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Igazolások 
 

Név: Rajtszám: 

Rajtidő: Célidő: 

Start: Óbudai Kulturális Központ 1. Mókusfészek 

    
7:00 - 9:00 7:10 - 9:20 

2. Raktár utca 6. 3. Hármashatárhegyi út 

    
7:20 - 9:40 8:05 - 10:55 

4. Kecske-hegy környéke 5. Nagy-Hárs-hegy 

    
8:30 - 11:30 9:30 - 13:15 

6. Szépjuhászné 7. Kis-Hárs-hegy 

    
9:40 - 13:30 9:50 - 13:50 

8. Virányosi Közösségi Ház Cél: Tabáni Spartacus - TTT klub 

    
10:25 - 14:45 11:11 - 16:00 
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A túra távolsági és szintadatai, ellenőrzőpontok 
 

Jellegzetes helyek, ellenőrzőpontok Követendő Rész- Megtett Megtett szint (m) Nyitva tartás 
sorszáma megnevezése jelzés táv (km) felfelé lefelé (ha van ott ep.) 

RAJT Óbudai Kulturális Központ  - 0,00 0,00 0 0 0 0 7:00 - 9:00 
1 Mókusfészek  - 1,07 1,07 7 7 7 7 7:10 - 9:20 
2 Raktár utca 6.  - 1,44 2,51 19 26 17 24 7:20 - 9:40 
  Máramaros út  - 2,07 4,58 119 145 2 26   
  Hármashatárhegyi út, K - K▲ K▲ 1,07 5,65 147 292 8 34   
3 Hármashatárhegyi út, K - Z K 0,98 6,63 68 360 0 34 8:05 - 10:55 
  Szépvölgyi dűlő, buszforduló K� 1,17 7,80 7 367 76 110   
  Kecske-hegy, csúcs szalag 0,49 8,29 33 400 12 122   
4 Glück Frigyes út szalag 0,77 9,06 7 407 52 174 8:30 - 11:30 
  Határ-nyereg K 1,32 10,38 17 424 35 209   
  Hűvösvölgy, büfé S 2,07 12,45 41 465 147 356   
  Hárs-hegyi-nyereg S 1,66 14,11 129 594 0 356   
5 Nagy-Hárs-hegy, tisztás S 1,09 15,20 114 708 14 370 9:30 - 13:15 
6 Szépjuhászné, büfé S 0,87 16,07 5 713 100 470 9:40 - 13:30 
  Hárs-hegyi-nyereg Z� 0,88 16,95 17 730 22 492   
7 Kis-Hárs-hegy, kilátó S▲ 0,17 17,12 19 749 0 492 9:50 - 13:50 
  Hárshegyi út  - 0,99 18,11 13 762 109 601   
  Dénes utca / Budakeszi út Z 0,32 18,43 14 776 4 605   
8 Virányosi Közösségi Ház  - 2,33 20,76 12 788 103 708 10:25 - 14:45 
  Szent János Kórház  - 1,25 22,01 0 788 51 759   
  Városmajor Mária út 0,53 22,54 2 790 0 759   
  Magyar Jakobinusok tere Z 1,00 23,54 4 794 16 775   
  Dózsa György tér Z 1,52 25,06 16 810 15 790   

CÉL Tabáni Spartacus - TTT klub  - 0,25 25,31 0 810 5 795 11:11 - 16:00 

A 4. ellenőrzőpont pontos helyét nem adjuk meg előre, bárhol lehet a Kecske-hegy – Oroszlán-szikla között. 
 

A túra szintmetszete 
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Teljesítménytúrázók Társasága 
teljesítménytúra igazolófüzete  
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Tisztelt Sporttárs! 
 
Sok szeretettel köszöntünk a Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) megalapításának 25. évfordulója 
alkalmából megrendezett „25 éves a TTT – 25 km” teljesítménytúrán. Mielőtt elindulsz, kérjük, vedd 
figyelembe az alábbi tudnivalókat: 
 

1. A túrán bárki részt vehet, aki az indítási helyen részvételi szándékát a rendezőségnél bejelenti és 
a nevezési díjat befizeti. 

2. A túra a következőkben ismertetett útvonalon halad, kéretik ennek betartása. Az útvonalon 8 
ellenőrzőpont található, ahol a pontőrök bélyegzéssel igazolják áthaladásodat. 

3. Minden résztvevő, aki a túra útvonalát végigjárja, az útvonalon található valamennyi 
ellenőrzőpont igazolását sorrendben beszerzi és jelentkezik a célban, megkapja a túra kitűzőjét 
és oklevelét.  

4. A túra útvonalán záró biztonsági ember, ún. seprű halad, tanácsait saját érdekedben is fogadd 
meg! A seprű 9 órakor indul és 3,6 km/h sebességre zárja az ellenőrzőpontokat! A cél 17 
órakor zár!  

