Jobbra OTP Bank és automata, az út túloldalán patika, 
templom és a Várszínház látszik.) betonút

6,23 P, Gy A Szabadság térre érve jobbra kanyarodunk, s innentől a Piros jelzés nyomvonalát követjük. Egyenesen haladunk a Rákóczi utcán, majd 
átmegyünk az Óváros téren. betonút

Veszprém vár 6,53 P, Gy
A tér végére érve az Elefánt Étterem Kávézónál jobbra a Vár utcán a várba juthatunk (érdemes kitérőt tenni, mert szép a kilátás fentről), de 
a mi utunk balra lefele visz egy lépcsőn. A Sziklai János utcán, a Jókai Mór utcán, végül az Eszterházy A. utcán haladunk egyenesen a Séd-
patakig.

lépcső, betonút

7,10 P, Gy A Séd-patak keresztezése után rögtön balra fordulunk, s a patak partján a városi park területén haladunk tovább, majd gyalogos hídon 
keresztezzük a Séd-patakot (7,42 km).

ösvény, híd, 
ösvény



Viadukt 7,44  0,00 P, Gy Átmegyünk a Viadukt alatt, s egyenesen megyünk a Gulya-dombi parkerdő bejáratáig. ösvény

Gulya-Dombi parkerdő bejárata 0,15 P Itt jobbra felkanyarodunk egy lépcsőn. lépcső

0,24 P A hegytetőn letérünk egy földútra s fenyvesben haladunk tovább. Balra focipálya. Egy kerítés mentén balra fordul utunk. földút

0,68 P Kiérünk egy lentről jövő földútra. Balra kanyarodunk felfele a hegynek. földút

0,73 P Kiérünk egy földútra, melyen jobbra fordulunk. földút

Kilátó és pihenőhely 0,80 P Jobbra kilátó és pihenőhely asztalokkal. Szép kilátás nyílik Veszprémre. földút

Tűzrakó hely 0,88 P Jobbra tűzrakó hely. földút

0,93 P Kereszteződéshez érünk, jobbra tartunk a tanösvényen (tornapályán). tanösvény

Tornapálya, tűzrakóhely 1,19 P A tornapálya 6-os állomásához érünk. Tűzrakó hely, szép kilátással. Végezzük el a kijelölt tornagyakorlatokat, majd folytassuk utunkat 
balra lefelé. ☺ tornapálya

1,35 P Jobbra lefelé kanyarodunk kis ösvényen, fenyvesben. kis ösvény

1,43 P A Veszprémvölgyi utcába érünk, melyen balra folytatjuk utunkat. betonút

1,52 P Balra fedett pihenő pavilon és biciklitároló. Tőlünk jobbra a Séd-patak. betonút

1,90 P A Laczkó Dezső forráshoz le lehet térni balra, de mi tovább haladunk egyenesen a betonúton. Az aszfaltút, földútba torkollik egyenesen 
tovább. betonút, földút

8-as főút majd Csatári malom romja 2,48 P,P+, P A 8-as főúthoz érünk, nagyon óvatosan átkelünk rajta, majd jobbra kanyarodunk a P jelzés szerint. Földúton haladunk, a főút bal oldalán, 
jobbra árok van és patakmeder. Jobbra putri, balra a Csatári malom romja mellett megyünk el. Nagy a forgalom! földút

Mező 3,11 P Kiérünk egy mezőre, ahol balra fordulunk. Tőlünk jobbra trafó, balra kerítés látható. A mezőről bokrosba érünk. Jobbra hétvégi házak és 
kerítés. Balra sziklás fenyves. földút

Ördögrágta-kő 3,85 P Jobbra nagy szikla (Ördögrágta-kő), utána elágazáshoz érünk, ahol jobbra fordulunk. földút

4,00  P Magasfeszültségű vezetékek alatt haladunk át. MAJD LETÉRÜNK AZ ÚTRÓL BALRA FELFELE A JELEK SZERINT. Figyelni kell a 
leágazást! ösvény

4,178 P Felérünk a dombtetőre és az előttünk látható település felé tartunk. Jelzési felület nincs. A mezőn földúton haladunk a templomos település 
irányába. Nincs hova jelezni! földút

