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        ÚJ TÁV A HATÁRJÁRÁS TELJESÍTMÉNYTÚRÁN!!!

2011. május 22. vasárnap

Rendező: Hegyvidék-KFKI Optimista Sk. és a  
Gémes TE egyesület 

ásodik alkalommal kerül megrendezésre a Budai-hegységben, a Határjárás 
17/27/45 teljesítménytúra, melynek alapötletét dr. Szentpétery Tibor: 
A XVIII.-XIX. században kihelyezett Budapesti határkövek albuma 

szolgálta.       A túra útvonalának kialakításakor az albumban leírt útvonalat követtük. 
Megpróbáltuk a lehető legpontosabban követni a határköveket, ahogy azt a jelenlegi 
terepviszonyok lehetővé tették. Azok a határkövek, melyeket a túránk során kihagytunk, 
nehezen megközelíthető helyen találhatók.

M
A túra útvonala a Rómaifürdő HÉV megállótól Kamaraerdőig követi a határárkot és a képen is látható 
határköveket. A 45 km-es túránk során 130 db nagyméretű, 1878 és 1882 között állított határkövet fogunk 

érinteni. 

A túra útvonala: Rómaifürdő HÉV állomás – Péter-hegy – Ürömi vasútállomás – Csúcs-hegy - Virágos-nyereg –  
Vihar–hegy – Hármashatár-hegy – Újlaki-hegy – Határ-nyereg - Homok-hegy –  Hűvösvölgy- Fazekas-hegy –  
Adyliget  –  Petneházy-rét  –  Csacsi-rét  –  János-hegy-  Normafa –  Csillebérc  –  Irhás-árok  –  Kakukk-hegy  –  
Frankhegyi-turistaház – Felső határút - Alsó határút - M7-es autópálya budaörsi felüljárója – 88-as busz AGIP 
u. megállója – Kamaraerdei út – Tétényi fennsík – Kameraerdő déli határa – Kamaraerdei út – Balatoni út –  
Pedellus út – Vöröskúti határsor – Kő-ér patak (Péterhegy)

A 45 km-es túra útvonalán 7 ellenőrző állomás és 22 ellenőrző bója található.

A teljesítménytúra  útvonala  nem Budapest  jelenlegi  határát  követi,  hanem Budapest  egyesítésekor  (1872-73) 
kijelölt határt. Aki már találkozott ilyen nagyméretű határkövekkel - például a Vadaskertben, a vitorlázórepülő-tér 
mellett - és kíváncsi rá, hogyan szelik át a Budai-hegységet a határárkok és az 1878-82 között állított határkövek,  
illetve hol húzódott Budapest határa Buda, Pest és Óbuda egyesítésekor (1872), az látogasson el a Határjárás 
17/27/45 teljesítménytúrára.

A teljesítménytúra része a Teljesítménytúrázók Társasága (http://  www.teljesitmenyturazoktarsasaga  .hu/  ) által kiírt 
Budapest Kupának és Pest megye teljesítménytúrázója mozgalomnak.

A  tavalyi  teljesí tménytúránkhoz  képest  egy  új  távval  bővül  a  Határjárás.  A  tel jesí tménytúrát  
Normafától  tovább  folytat juk  Kamaraerdőig,  így  a  tel jes  Budai  oldalon  végig  követjük  az  
1872-73-ban kihelyezett  határköveket.

Minden  túrázót  várunk  szeretettel  2011.  május  22-én,  vasárnap  8:00  és  10:00  között  a  
Rómaifürdő HÉV megállónál  lévő rajtban.

A túrával kapcsolatosan érdeklődni lehet:        

Németh László Dravecz Ferenc
Hegyvidék-KFKI Optimista Sk Gémes TE

+36-30-953-6725 260-9216 (este), 431-4856 (napközben)
http://kosportal.hu/tura http://www.gemeste.hu/
nlmongi@freemail.hu dferenc@vnet.hu

                       

Túra táv 17 km 27 km 45 km

Rajt Rómaifürdő HÉV megálló 8:00-10:00
Táv 17 km 27 km 45 km
Szintemelkedés 593 m 920 m 1120 m
Cél Hűvösvölgy Normafa Kő-ér patak 
Szintidő nincs, de legkésőbb 19:00-ig kell célba érni
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