
Peremtúra a Gerecsében és a Budai-hegységben 
 

Jelvényszerző túra 

 

A Hegyiember és Baráti Köre 2004.december 1-jétől jelvényszerző túrát működtet a Gerecse és a Budai-

hegység peremén, Zsámbéktól Nagykovácsiig. A túra során megtekinthetjük Zsámbék nevezetességeit, 

köztük a román kori templom romjait. Szép kilátópontokat érintünk, láthatjuk a Gerecse, a Budai-hegység 

és a Pilis dombjait, hegyeit. Nem utolsósorban egy kellemes (és nem túl megerőltető) kirándulást tehetünk 

e Budapesthez közeli tájon. 
 
A túra útvonala: Zsámbék – Nyakas-hegy – Perbál – Zajnát-hegyek – Nagykovácsi (végig a felújított sárga 

sáv turistajelzés mentén) 

táv: 21 km szintemelkedés: 550 m 

 
A túra teljesítését az igazolólap kitöltésével tudjuk igazolni. 

 

Az igazolólap beszerezhető Pető Sándortól az alábbi email-címeken: hegyiemberesbaratikore@gmail.com 

vagy immolation@freemail.hu illetve letölthető a www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu oldalról. 
 
A túra díjazása: kitűző, oklevél. A díjazás jelenlegi ára: 400Ft 
 
Kérjük, hogy az igazolólapot lehetőség szerint emailben küldjék el valamint célszerű a díjazás árát átutalni 

(a postaköltség miatt ekkor 500 forintot kérünk utalni fejenként). Az utaláshoz kérésre küldünk 

bankszámlaszámot illetve ha szükséges, postacímet is. 
 
 

Peremtúra a Gerecsében és a Budai-hegységben  
Jelvényszerző túra útvonalleírása és igazolólapja 

 
 
A túra útvonala: Zsámbék – Nyakas-hegy – Perbál – Zajnát-hegyek – Nagykovácsi (a sárga sáv turistajelzés mentén)  
táv: 21 km szintemelkedés: 550 m 

 
Figyelem! A korábbiakhoz képest apró változás történt az útvonalban és az ellenőrző pontokban is! Végig a sárga sáv 

jelzésen halad a túra! 
 
Útvonalleírás:  

Zsámbékon a Szent István térről indulunk, ide érkeznek a Volánbusz járatai a Széna térről. Az itt levő kis parkban van 

az 1.ellenőrzőpont. A parkban nyomóskút található. 

A sárga sáv jelzést követve az Akadémia utcán indulunk el a várkastély felé (az autóbuszmegállók mellett). A várkastély előtti 

elágazásban (a díszkút előtt) a jobbra induló utcába fordulunk, rövidesen elhaladunk egy játszótér mellett. A játszótér mögött 

található a Török-kút. Érdemes megtekinteni. Balra kanyarodunk a Benedek utcába, felmegyünk a lépcsősoron. Ennek végén 

egyenesen folytatjuk utunkat a Pálos utcában, a T-elágazóban jobbra fordulunk. A Szent Ferenc- kútnál ismét a jobb a helyes 

irány. Megérkezünk Zsámbék legjelentősebb műemlékéhez, a román kori templom romjaihoz. (2.ellenőrzőpont) Itt is van 

nyomóskút. 

 
Balra fordulunk, továbbra is a hegy felé tartunk. Elérjük a Mátyás Borozót. Itt balra fordulunk, közvetlen utána ismét 

balra, majd egyenesen a mélyútba térünk (nem a balra induló útra). Ezután az első adandó alkalommal balra fordulunk (az 

utcából szép kilátásban gyönyörködhetünk), majd jobbra. Ezúttal nem megyünk balra az első úton, hanem egyenesen folytatjuk 

utunkat. Rövidesen az út ösvénnyé szűkül. Az ösvény után az első alkalommal balra fordulunk egy utcába, majd a következő 

elágazásban jobbra egy murvás útra. Innen egyenesen felmegyünk a murvás úton, melyről jobbra térünk a végén lévő 

elágazásban. Ez az út már felvezet a Nyakas-hegy füves-bokros gerincére. Ezen a gerincen haladunk hosszú kilométereken át. 