Kőkereszt tölgyfával, Csatár-hegy 4,69 P Kőkereszt és tölgyfa mellett visz el az út. Kiérünk egy betonúthoz (4,70), s átkelünk rajta. A Csatár-hegyen vagyunk. A Kápolna úton 
haladunk, jobbra-balra házak. földút

5,10 P Pici kis kápolnához érünk. földút

5,17 P Az Y kereszteződésnél balra fordulunk. A Szivárvány utcán emelkedünk a Csatári kápolna felé. Az utca megint Kápolna utcára változik. földút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Veszprém-Szentgál                                                                 Nehézség        Úttípus                           

Csatári-kápolna 5,44 P Felérünk a Csatári Kápolnához. (Épült 1767-ben) földút

5,47 P Balra letérünk egy kis erdei ösvényre. erdei ösvény

5,62 P Keresztezünk egy köves földutat, majd egyenesen tovább az ösvényen (P) ösvény

5,70 P Y elágazáshoz érünk, kis ösvényen balra lefele kanyarodunk. Az út erősen lejt. Beletorkollunk egy másik útba,  tovább egyenesen lefele. Nagy lejtő! kis ösvény

Kereszt 6,21 P Útszéli kereszt mellett haladunk el. Kiérünk az erdőből, balra megyünk a hegyoldal mellett. Jobbra a Séd-patak folyik. Esős időben  nagy 
dagonya! földút

7,54 P Jobbra egy nagy ház elött haladunk el. (Vizimalom Fogadó) földút

7,79 p Kiérünk egy földes kocsiútra és jobbra fordulunk. Átkelünk a Séd-patakon földút

7,82 P A Séd-patak keresztezése után rögtön balra fordulunk. (A patakon mesterséges vízesés.) A Séd-pataktól jobbra  haladunk.  Bal oldalt kerítés 
kezdődik. Jobbra végig nagy pusztaság, balra a Séd-patak és erdő. földút

9,74 P Átkelünk a Séd-patakon. Híd nincs! ☺Ha a patak meg van áradva, akkor nem könnyű átjutni rajta, de a környéken remélhetőleg találunk 
átkelésre alkalmasabb helyet vagy úszunk…

Úszás-veszély! 
Patakátkelés híd 

nélkül!
víz



9,78 P Az átkelés után kerítéshez érünk, ahol jobbra fordulunk. ösvény

9,87 P+ Áttérünk a P+-ra, ahol a kerítés balra elkanyarodik, mi jobbra indulunk egy tisztás felé, balról mellettünk kibukkan egy vadászles a bazót 
szélén. Mi tovább a tisztás szélén kanyarodunk az erdő aljába.  

9,93 P+  Majd betérünk az erdőbe, kicsit felfelé  

9,97 P+ 10 m múlva beletorkollik utunk egy nagyobb útba, melyen jobbra haladunk tovább egyenesen, balról erdő, jobbról mező és egy újabb 
vadászles. földút

10,41 P+ Elérjük a tisztás szélét. Az út ketté ágazik, mi egyenesen tovább bemegyünk az erdőbe, s elérjük a drótkerítés szélét. A kerítés mentén tovább 
megyünk egyenesen, jobbról mellettünk a patak, balról a kerítés. földút

10,80 P+ Balra a kerítésen belül tábla: Szentgáli tiszafás természetvédelmi terület földút

11,02 P  Útkereszteződés - bándi leágazás jobbra. A P+ bevisz a faluba, mi tovább egyenesen rátérünk a piros háromszögre! földút

11,08 P  50 m-re a kereszteződéstől a kerítésen balra kapu piros háromszöggel. Azon indulás fel a hegynek!  - lépcsőkön és szerpentinen fel. 
Gyönyörű bükk-, tiszafa- és gyertyánerdőn felfelé. lépcső, szerpentin

11,83 P, P A piros háromszög beletorkollik a Piros jelzésbe. Szentgál feliratot és piros barlangjelet látunk. Jobbra fordulunk és a hegyoldalban tovább. 