5. Kérjük, amennyiben igazolófüzetet találsz, add le a pontőröknek a következő ellenőrzőponton, 
amennyiben elvesztetted a sajátodat, ott érdeklődj. 

6. A túra útvonala részben jelzett turistautakon vezet. Viszonylag sok a jelzetlen szakasz, ahol piros-fehér 
szalagok kihelyezésével igyekeztünk segíteni a tájékozódást. Azonban érdemes figyelembe venni, hogy 
a szalagokat illetéktelenek letéphetik, vagy áthelyezhetik, így célszerű elsősorban az útvonalleírásra 
hagyatkozni. 

7. 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 telefonszámon. 

8. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, kártérítés a rendezőségtől semmilyen jogcímen nem 
igényelhető. Kérjük, hogy a túra során ne szemetelj, óvd a természetes és az épített környezetet. 

9. Vízvételi lehetőségek: Szépvölgyi út (7,9 km), Hűvösvölgy (12,5 km), Szépjuhászné (16 km), 
Vérmező (23,6 km). Bolt, kocsma: Kiscelli u. (0,6 km), Vörösvári út (3,2 km), Hűvösvölgy (12,5 
km), Szépjuhászné (16 km). 

10. Fanatikus Budapest Kupázók, figyelem! Túránkkal párhuzamosan, Máriaremetén rendezik az 
EMCS (Együtt a magyar családokért) túrát 10 és 6 km-es távokon, melynek teljesítése szintén 
lehetséges, az alábbi módon. Ezt a túrát Hűvösvölgyben (annak, aki kb. 11 óráig odaér) meg lehet 
szakítani, onnan az 57/157/257-es busszal elmenni Máriaremetére, majd az EMCS túra teljesítése 
után vissza a busszal Hűvösvölgybe. Figyelem, legkésőbb 13:15-ig oda kell érni a Nagy-Hárs-
hegy ellenőrzőpontra! 

 

 
 

Végezetül jó utat, sikeres teljesítést kíván:        a Rendezıséga Rendezıséga Rendezıséga Rendezıség. 

7 

további 147 méter múlva (az első lehetőségnél) jobbra a Dénes utcába. Dénes utca végén a zöld 
jelzésről letérünk, keresztezzük a zebrán a Budakeszi utat és balra tovább Árnyas út (1,28 km). 
Az utca végén keresztezzük a Zugligeti utat és a buszmegálló előtt jobbra térünk a Szarvas Gábor útra. 
8. ep. Virányosi Közösségi Ház (Szarvas Gábor út 8/c, a buszfordulónál). 
Tovább egyenesen: Szarvas Gábor út (194 m) – Kútvölgyi út (389 m) – Kútvölgyi lejtő (709 m) – 
Szent János Kórház. (Az út neve változik, de a mindig csak egyenesen). 
A kórház bejárata előtt az 59-es villamos fordulójában egyenesen rátérünk a Mária út lila m  jelzésére 
(tovább eleinte a villamossínek mentén). 
Szent János Kórház – Városmajor: Mária út (lila m, 506 méter) 
 
Városmajor – Városmajori templom – Hajnóczy József utca – Magyar jakobinusok tere (Déli 
pályaudvar előtt) – Vérmező park – Pauler utca – Horváth-kert parkja – Krisztina körút: zöld sáv jelzés 
(2,72 km) 
Miután a zöld sáv keresztezte a Krisztina körutat, mi már nem megyünk jobbra fel a Tabán parkjába, 
hanem maradunk az út jobb, majd a kis parkoló után a bal szélén a járdán, aztán a Dózsa György téri 
villamosmegállónál balra keresztezzük a villamossíneket. Az ellenkező irányú megállón át, majd a 
sínek mentén érjük el a célt. Az épület sarkán Mihelics Vid emléktábla. Cél: Tabáni Spartacus SE – 
TTT közös klubhelyisége. 
 

 
A teljes útvonal és az ellenőrzőpontok áttekintő térképe 
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Útvonalleírás + térképvázlatok 
 

 
 
