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Név: …………………………. Rajtszám:………… Rajtidő: …………. Célidő: …………. 
 

FIGYELEM! A 11/b ellenőrzőpont – Tihanyi rév – kivételével a többi ellenőrzőponton nem lesz pontőr! 
Egyénileg kell igazolni a kihelyezett bélyegzővel, zsírkrétával (a falmaradvány üregében keresd, dobozban, 
vagy zacskóban kihelyezve), ezek hiányában a feltett kérdés megválaszolásával!  
 

R. Aszófő, vasútállomás X. Aszófő, sorompó 10. Kövesdi templomrom 
   

09:30 — 13:00 09:35 — 13:10 09:40 — 14:30 

11. Újlaki templomrom 12. Akasztó-domb 13. Tihany, Apátsági templom 
   

10:55 — 16:25 11:15 — 16:55 11:30 — 17:15 

14. Kálvária-domb 15. Apáti templom C. Aszófő, vasútállomás 
    

11:35 — 17:25 12:00 — 18:05 12:20 — 18:35 

 
Ha úgy határozol, hogy a túrát megszakítod, kérjük, ezt a legközelebbi ellenőrzőponton tedd, vagy a név és 
rajtszám közlésével ezt valamely másik túrázóval üzend meg, vagy hívd a főrendezőt: Hevér Gábort a (20) 
321-1805 vagy Csornai Edinát a (70) 622-3552 telefonszámon. 

 
Támogatóink, akiknek köszönettel tartozunk 

 
• Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. Balatonfüredi Erdészet 
• Tanúhegyek nyomában teljesítménytúra rendezősége (Gász Kata és társai) 
• Aszófő, vasútállomás dolgozói 
• Barangolók Bt., Sztancsik György (bélyegzők, díjazások) 
• Pontőreink, valamint a seprűk: Szalay Zsolt, Gethe László, Nagy Dávid, Hevér Éva, Szórád András (és 

akik még segítettek, de elfelejtettem őket itt felsorolni). 
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Aszófő, 2016.11.27. 
 

A túra fontosabb adatai – KIS KÖR (42, 17 km) 
 
Jellegzetes helyek, ellenőrzőpontok Követendő Táv Szint RTNY - 17 Maraton Ellenőrzőpontok 

Kis kör / Maraton - 2. rész jelzés ↔(km) ▲(m) ↔(km) ▲(m) ↔(km) ▲(m) Ssz. Nyitva 
Aszófő, vasútállomás  - 0,00 0 0,00 0     R. 09:30 - 13:00 
Aszófő, sorompó (S/Z) Z 0,38 4 0,38 4         
Aszófő, sorompó (S/SL) S 0,08 0 0,46 4     X. 09:35 - 13:10 
Kövesdi templomrom SL 0,52 5 0,98 9 26,78 506 10. 09:40 - 14:30 
Sajkod, Apáti étterem  - 1,87 11 2,85 20 28,65 517     
Sajkod, parkoló S▲ 0,46 2 3,31 22 29,11 519     
Tihanyi Levendula Erdei Iskola műút 2,17 41 5,48 63 31,28 560     
Hálóeresztő (S/ZT) S - ZT 1,68 82 7,16 145 32,96 642     
Újlaki templomrom S 0,55 3 7,71 148 33,51 645 11a 10:45 - 16:10 
Tihanyi rév S - Z 0,82 2 8,53 150 34,33 647 11b 10:55 - 16:25 
Tihanyi szőlők a.m. műút 1,50 55 10,03 205 35,83 702     
Akasztó-domb Z 0,40 28 10,43 233 36,23 730 12. 11:15 - 16:55 
Kossuth u. / Fürdőtelep u. Z 0,49 1 10,92 234 36,72 731     
Tihany, posta a.m. műút 0,63 29 11,55 263 37,35 760     
Tihany, Apátsági templom S+ 0,15 14 11,70 277 37,50 774 13. 11:30 - 17:15 
Visszhang-domb Z 0,36 1 12,06 278 37,86 775     
Tihany, Kálvária-domb Z - Z▲ 0,21 22 12,27 300 38,07 797 14. 11:35 - 17:25 
Tihany széle Z▲ 0,72 0 12,99 300 38,79 797     
Tihanyi elágazás Ô 1,89 5 14,88 305 40,68 802     
Apáti templom  - 0,31 18 15,19 323 40,99 820 15. 12:00 - 18:05 
Aszófő, sorompó (S/SL) Ô 1,55 12 16,74 335 42,54 832     
Aszófő, sorompó (S/Z) S 0,08 2 16,82 337 42,62 834     
Aszófő, vasútállomás Z 0,38 3 17,20 340 43,00 837 C. 12:20 - 18:35 
 

Vastag betű: ellenőrzőpont, aláhúzott: frissítőpont. 
A jelzéseket piros-fehér színű műanyag-szalagokkal egészítettük ki, ahol szükséges! 