Kis faház és tűzrakóhely 12,85 P, P Jobbra fölöttünk kőfal, s fölötte a csúcson kis faház és tűzrakóhely.
42-és 43-as pont között a kerítést kell 
követni, nem a GPS jejölést 12,93 P, P Elérjük a drótkerítést, kimegyünk az ajtón és jobbra lefelé ereszkedünk a kerítésen kívül. Meredeken megyünk lefelé a völgyben közvetlenül 

a kerítés mellett - balról mellettünk egy széles völgymosás - mi végig a kerítés mellett haladunk. 

13,16 P, P Leértünk a kerítés aljához, mellettünk balra természetvédelmi tábla a szentgáli tiszafásról, előttünk nagy rét széles földúttal, amin balra 
fordulunk és ami a következő erdős domb aljához kanyarodik. 

13,20 P, P A rét szélén a földútnál Y leágazás, mi jobbra megyünk tovább.

13,30 P, P Átkelünk a patakon, utunk balra kanyarodik, az erdős domb aljában széles földúton tovább. (A kerítés vonalát követjük.) széles földút

13,34 P, P Egy földút leágazik jobbra, de mi tovább megyünk balra a völgyben a patak mellett széles földúton. A rét kiszélesedik, a patak bal felől kicsit 
távolabb kerül. széles földút

13,84 P Balról, az erdő felől belefut az utunkba egy széles földút, mi egyenesen haladunk tovább a patak mellett.  

14,72 P Kiszélesedő réten tovább egyenesen, jobbról kék drótkerítés indul, előttünk, később mellettünk villanyoszlop.  

15,45 P, P Utunk Y elágazáshoz ér, balra megyünk tovább. Elhagyjuk az oszlopot és átkelünk a betonvályúban folyó patakocskán. Balra tovább az 
erdőszélen. Jobbra felszántott dombok. Széles földúton kanyarodunk tovább. széles földút

16,09 P Az útelágazásnál éles jobb kanyarral elindulunk felfelé a domboknak. Vízmosás után a dombra fel széles földúton. Irány a tempomtornyok!  széles földút

Szentgál
17,16 
0,00

P Elérjük Szentgál határát, beérünk a Rákóczi utcába. betonút

17,49 P A kereszteződésnél sréhen szemben egyenesen tovább folytatjuk utunkat a Fő utcán. betonút

Katolikus templom 17,57 P
Elhaladunk a Katolikus templom és plébánia mellett, majd a Református templom mellett. Elhagyjuk a Lőrincze L. Általános Iskolát (régi 
kastélyépület), jobbra bankautomata és telefonfülke, majd egy Kis ABC után keresztezzük a Hársfa utcát, egyenesen folytatjuk utunkat, 
tőlünk balra látható a Polgármesteri Hivatal. 

betonút

18,17 P Y elágazáshoz érünk, a bal száron a főóúton (Kossuth Lajos utcán) maradunk, jobbra buszmegálló és italbolt. Kék kút mellett haladunk el. betonút

Szentgál vége tábla 18,60 P A Szentgál vége táblát egyenesen haladva magunk mögött hagyjuk. Kb. 120 méter múlva balra elágazáshoz érünk, egyenesen megyünk 
tovább, jobbra-balra földek. Nincs mire jelölni. betonút

Szentgálhoz tartozó házak a 
vasútállomás környékén, kék kút 20,92 P Jobbra-balra házak kezdődnek az út mellett, hamarosen kék kúthoz érünk. (3,87) betonút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Szentgál-Városlőd                                                                    Nehézség        Úttípus                           

21,05 P Balra lekanyarodunk a betonútról egy köves földútra (jobbra a szentgáli vasútállomáshoz érnénk), de alig megyünk rajta néhány métert. köves földút

21,11 P nem 
látszik, Gy

Jobbra letérünk egy alig látható füves útra, s betérünk a bokrok közé. Enyhén felfelé haladunk. Nagyon figyeljük a leágazást!
Nehezen jelölhető 

leágazás!!! Figyelni 
kell!

füves ösvény

A P jelzés igen 
elhanyagolt, több 

helyen nem látható.



21,22 P, GY A füves útról balra kis ösvényre kanyarodunk. Beérünk az erdőbe, enyhén majd erősen felfelé emelkedünk kőrisfák között. Felérve a dombra 
szép gyertyánosban haladunk. (Piros jelzést egyáltalán nem látunk egy darabig.)