Az út jobbra kanyarodik, balra távolabb egykori katonai terület. Gyönyörű a kilátás a Zsámbéki- medencére, a Budai-hegységre. 

Időnként a Pilis is látszik. Hamarosan egy füves úthoz érünk, mely jobbra egy kereszthez vezet. Mi egyenesen haladunk tovább, 

csakúgy, mint a következő füves útnál, ami balra ágazik ki. A következő ötös elágazásban is egyenesen haladjunk tovább, és 

elérkezünk egy sűrűbb fenyőcsoporthoz, ahol a 3.ellenőrzőpontot találjuk. 
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A jelzés bevezet a fenyvesbe, amiből néhány domb leküzdése után kiérünk. Balról érkezik eddigi utunk, mi irányunkat 

tartva megyünk tovább, nem a jobbra haladó úton. Egy kisebb kőteknőnél (talán bányagödör volt?) a jobboldali utat választjuk,  

és ezen egyenesen bemegyünk az erdőbe. Ezt a széles szekérutat követjük hosszan. Először fenyvesben haladunk, majd jobbról 

tölgyes kísér. Ahol ritkább az erdő, a Gerecsére nyílik szép kilátás. Egy út ágazik el az erdőben jobbra lefelé, de mi maradunk 

az eddig követett úton. Egy nagy akácnál egyenesen haladunk tovább (itt csatlakozik egy ösvény Anyácsapuszta felől) a mezőn. 

A mező utáni elágazóban eddigi irányunkban haladunk tovább. (Jobbra is indul egy út) A szekérútról rövidesen egyenesen egy 

ösvényre térünk, mely néhol igen gazos. Mikor kiérünk az ösvényről, egy elágazásban találjuk magunkat. Az elágazásban az 

eddigi ösvényünk folytatásán (kissé jobbra) indulunk el, majd a nehezen észrevehető utat követve jobbra felmegyünk a Nyakas- 

tető gerincútjára. Ezen balra fordulva kisvártatva a csúcskőnél találjuk magunkat. Ez a 4.ellenőrzőpont. Csodás kilátásunk van 

a környező hegységekre. 

 

Tovább indulunk. Az út jobbra fordul, borókás bozótosban haladunk lefelé. Balról út csatlakozik, mi jobbra megyünk 

tovább. Kiérünk egy rétre, az első adandó alkalommal (egy vadászlesnél) balra bekanyarodunk és lefelé haladunk a rét szélén. 

Az út jobbra kanyarodik, aztán balra erdősávba tér, egy T-elágazáshoz jut. Itt balra fordulunk, rövidesen az út jobbra kanyarodik 

és egy mező után emelkedni kezd. A dombról leereszkedve jobbra fordulunk Perbál felé. Egyenesen haladva a Hunyadi J. utcán 

érjük el a falut. A jelzést követve elérjük a forgalmas Fő utat, és balra fordulunk. A budajenői elágazás után nem sokkal az út 

jobb oldalán található a plébánia, mögötte pedig a parkban a kitelepítettek emlékműve. Ez az 5.ellenőrzőpont. Az emlékmű 

közelében az út mellett található egy nyomóskút. 

 

A Fő utcán hagyjuk el a falut. Kiérve a faluból egy tanyánál a jobbra induló földútra térünk, mely rövidesen balra 

kanyarodik. A 90-es számú gázoszlopnál elhagy a jobbra kanyarodó murvás út, mi nem ezen megyünk, hanem megcélozzuk az 

innen már látható gesztenyefacsoportot. A szántóföldek között haladunk, jobbra a néhány gesztenyefa egy kis csoportban. Innen 

már felfedezhető a Meszes-hegy és környéke. Az út végén egyenesen bemászunk a kerítés mögé. Közvetlenül ezután átkelünk 

a patak felett, majd egy gém nélküli gémeskúthoz érünk. Ez a 6.ellenőrzőpont. 