 
Menetrendi kivonat, hazafelé 

 
• Vonat, Székesfehérvár és Tapolca felé egyaránt: 8:57 – 10:57 – 12:57 – 14:57 – 16:57 – 18:57 
• Autóbusz, Budapestre: 16:06; Veszprémbe: 11:11, 16:21, 18:17, 18:22 (buszmegálló 224 m-re van) 

 
 
 
 



A túra útvonalának részletes leírása 
 
Rajt : Aszófő, vasútállomás  
 
A vasútállomás váróterméből kimegyünk az állomás előtti térre, ahol jobbra indulunk el, a Z jelzésen. 
A fénysorompó mellett kiérünk a 71-es főútra, itt ismét jobbra, a S jelzésen. X. ellenőrzőpont: Aszófő, 
sorompó! A következő sarkon ismét jobbra fordulunk és a SL jelzésen, eleinte nyárfasorban földút 
vezet az Almás-forráshoz, és a mellette található Kövesdi templomromhoz, amely a 10. 
ellenőrzőpont. Itt (is) kihelyezett bélyegzőt kell keresned, a templomrom belsejében!  
 
Megtalálása után vissza kell menni a nyárfasorban, a tűzcsap után található elágazásba, ahol a távok 
szétválnak. A Maraton és a kis kör (17 km) résztvevői itt jobbra folytatják a Tihanyi-félsziget 
hegyei (és egy következő tűzcsap) felé. Jobbról nádas szegélyezi utunkat egészen Sajkodig, ahol az 
Apáti étterem és kávézó mellett aszfaltra lépünk. A következő elágazásban (iránytábla is jelzi) az 
érkező S▲ jelzéssel jobbra fordulunk „Sajkod parkoló” felé. A parkolónál a jelzés véget ér, a strand 
után viszont egy tanösvény kezdődik és a keskeny aszfaltúton menetelünk – végül meredek 
emelkedővel – a Tihanyi Levendula Erdei Iskoláig. Itt jobbra rátérünk a S jelzésre, amely a Szarkádi-
erdő, Hálóeresztő érintésével elvezet egészen az Újlaki templomrom ig, 11/a. ellenőrzőpont. 
Bélyegzőt itt ne keressünk, mert azt a 11/b. ellenőrzőponton, a tihanyi révnél fogjuk megkapni a 
pontőrtől. Oda viszont már a S – Z fonódó jelzésen juthatunk el: meredek lépcsőn le, a kerítést jobbról 
kerülve, a Club Tihany parkján át, végül a portán kilépve és jobbra fordulva.  
 
A tihanyi révtől visszafelé indulunk el az eddigihez képest túloldali, vagyis jobboldali járdán. Club 
Tihany bejárata után a főút melletti széles járdán emelkedni kezdünk és menetelünk fel egészen az út 
legmagasabb pontjára: Tihany, szőlőhegy buszmegállóig. A buszmegálló után a Z sáv jelzésen jobbra 
térünk és a következő kereszteződésben egyenesen felmászunk az Akasztó-dombra: 12. ellenőrzőpont.  
 
A dombról leereszkedve, egy parkolón át visszaérünk a főút mellé, mely Kossuth Lajos út névre 
hallgat. A letérő Z jelzést figyelmen kívül hagyva, a Kossuth Lajos út járdáján ballagunk egészen 
„Tihany, posta” buszmegállóig, ahol a S+ jelzésen jobbra fordulunk és felmegyünk az Apátsági 
templomhoz, 13. ellenőrzőpont. A kérdés megválaszolása után az alsó, támfal melletti, ismét Z jelzésű 
sétányon megyünk a 300 méterre található „Visszhang-domb” útjelző oszlopig. Innen a fonódó Z - 
Z▲ jelzés vezet fel a Kálvária-dombra , a 14. ellenőrzőpontra. 
 
Tovább a három kereszt mögött egyenesen, előbb fonódó Z - Z▲ jelzés vezet le az Árpád utcáig, majd 
már csak a fonódó Z▲ jelzés, a sportpályát megkerülve, a Kossuth Lajos utcán jobbra fordulva Tihany 
széléig. Innen a kerékpárúton trappolunk majdnem a 71-es főútig. Már látszik a főút, amikor 40 
méterrel előtte balra betérünk egy erdei földútra. A földút előbb balra, majd jobbra kanyarodva kiér egy 
mezőre, ahol balra, felfelé ível. A mező felső, szemközti oldalán jobbra térünk és a keresztező földúton 
jutunk el az utolsó, 15. ellenőrzőpontra: Apáti templom(rom). 
 
Miután megkerestük és megtaláltuk a bélyegzőt az igazoláshoz, a hegyről érkező S jelzésen jobbra 
fordulunk, a 71-es főúttal párhuzamos kerékpárúton pedig balra. Tihany szélét elérve továbbra is 
inkább a kerékpárutat válasszuk, mert a 71-es út mellett nincs járda. A Kües utcán előbb balra, majd a 
következő lehetőségnél jobbra. A végén – Romkápolna utca (SL jelzés) ismét jobbra. 71-es főút mellé 
érve a S jelzésen balra kell fordulni. A fénysorompó után a következő lehetőségnél ismét balra és a már 
reggelről ismerős Z jelzés vezet vissza a célba, Aszófő vasútállomásra. Gratulálunk és várunk 
szerettel további rendezényeinken is! 
  

 
 