A P jelzés igen 
elhanyagolt, több 

helyen nem látható.
erdei ösvény

Fától fáig jelölt útszakasz úttalan úton 21,50 P, GY Jobbra fordulunk (út alig látszik), a jelzéses fák mentén haladunk.  

21,56 P Földutat keresztezünk.

21,63 P A talajútról lekanyarodunk a P jelzés szerint, s gyertyántól gyertyánig haladunk. 

21,75 P Erdei földutat keresztezünk, egyenesen tovább az ösvényen, majd utunk kiszélesedik. 

21,94 P Utunk jobbra kanyarodik. (A P és Gyöngy jelzést valaki lefestette zöldre.:( ) Utunk ismét letér s a szélesebb útról jobbra egy csalánnal 
benőttre, ismét fától fáig haladunk enyhén lefelé bükkösben. Utunk balra kanyarodik, innentől erdei földúton haladunk. Csalános! csalános kis 

ösvény

22,50 P Kiérünk egy széles útra, jobbra fordulunk (itt is találtunk egy zöldre festett jelzést), s gyönyörű bükkösben haladunk lefelé. széles földút

23,16 P Utunk balra fordul.

23,40 P Patakot keresztezünk.

23,45 P Földutat keresztezünk, s innentől tisztáson haladunk. (Balra erdő, jobbra mező..) Gyönyörű útszakasz. Nincs mire jelölni! 

24,62 P Y elágazáshoz érünk, a jobb száron egyenesen tovább.

24,84 P Jobbra vadászles és szántóföld gabonafélével. Kerítés mellett haladunk (jobbra kerítés, balra erdő), majd a kerítés végénél balra halastó 
kezdődik. 

Fapados pihenőhely a halastó partján 25,29 P Pihenőhelyhez érkezünk.

Sorompó a horgásztónál 25,52 P Sorompón megyünk át, balra fedett pihenőhely (77), egyenesen megyünk tovább és elhagyjuk  a tavat. Betonozott majd köves földúton 
haladunk, jobbra-balra bokrok. Nincs árnyék! köves földút

Városlőd 26,19 P Betonút kezdődik, jobbra-balra házak-kertek. betonút

26,37 P Keresztezzük a Hunyadi utcát, egyenesen megyünk tovább, később a Strandvölgy utcán haladunk.  betonút

26,79 P Kálvária mellett haladunk el, érdemes felmenni,mert nagyon szép. betonút

26,80 Gy Ha Városlődön szeretnénk megszállni, akkor a vasúti átjáró előtt balra fordulunk, ez az utca egyenesen a zarándokszállásra, az Iglauer 
Parkba visz.   

Városlőd, Iglauer Park, 
zarándokszállás 27,31 Gy

26,80           
0,00

P Ha nem akarunk megszállni Városlődön, akkor a Strandvölgy utcáról a vasúti átjáró előtt jobbra rákanyarodunk a Petőfi Sándor utcára. betonút

0,09 Gy, K
Vasúti síneket keresztezünk, majd később kereszteződéshez érünk, ahol jobbra rákanyarodunk a K jelzésre. (A kereszteződésnél balra Coop 
ABC (H-P 5.45-17.30, SZ 7-11.30, V 7-10.30).) Elhaladunk az önkormányzat majd a Német Nemzetiségi Tájház mellett, majd jobbra 
fordulunk és átkelünk a vasút alatt.    

betonút

K Balra fordulunk a Hölgykű ???? Utcán, házak között haladunk, balra focipálya. Elhagyjuk a Városlőd vége táblát (11,5), majd átkelünk a 8-
as autóút alatt betonút

1,5 K Kiérünk egy autóútra, melyen balra fordulunk. műút

K Balra letérünk a betonútról, s vele párhuzamosan haladunk, majd újra kiérünk az autóútra, s balra fordulunk rajta. Egyenesen megyünk 
tovább enyhén emelkedve, jobbra-balra szántóföldek. Később balra kerítés telepített fenyvessel, jobbra füves mező. Nincs árnyék! földút, műút

2,5 K Vasúti sínek föltt megyünk el. műút

2,6
A betonútról balra letérünk egy vízszintesen vezető füves földútra, jobbra-balra sűrű bokrok, majd balra hatalmas fennsík bukkan elő, ennek 
a szélén haladunk, majd balról és jobbról is bokrok, középen egy tisztáson haladunk, majd hatalmas réten át. Átmegyünk egy villanyvezeték 
alatt, majd a vezetékkel párhuzamosan emelkedünk felfele a tisztáson (balra bokrok, jobbra tisztás oszlopokkal, mellette erdő).