 

Innen a szántóföld szélén haladunk (út híján), enyhe emelkedőn majd lejtőn. Ha felértünk a második dombra, 

közvetlenül az erdősáv mellett haladjunk. Rövidesen elérünk egy kaput és a mellette levő létrát, ezen hagyjuk el a bekerített 

területet. Útelágazásban vagyunk, szemben folytatjuk utunkat úgy, hogy az erdő balra közvetlenül mellettünk legyen. Az út 

jobbra kanyarodva követi az erdő szélét, nemsokára elágazáshoz érünk. Itt balra fordulunk, és ezen a széles úton haladunk 

tovább. A völgy után egyre sűrűbb erdőbe érünk, a mélyúton emelkedni kezdünk. Jobbra mély „ erdőirtott” horhos, balra 

feltűnnek a fenyvessel borított Zajnát-hegyek. Kis réten haladunk át, majd tölgyerdőben emelkedünk. Ezen a széles úton 

haladunk hosszasan felfelé enyhén jobbra kanyarodva. Útközben érdemes megállni egy-egy szép kilátóponton. Egy szakaszon 

kerítés mellett halad az árnyas út. Mikor a kerítés jobbra elválik tőlünk, az út mellett egy kis facsoportban „míves” határkövet 

fedezhetünk fel. Ez a 7.ellenőrzőpont. 

 

A fokozottan védett terület táblánál egy út jön föl jobbról, mi egyenesen megyünk tovább a széles dózerúton. Elérkezünk 

a sárga sáv, kék kereszt elágazáshoz. Itt jobbra kanyarodunk és kényelmesen lejtve végig az úton maradva előbb erdőben, majd 

gyümölcsös mellett haladva elérjük utunk célját, Nagykovácsit. A 8.ellenőrzőpont a templomnál található. Itt van a 63-as busz 

végállomása is. Reméljük, tetszett a túra. 

 

Gratulálunk a teljesítéshez! 



Peremtúra a Gerecsében és a Budai-hegységben 
 

Jelvényszerző túra igazolólapja 

 

1.ellenőrzőpont: Zsámbék, Szent István tér, Honfoglalás 

emlékmű Mikor emelték Zsámbék polgárai? 
 
 

 

2.ellenőrzőpont: Zsámbék, templomrom 

TKM Bélyegző vagy Mikor látogatható a templomrom november 1. és március 31. között? 
 
 

 

3.ellenőrzőpont: fenyves a Nyakas-hegy gerincén  
A fenyőcsoport „bejáratánál” levő két jelzéssel ellátott fán összesen hány sárga sáv jelzés található? 
 
 

 

4.ellenőrzőpont: Nyakas-tető  
ellenőrző kód vagy a sárga felirat szerint innen hány méterre kanyarodik a sárga jelzés? 
 
 

 

5.ellenőrzőpont: Perbál, kitelepítettek emlékműve  
Melyik évben állították az emlékművet? 
 
 

 

6.ellenőrzőpont: gémeskút  
Milyen alakú a kút betonteknője? 
 
 

 

7.ellenőrzőpont: „míves” határkő  
Milyen felirat olvasható a határkő tetején? 
 
 

 

8.ellenőrzőpont: Nagykovácsi, templom  
A templommal szemközti emlékművön milyen állat látható? 
 
 
 

 

Teljesítő(k) neve:……………………………………………………………………………….. 

 

Egyesület, település:..…………………………………………………………………………… 

 

Amennyiben valamelyik kérdésre nem lehet válaszolni, a helyszínen készített fotó vagy bélyegzés is 

megfelelő. 