Óbudai Kulturális Központból kilépve balra indulunk el: San Marco utcán 122 méter, majd az első 
kereszteződésben balra. Föld utcán 254 méter (Zápor utcát keresztezve), a végében a hosszú, kék-zöld-
fehér panelház („faluház”) előtt jobbra, át a parkon, játszótéren. Solymár utca végén balra, a 
körforgalom felé. 
Kiscelli utcán balra, körforgalom előtt át a jobb oldalra és a Flórián tér szélén 249 méter. Pacsirtamező 
utca keresztezése a jelzőlámpás átkelőn a buszmegállónál. Tovább egyenesen a posta mellett, majd 
kockaköves úton (Korona tér), Kockaköves utca végében látható a Mókus sörkert, balról kerüld meg és 
az 1. ellenőrzőpontra érkezel: Mókusfészek. 
Tovább a templom mellett a Duna felé, majd szobrokkal díszített parkon át balra tarts a hídra felvezető 
lépcsőhoz (kijelölt gyalogátkelőn át). 
A hídra ne menj fel egészen, hanem át a gyalogos aluljárón, majd szemben lépcsőkön le, zebrán át a 
buszvégállomáshoz (Szentlélek tér). 
Balra, majd az első lehetőségnél jobbra gyalogos övezetben Szentháromság szobor, Óbudai Városháza, 
annak bal oldalán nyíló utcában tovább (Harrer Pál szobor). 
Harrer Pál utca: véget ér a kockakő, tovább a hosszú panelház mentén, majd kb. a felénél az egyik 
aluljárón balra át a másik oldalára (Miklós utca). Magyar Máltai Szeretetszolgálat épületének sarkánál 
balra: Raktár utca. 
Szentendrei út alatt át a gyalogos aluljárón, majd feljőve a Fujifilm üzlet mellett tovább a Raktár utcán: 
2. ep. Raktár utca 6. sz. előtti kis parkolónál, az utca bal oldalán (telefonfülke) 
Raktár utca: Vihar utcai körforgalomnál tovább egyenesen (kissé jobbra), 270 méter, majd a vörös 
téglakerítés előtt merőlegesen balra.  
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Körte utca: egyenesen, majd a Vörösvári út keresztezése jelzőlámpás gyalogátkelőn, SPAR üzlet 
mellett tovább, szánkózódombok között, a játszótéren csúszdák mellett jobbra fel és egy gyalogátjárón 
keresztezd a hosszú panelházat. Panelház túloldalán jelzőlámpás gyalogátkelőn a Bécsi út keresztezése, 
majd az egyenesen, aztán kissé balra tartva meredeken fel a Perényi úton, 228 méter múlva az 
elágazásban balra a Perényi lejtőn (balra kilátás, házak nincsenek, csak kerítés).  
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Remetehegyi úton jobbra, 89 méter. Máramaros úton balra, 152 méter. Máramaros köz, balra: 25 méter. 
Máramaros köz 3/a előtt jobbra fel a kezdetben viacolor burkolatú úton, tovább K▲ jelzés.  
Máramaros köz – Kőtaraj – Hármashatárhegyi út: K▲ jelzés (1,08 km) 
Hármashatárhegyi út túloldalán jobbra: országos K jelzés (0,97 km) 
3. ep. Hármashatárhegyi út, K – Z elágazás Ahol a K jelzés keresztezi a Hármashatárhegyi utat, 
előtte élesen balra: Z – KC jelzés (848 méter), majd tovább már csak KC  (324 m). 
Szépvölgyi dűlő, 65-ös busz fordulójánál balra: Szépvölgyi út, 68 méter. A nyomóskúttal szemben 
jobbra, murvás út – a parkoló végében tovább, egyenesen gyalogösvény. ZC jelzés keresztezése, az 
ösvényen tovább előre, fel a Kecske-hegyre. Csúcskereszt, majd a bányaudvar fakerítése mellett 
tovább, szűk gyalogösvényen. Kis tisztás néhány fenyővel és tölggyel: 28 méter múlva Y-elágazásban 
balra. 125 méter múlva széles út, ZC jelzés: jobbra! 126 méter múlva balra fordul a jelzett út 
(gyalogösvény jobbról). 235 méter múlva út keresztbe, azon jobbra és 34 méter múlva ismét élesen 
jobbra: Glück Frigyes út, K jelzés. Kecske-hegy – Oroszlán-szikla között lesz valahol a 4. ep.! 
Glück Frigyes út – Oroszlán-szikla – Határ-nyereg: kék sáv (1,3 km).  
 

 
Határ-nyereg – Vadaskerti-hegy – Hűvösvölgy – Hárs-hegyi nyereg – Nagy-Hárs-hegy (5. ep., kilátó 
után 100 méterre, a tisztáson) – Szépjuhászné: sárga sáv (5,6 km). Kisvasúti átjáró után balra, 
fenyők között. Parkolóban ismét balra: Szépjuhászné, büfé – 6. ep. A büfé épülete mellett tovább, 
majd az épület végében jobbra le a lépcsősoron. Tovább a ZC jelzésen, a Hárs-hegyi-nyeregbe (778 
m). Hárs-hegyi nyereg – Kis-Hárs-hegyi kilátó: S▲ (sárga háromszög, 0,15 km). 
7. ep. Kis-Hárs-hegy, kilátó. A kilátótól korlátja mellett benőtt lépcsősoron le, tovább jelzés nélküli 
sétaúton, szerpentinnel le a kisvasúthoz, melynek keresztezése után 150 méterrel a kereszteződésben 
tovább meredeken le a gázvezeték mentén (sárga jelzőtáblák).Az aljában (F-98 jelű oszlopnál) 
egyenesen tovább az aszfaltozott úton (Hárshegyi út). 132 méter múlva becsatlakozik a zöld sáv jelzés,  
 