Nincs mire jelölni, de 
egyértelmű az út! füves földút

K Felérünk a dombtetőre, érdemes visszanézni Városlődre, milyen sokat jöttünk már!!! ☺ füves földút

4,2 A dombtetőről a völgybe érve balra kanyarodunk és egy gyönyörű bükkerdőben folytatjuk utunkat.(Óriási, magas fák!) kis ösvény

Patak 4,7 Patakot keresztezünk, a patak túloldalán hatalmas fa (kőris?). Újra patakot keresztezünk (15,07), majd tőle jobbra haladunk erdei ösvényen.   erdei ösvény



Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Városlőd-Farkasgyepü-Bakonyjákó                                                        Nehézség        Úttípus                           

5,2 K, K+ Jobbról belénk fut a K+ jelzés, egyenesen megyünk tovább.

5,2 K, K+ Kis láthattalan ösvényen jobbra kanyarodunk, majd ösvényen emelkedünk az erdőben. Csalán, láthatatlan 
ösvény! Figyelni kell! ösvény

5,3 K, K+ Kiérük egy földútra, jobbra fordulunk. A régi erdei vasút ezen az úton ment. Gyönyörű és egyértelmű szakasz gyertyánerdőben. földút

7,9 P+ Kiérünk egy kereszteződéshez (balra fedett pihenőhely), balra fordulunk és egy széles döngölt földúton a P+ jelzésen megyünk tovább. széles földút

Pisztrángos tó tábla 8,4 P+, GY, 
P+

A Pisztrángos tó táblánál a széles útról jobbra rákanyarodunk egy kisebb földútra, gyertyánosban haladunk. (A P+ egy kb. 100 m szakaszon 
letér erről az útról egy mellékösvényre, de mi nem arra vezettük az utat, mert rosszak a jelek és az út is.)

Figyelni kell a 
leágazást! földút

9,0 P+ Zöld T jelzésű út keresztezi utunkat, mi egyenesen tovább a Pisztrángos tó fele megyünk. Vadászles (19,6) mellett haladunk el, majd egy 
gyökeres fatönköt látunk, mely meg van munkálva és le van smirglizve. Egyenesen tovább lefele ereszkedünk. P+ elhanyagolt! füves út

10,0 P+ Betonútra érünk, melyen jobbra fordulunk a Pisztrángos tó fele. A tótól jobbra haladunk. betonút

10,3 P+, S 
hal,Gy

Egy murvás úton lekanyarodunk a Pisztrángos tóhoz, a tó után az elágazásnál jobbra fordulunk, enyhén emelkedünk. Figyelni kell a 
leágazást! murvás út

10,5 P+ Hirtelen balra lefordulunk a murvás útról egy földútra, enyhén emelkedünk, majd ereszkedünk. Figyelni kell a 
leágazást! földút

Mély árok 10,7 P+ Árkot keresztezünk, majd az út hamarosan balra fordul.   

10,9 P+ Az Y elágazásnál jobbra a P+ jelzésen tovább lefele, majd felfele kapaszkodunk.

11,2 P+ Erdészeti betonútra érünk, jobbra fordulunk, s bükkösben haladunk. P+ nem látszik! betonút

11,7 Kiérünk a 83-as főútra, keresztezzük, s jobbra rátérünk az úttal párhuzamos füves füldútra. Hamarosan jobbra Szent Antal szobrot látunk. 
(106) Farkasgyepüre érkeztünk. füves földút

Farkasgyepü első házainak kerítése 12,1 P+  Egyenesen a Petőfi S. utcán haladunk tovább a bal járdán. betonút

Farkasgyepü, buszmegálló 12,4 ZGy Elhaladunk a buszmegálló és a Katolikus templom mellett. Egyenesen tovább egészen a falu végéig.  betonút

