
 
TÉRKÉPVÁZLAT, 30 km-es kerékpártúra 

 

 
TÉRKÉPVÁZLAT, 15 km-es gyalogtúra. ? = feltételes ellenőrzőpont helye 

A térképek a www.turistautak.hu használatával készültek, Google Maps-alapra 

Erdőkerülő 30, 15 

Gyalogos és kerékpáros 
teljesítménytúra 

Királyrét, Börzsöny 
 
 
Név:………………………………………………………. Sorszám:……… 
 
Rajt:………….     Cél:…………… 
 
 
 



Köszöntünk az Erd őkerül ő teljesítménytúrán!  
A feladat: a megadott útvonalon végighaladva a megjelölt ellenőrzőpontokon az 
igazolásokat beszerezni (bélyegzések), és szintidőn belül beérni a célba.                               
A 15 km-es gyalogtúrán feltételes ellenőrzőpont is lehetséges!  
  
Útvonal, 30 km-es kerékpártúra: Királyrét – Deszkametsző-völgy – Kóspallag – 
Börzsöny Szíve Söröző – Kismaros – Szokolya – „Kocsma és Szabadidőközpont” – 
Királyrét. Táv: 29,1 km, szintemelkedés: 470 m, szintid ő: 3 óra 
 
Útvonal: 15 km-es gyalogtúra: Királyrét – Várhegy nyerge – Béla-rét –Foltán-
kereszt – Hárs-gerinc – Spartacus (Szénpataki) Kulcsosház – Suta-berki nyiladék – 
Petőfi-forrás – Királyrét. Táv: 14,4 km, szintemelkedés: 660 m, szintid ő: 4 óra.  
 
Rendezői telefonszámok: 06 (30) 329-2464, 06 (30) 328-6393 

Jó utat, szép napot kívánnak a rendezők: 
Forgács Péter, Maszlik Brigitta 

 
 

IGAZOLÓ BÉLYEGZÉSEK 
(15 gy: 15 km-es gyalogtúra, 30 k: 30 km-es kerékpá rtúra) 

1. ep., Béla-rét (15 gy) 
vagy Kóspallag (30 k) 

2. ep., Foltán-kereszt  
(15 gy) vagy Szokolya, 
kocsma (30 k) 
 

Cél, Királyrét, Ákos 
Büfé  (15 gy és 30 k is!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Feltételes ellenőrzőpont igazolása:……………… 
 
ÚTVONALLEÍRÁS, 30 KM-ES KERÉKPÁRTÚRA: a rajt után déli irányba indulunk 
– 1 km múlva jobbra fordulunk, emelkedve, Kóspallag felé – át a Deszkametsző-
völgyön – a Kisinóci úton balra fordulunk, Kóspallagra – a templom után jobbra a 
Börzsöny Szíve Söröz őben kérjük a pulton a pecsétet (1. ellen őrzőpont)  – 
továbbmegyünk a főúton – Kismaros – 12-es főútra érve balra fordulunk, Vác felé – 
Kismaros belterületén a főútról balra fordulunk Királyrét és Szokolya felé – 
Szokolyán a főút élesen jobbra fordul, majd híd után élesen balra, Királyrét felé, itt 
jobbra teszünk kitérőt a Bisztróhoz (Kocsma és Szabadid őközpont, 2. 
ellenőrzőpont)  – főúton tovább Királyrét felé, a célig.   
 

ÚTVONALLEÍRÁS, 15 KM-ES GYALOGTÚRA: a rajt után a piros és zöld sáv 
jelzéseken indulunk el, az útvonal hamarosan jobbra fordul, s átkel a Szén-patakon, 
hídon. Meredeken emelkedünk a Vár-hegy nyergéig. Itt balra fordulunk, immár csak 
a zöld sáv jelzésen megyünk a Béla-rétig (1. ellen őrzőpont). Innen addigi irá-
nyunkhoz képest balra fordulunk, s az Országos Kéktúra kék sáv jelzését követjük, 
folyamatosan emelkedve, a Foltán-keresztig (2. ellen őrzőpont). Innen a kék 
négyzet jelzésen haladunk, eleinte szintben, majd ereszkedve. Erdészeti dózerutat 
keresztezünk kétszer, majd harmadszorra, immár aszfaltútra érve, jobbra fordulunk 
rajta, s rövidesen elérjük a Szénpataki-kulcsosházat. Innen tovább az aszfalton 
halad a kék négyzet jelzés, majd a balkanyar után figyeljünk: derékszögben jobbra, 
ösvényre vált a jelzés, árkon átlépve, majd erdőbe tér, s emelkedik a Suta-berki 
nyiladékig (feltételes ellen őrzőpont lehet!).  Itt balra fordulunk, s tovább a kék 
négyzet jelzésen érünk be a célba.  
 
Helyszín (30 k) Megtett táv, km Szintemelkedés, m Nyitva 
Rajt, Királyrét   9:00-12:00 
Kóspallagi 
elágazás 

1,0 57  

Kóspallag, Bör-
zsöny Szíve 

6,0 160 9:15-12:40 

Kismaros, 12-es út 16,3 270  
Kismaros, szoko-
lyai elágazás 

18,5 280  

Szokolya, 
kocsma 

24,7 382 10:00-14:15 

Cél, Királyrét 29,1  470 10:10-15:00 
 

Helyszín (15 gy) Jelzés addig Táv, km Szintemelkedés Nyitva 
Rajt, Királyrét    9:00-12:00  
Várhegy nyerge Z- P- 0,6 57  
Béla-rét Z- 2,7  100 9:20-12:40 
Foltán-kereszt K- 7,8  547 10:00-14:20 
Szénpataki 
Kulcsosház 

K4 10,7 566  

Suta-berki nyiladék K4 11,4  660 feltételes  
Cél, Királyrét K4 14,4  660 11:00-16:00 
 
Erdőkerül ő: az erdész szakma archaikus megnevezése. A teljesítménytúrát 2008 
óta rendezzük, Foltán János, az 1880-as években meggyilkolt erdőkerülő 
tiszteletére. Fatolvajokat ért tetten a 700 méteres magasságban található farakodón, 
e helyen állítottak tiszteletére emlékkeresztet. 
 
Királyrét-Kismaros kisvasút: az Ipoly-Erdő Zrt. által működtetett vonal egyike a 
Börzönyben lévő négy, turisztikai célokat szolgáló, keskeny nyomtávú vasútvonal-
nak. A túrát kiegészíthetjük élményvonatozással, s hajtánypályát is kipróbálhatunk. 


