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Budai-hegység 
 

  ÚJ RAJTHELY A HATÁRJÁRÁS TELJESÍTMÉNYTÚRÁN!!! 
 

2012. június 02. szombat 
 

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

armadik alkalommal kerül megrendezésre a Budai-hegységben, a Határjárás 
10/17/27/28/45 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. 

H 

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 – Budapest egykori határán állított - határkövet fogunk érinteni.  
 

 

Rómaifürdő → Hűvösvölgy → Normafa → Kamaraerdő → Kő-ér patak (Péterhegy) 
Túra táv 17 km 27 km 45 km 

Rajt Rómaifürdő HÉV megálló 7:30-10:00 
Szintemelkedés 593 m 920 m 1120 m 
Cél Hűvösvölgy, Gyermekvasút állomás Normafa, Rétes büfé Kő-ér patak (Péterhegy) 
Célzárás 15:00 18:00 20:00 

 
 
 

Hűvösvölgy → Normafa → Kamaraerdő → Kő-ér patak (Péterhegy) 
Túra táv 10 km 28 km 

Rajt Hűvösvölgy Gyermekvasút állomás 8:00-10:00 
Szintemelkedés 327 m 527 m 
Cél Normafa, Rétes büfé Kő-ér patak (Péterhegy) 
célzárás 18:00 20:00 

 
 
 
 
 
 
Fontos: A Határjárás teljesítménytúrára mindenki hozzon magával tollat és poharat, mivel az ellenőrző 
állomásokon nem lesznek eldobható poharak. Főétkezés a Vadaskerti parkolónál lévő Csacsi-réten lesz. 
 
Útvonal: 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 – Vadaskerti parkoló, Csacsi-rét (főétkezés) – János-hegy - Normafa – Csillebérc – 
Irhás-árok – Kakukk-hegy – Frankhegyi-turistaház – Felső határút - Alsó határút – M1/M7-es autópálya budaörsi 
felüljárója – 88-as busz AGIP u. megállója – Kamaraerdei út – Tétényi fennsík – Kameraerdő déli határa – 
Kamaraerdei út – Balatoni út – Pedellus utca – Vöröskúti határsor – Kő-ér patak (Péterhegy) 
 

A Normafa Rétes büfénél minden Határjáráson induló túrázó 20 % kedvezményt kap a rétes árából. 
 
 

A teljesítménytúra része a Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) által kiírt Budapest Kupának és Pest megye 
teljesítménytúrázója mozgalomnak. 

 

2012. június 2-án, szombaton  minden túrázót várunk szeretet tel  a Rómaifürdő  HÉV 
megállónál vagy a Hűvösvölgyi Gyermekvasút ál lomásnál lévő  raj tban.  

A túrával kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

Németh László Dravecz Ferenc 
Hegyvidék-KFKI Optimista Sk Gémes TE 

+36 (30) 489-6211 +36 (30) 446-1481 
http://kosportal.hu/tura dferenc@vnet.hu 
nlmongi@freemail.hu  
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