Faluház 12,7 ZGy betonút

Nimród Vendéglő (H-V 7-21) 12,8 ZGy betonút

Boroszlán Fogadó 12,8 ZGy betonút

Buszmegálló (Nimród Étterem)  ZGy Balra Coop Élelmiszerbolt (H-P 6-12, 12-16, Szo 7-11) betonút
Boróka Betérő (6.30-22.00, szendvics, 
üdítő) 13,2 ZGy betonút

13,2 Gy, S+ A Zöld jelzés balra lekanyarodik, mi átmegyünk a főút másik oldalára, s az úttal párhuzamos betonjárdán megyünk tovább egyenesen  az S+ 
jelzésen. Gesztenyesor alatt haladunk. Forgalom!  betonút

Farkasgyepü vége tábla 13,4 S+ Elhagyjuk Farkasgyepüt. betonút

Tüdőgyógyintézet bejárata 13,7 S+ Hamarosan a Tüdőgyógyintézet bejáratához érünk. Itt a szépen felújított S+ jelzések átterelnek az út balodlalára. Forgalom! beton, füves út

13,9 S+ Ismét visszatérünk az út jobb oldalára. Forgalom! betonút 

14,0 S+ Letérünk a főútról jobbra egy földútra. döngölt 
földútsztráda ☺

14,0 S+ Útelágazáshoz érünk, középen haladunk tovább az S+ szerint egyenesen tovább fölfelé gyertyánerdőben.

14,5 S+ Kiérünk az erdőből, egy füves úton folytatjuk utunkat kerítések között a hegyoldalban. füves út

14,8 S+ Belefutunk egy köves földútba, rajta egyenesen lefele tovább. köves földút

Állattartók, kutyák 14,9 S+ Állattartó bódé mellett haladunk el, ahol kutyák üdvözölnek bennünket ☺. Jobbra lefele megyünk tovább akácok között. Kutyák! betonút

Bakonyjákó 15,3 S+ Beérünk Bakonyjákóra, innentől betonúton haladunk lefelé az Arany J. utcán. (Balra az első ház oldalán Szent Vendel faszobra 
látható.) betonút



15,6 Gy A régi S+ jelzés balra letér az Arany J. utcáról, mi egyenesen tovább megyünk. betonút

15,7 Gy Az utca végén a templom előtt jobbra fordulunk. betonút

Katolikus templom 15,7 Gy Elhaladunk a templom mellett. Egyenesen tovább. betonút

Német Nemzetiségi Általános Iskola 15,8 betonút

15,9 Gy Elágazáshoz érünk, egyenesen tovább a Rákóczi utcán. betonút

Kőkereszt  16,1 Gy Balra a járdán kőkeresztet látunk. betonút

16,3 Gy Elágazáshoz érünk, egyenesen tovább a Rákóczi utcán, balra kőkereszt. betonút
Coop élelmiszerbolt (H-P 7-16, Sz 7-
14) 16,5 Gy Balra élelmiszerbolt, jobbra Faluház, majd kocsma. betonút

16,5 Gy A Rákóczi F. utca jobbra elkanyarodik, mi egyenesen megyünk tovább az Úttörő utcán a bal járdán. betonút

Bakonyjákó, zarándokszállás 
(Úttörő utca 3.) 

16,6          
0,0

Gy A Református imaház mellett a második 3-as számú ház a zarándokszállás. A szállásról kilépve balra tovább az Úttörő utcán. betonút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Bakonyjákó-Döbrönte-Attyapuszta                                                        Nehézség        Úttípus                           

0,3 Gy Kiérünk a főútra, keresztezzük és jobbra fordulunk rajta. Balra focipályát látunk. betonút

Patak 0,5 Gy, S A főút patak fölött vezet el. Közben a szalagkorláton megjelenik a Sárga jelzés. Egyenesen tovább. betonút

0,6 S A főútról balra letérünk egy köves földútra az S jelzés szerint. köves földút

 S Az Y elágazásnál nem térünk le balra a házhoz, hanem egyenesen tovább. Mezős, bokros szakaszon tovább. Nincs árnyék! földút

1,1 S Y elágazásnál balra tovább. A tisztáson balra hatalmas kiszáradt fák. földút

1,4 S Patakot keresztezünk, majd a pataktól balra tisztáson tovább. Balra hegyek erdővel. A patak és a hegy között haladunk. Vízbeesés-rizikó! földút

 S Hatalmas rétre érünk. Egyenesen tovább. földút

2,4 S, S S A Sárga háromszög jelzés balról belénkfut. Egyenesen tovább a tisztáson. A Bitva patak a tisztás jobb szélén folyik hol távolabb, hol 
közelebb utunkhoz. Bokros részhez érünk. földút

3,1 S, S+, S Az S+ jelzés balról belénkfut, mi egyenesen megyünk tovább. földút

3,2 S A Bitva patakot fatákolmányon keresztezzük (néhány méterre jobbra az úttól van az átjáró) földút

 SL, Gy Utána jobbra betérünk az erdőbe a Sárga L jelzés mentén. Felfelé emelkedünk, majd benőtt bokroson át elágazáshoz jutunk, ahol balra 
fordulunk. Nagy tölgyek között vezet utunk, majd a fák ritkulnak. földút

Fedett pihenőhely  SL, Gy Az út mellett jobbra fedett pihenőhely. Bokros, füves terepen haladunk. Villanyvezeték alatt megyünk el. Később újra. földút

4,4 SL, Gy Jobbra leágazás, mi egyenesen tovább. földút

4,6 SL, Gy Elágazáshoz érünk, nem fordulunk balra, hanem egyenesen tovább felmegyünk a dombra. földút

Szarvaskői vár bejárata 4,8 SL, Gy, 
ZL

Elérjük a Szarvaskői várat. (Érdemes bemenni és megcsodálni a romokról nyíló szép kilátást.) Ha a várral szemben állunk a bejáratnál, 
akkor a várfal előtt balra  fordulunk a Zöld L jelzés szerint.  földút

4,9 ZL Balra a Zöld L és Gyöngy jelzésen kis ösvényen ereszkedünk alá Döbrönte faluba. ösvény

5,0 ZL Játszótéren megyünk át. ösvény

5,1 Gy, Z Leérünk a döbröntei főútra, jobbra fordulunk, s a jobb oldali járdán haladunk. betonút

Műemlék templom, orvosi rendelő 5,3 Gy, Z Jobbra orvosi rendelő, az út másik oladlán műemlék templom. betonút

5,3 Gy A Zöld jelzés balra elkanyarodik Ganna felé, mi egyenesen megyünk tovább a műúton. Forgalom! műút

5,4 Gy Jobbra földút ágazik le rólunk. Egyenesen tovább. műút

A S jelzés nem a 
focipálya melett tér le 

a főútról, ahgy a 
térkép jelöli, hanem 

csak később!



Hasik Lovasudvar 5,6 Gy Lovarda mellett haladunk el. műút

Döbrönte vége tábla 5,6 Gy A műúton elhagyjuk Döbröntét, az út bal szélén haladunk, jobbra-balra mezők. műút

Ódöbrönte eleje tábla 6,2 Gy Hamarosan Ódöbröntére érünk. műút

Vadrózsa Vendégház, útszéli kereszt 6,3 Gy Jobbra leágazás a Vadrózsa Vendégházhoz és útszéli kereszt,  mi egyenesen megyünk tovább. műút

Ganna eleje tábla 6,5 Gy Beérünk Gannára. műút

6,6 Gy, Z Kiérünk egy elágazáshoz, s jobbra fordulunk a katolikus templom felé. műút

Pápakovácsi elágazás 6,7 Gy, Z
Rögtön újabb elágazáshoz érünk. Aki nem akar Attyapusztán megszállni, az tartson balra, s menjen a műúton Pápakovácsiig. (Itt a 
jelzéseket nem újítottuk fel, mert az út úgy is egyértelmű.) Aki Attyapusztán akar megszállni (nem érdemes kihagyni, mert szuper 
hely), az menjen tovább egyenesen. Ezt az utat írjuk le tovább. Egyenesen megyünk tovább a műúton, azaz nem kanyarodunk le balra 
Pápakovácsi felé, mert ez nagy kerülő lenne. Több földútleágazás van, de ne térjünk le a műútról. 

Forgalom! műút

7,1 Gy A Z jelzés jobbra lekanyarodik a műútról, mi egyenesen megyünk tovább a műúton. Jobbra-balra földek, az út mentén helyenként fasorok. 
Balra adótorony és egy nagy szélkerék látszik. műút

Ilkapuszta buszmegálló 9,0 Gy Miután elhagyjuk a buszmegállót, rögtön balra fordulunk és letérünk a műútról egy köves földútra. köves földút

9,2 Gy Balra leágazás van egy kis tóhoz. Mi egyenesen megyünk tovább. földút

9,3 Gy Mikor utunk egy bokorsáv előtt bal kanyart vesz, mi a kanyar előtt jobbra letérünk az útról és a bokorsávval párhuzamso füves úton 
haladunk. (Az út nem annyir alátszik, de végig a bokorsáv mentén megyünk. Jobbra földek.  

Figyelni kell a 
leágazást! füves út

9,6 Gy Jobbra vadvédelmi kerítés kezdődik. földút

9,9 Gy Balra leágazás, mi egyenesen megyünk tovább, majd az út derékszögben jobbra kanyarodik. (Balra bokorsáv, jobbra vadvédelmi kerítés.) 
Utunk balra fordul, innentől akácosban haladunk, balra hamarosan farm kezdődik lovakkal és tehenekkel.  földút

Attyapuszta 11,0 Gy Egy fehér gazdasági épület (szénapajta) után balra bekanyarodunk. Az elágazásnál jobbra gyönyörű lovas farm. Innentől közös az utunk a 
Mária úttal. Az ő jelzéseik egyenlőre nem látszanak. földút

11,2 Gy Kis patakot keresztezünk. Balra-jobbra kerítés, jobbra szép nagy fehér, nádtetős ház. földút

11,4 Gy Jobbra traktoros farm komondorokkal. Utunk balra fordul, s jobb oldalt feltűnik a kármelita kolostor a templommal. Itt van a 
zarándokszállásunk. A bejárthoz menjünk tovább.

földút

Attyapuszta kármelita kolostor 
és zarándokszállás bejárata 11,6 Gy A zarándokszállásról kilépve jobbra folytatjuk utunkat betonúton. Épületegyüttes (idősek otthona) és ugató kutyák között haladunk el, majd 

balra fordulunk fenyőfák között. 
Kutya szabadon, de 

nem bánt! betonút

Hely, település, 
objektum                          

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Attyapuszta-Pápakovácsi                                                        Nehézség        Úttípus                           

12,0 Gy Kapun megyünk át. betonút

12,0 Gy Balra-jobbra földútleágazás, balra lovas farm, mi egyenesen továb a betonúton. Utunka jobbra fordul, s balra ismét feltűnik a szélkerék, amit 
már korábban is láttunk. betonút

12,9 Gy Jobbra leágazás, mi tovább bal kanyarban a betonúton. betonút

13,0 Gy Kereszteződéshez érünk. Utunk egyenesen folytatódik. betonút

13,3 Gy Balra folcipálya kezdődik. betonút

Útszéli kereszt 13,5 Gy Egy útszéli keresztnél jobbra fordul utunk. betonút

13,6 Gy Elektromos vezeték alatt megyünk át. Beérünk Pápakovácsiba. betonút

Pápakovácsi református templom 13,7 Gy Elhaladunk a református templom mellett. betonút

Katolikus templom 13,9 Gy Balra katolikus templom, jobbra nagy régi épületben általános iskola. betonút

Polgármesteri Hivatal 14,0 Gy betonút

Háziorvosi rendelő 14,1 Gy betonút

Buszmegálló 14,2 Gy betonút

11,3 Gy Kiérünk a főútra, ahol balra fordulunk. betonút

Elmegyünk a Polgármesteri Hivatal, a háziorvosi rendelő mellett, majd tőlünk jobbra buszmegállót látunk.



Nórápi leágazás 14,4 Gy Keresztezzük a főutat és Nóráp felé megyünk tovább a közlekedési tábla szerint kijelölt műúton. (Nórápi utca) műút


