
Hely, település, objektum                          GPS-pont Távolság 
(km) 

Jelzés Útvonal: Csobánka-Dobogókő                                                                  Nehézség        Úttípus                           
Csobánkai Közép-európai Cserkészpark - 
zarándokszállás, Csobánka, Margitliget 1.

1 0,00 P A parkból kiérve a betonúton balra fordulunk Csobánka központja felé. betonút

2 0,37 P A P jelzés észrevétlenül lekanyarodik a betonútról. Balra fordulunk az erdőbe. Az ösvényre térve a betonút után 
felfelé emelkedünk, majd lefelé ereszkedünk. Jobbra kerítés és házak mellett haladunk el.

Figyelni kell a leágazást, mert 
nem nagyon látszik!

erdei ösvény

Oszoli szikla, pihenőhely 3 1,3 S+ A P jelzésről letérünk jobbra Sárga + jelzésre a központ felé (Kossuth u.). [Balra a P-on Budapest felé lehet 
menni.] Lefelé megyünk a betonúton  házak között.

betonút

Faluközpont 4 1,7 S+ Körforgalomhoz érünk, jobbra tartunk. betonút

5 1,8 S+ Főútra érünk ki. Balra haladunk tovább a CBA elött. betonút

6 1,9 Z Innentől a Zöld jelzésen haladunk tovább a Fő utcán. betonút

7 1,9 Z Gyógyszertár mellett haladunk el. Balra templom. Az utca neve ezután Béke út. betonút

8 2,1 Z A Szerb térnél jobbra folytatjuk utunkat, a Béke úton. Jobbra hosszú árok mellett haladunk el. betonút

9 2,9 Z Jobbra rákonyarodunk egy földútra. A tér közepén van egy kút. Balra útszéli kereszt mellett haladunk el a falu 
végén.

földút

10 3,5 Z Jobbra Szűz Mária paddal. Cserjés, bokros ösvényen haladunk tovább bokros ösvény

Letérési lehetőség Szent-kúthoz és a kápolnához 11 3,8 K Hármas kereszteződéshez érünk. Balra a Kék jelzésen Szent-kúthoz ill. a szent-kúti kápolnához érünk (kb. 450 m, 
megéri a kitérőt!) Utunk egyébként a kereszteződéstől az Y elágazás ágai közötti úton a K jelzésen folytatódik 
tovább Szent-kúttal ellentétes irányban a K jelzésen. Két oldalt szedres. Enyhén fölfele kaptatunk.

Nehezen észrevehető út! füves ösvény, majd földút

12 4,7 K Az Y elágazásnál jobbra folytatjuk az utunkat a K jelzésen. Elöttünk tisztás, közepén magaslessel. Völgyerdőbe 
érünk. Szép gyertyánerdőn keresztül vezet az utunk.

földút

13 6,8 K Az Y kereszteződésnél a K jelzésen, egyenesen tovább haladunk. földút

14 8,2 K Keresztezzük a Kovács (Dera)-patakot. S hamarosan egy pihenőhelyre érünk. (A patak keresztezése előtt 
gyenesen továbbhaladva levágható az út a pihenőhely kihagyásával.)

Patak-átkelés! földút

Mogyorós-árok, parkoló/pihenőhely 15 8,3 K Pihenőhely, padokkal, sütögetővel. Ha nincs sütnivalónk, legalább pihenjünk egy kicsit! :) földút

Fahíd, Szurdok eleje 16 8,3 K Ismét keresztezzük a Kovács-patakot, ezúttal fahídon. Tovább megyünk a völgyben a Szurdokon keresztül 
fahidakon át.

Gyönyörű szakasz! keskeny földút, fahídak

17 9,1 K Kiérünk a Szurdokból és a Kovács (Dera)-patakot ismét keresztezzük. Utána rögtön pihenőhely és tűzrakóhely. 
Ismét átvezet a K  jelzés a patakon. Az Y elágazásnál jobbra megyünk a patak mellett. A patakon ismét átkelünk 
és tőle jobbra haladunk.

földút

18 9,5 K Magas feszültségű vezeték alatt haladunk át,  majd az erdőből kiérve pihenőhelyre érkezünk. betonút

Pilisszentkereszt 19 9,7 K Kiérünk a főútra Pilisszentkereszten. Balra fordulunk, s fölfelé megyünk a központba (Pomázi út). betonút

Pilisszentkereszt faluközpont 20 10,3 Z, P Faluközpontba érve a kereszteződésnél éles balkanyarral balra fordulunk. Innentől a Zöld (Piros) jelzésen 
haladunk tovább a Fő utcán. (A K jelzés hamarosan jobbra elkanyarodik.)

betonút

Z, P A Fő utcán elhaladunk egy kocsma, CBA, cukrászda és a Polgármesteri Hivatal mellett. Utána templomhoz 
érünk.

betonút

Templom 21 10,9 Z A templom után jobbra lefordulunk a Fő utcáról. Z  jelzésen haladunk tovább a Patak sor utcán - jobb kéz felől 
csörgedezik a patak. Elhagyjuk a falut. Földúton megyünk tovább - bal kéz felől a Pilis hegyet látjuk - pazar 
kilátás.

betonút majd földút

Letérési lehetőség a Klastromkerthez (egykori 
ciszterci kolostor romjai)

22 11,4 Balra kitérőt lehet tenni a Klastrom köveihez. Egyenesen tovább, balról bekerített focipálya. földút

23 11,7 Z A focipálya szélén balra fel a Pilis-hegy irányába haladunk. A kaptatón felérve a  Pilis-hegy lábánál jobbra tovább. 
(Fent a S+ jelzés is megjelenik.) Beérünk az erdőbe.

Erős kaptató! földút

Erdei pihenőhely kis faházzal, padokkal, tűzrakó 
hellyel.

24 13,6 Z Pihenőhelyhez érünk. Egyenesen tovább. földút

Fakereszt - Pápay Domonkos erdőmérnök 
emlékére (Döme halála).

25 13,8 Z Fakereszthez érünk.Körülötünk csodás bükkerdő. földút

26 14,2 Z A S+ jobbra elkanyarodik,  de mi maradunk a Zöld jelzésen. Folyamatos emelkedő! földút

Dobogókő felé vezető főút 27 15,0 Z Kiérünk a főútra, balra rákanyarodunk. autóút

Két-bükkfa-nyereg, kereszteződés, pihenőhely, 
letérési lehetőség a dobogókői zarándokszálláshoz 
(Manréza)

28 15,2 Z Két-bükkfa-nyereghez érünk.  autóút

A Via Margaritarum zarándokút útleírása 
(Csobánka-Oroszlány) 



Hely, település, objektum                          GPS-pont Távolság 
(km) 

Jelzés Útvonal: Dobogókő-Pilisszentlélek                                                                    Nehézség        Úttípus                           
Út a  dobogókői zarámdokszálláshoz Z+ Dobogókő felé jobbra kanyarodunk az autóúton (buszmegálló előtt haladunk el), majd a kanyar végén a második 

balodali autós leágazás keresztezése után jobbra kis ösvényen letérünk aaz autóútról és a Z+ jelzésen felfele 
haladunk tovább. Kb. 3 km múlva a dobogókői zarándokszállás (Manréza) közelébe jutunk (kb 3 km).(A szállás 
nincs kijelezve a turistaúton, csak a főút felől. A Z+ jelzésről hátulról közelíthető meg a szállás.  

autóút, erdei ösvény

Manréza Lelkigyakorlatos Ház                       
2099 Dobogókő, Téry Ödön u. 6.

kb.18,0     

Két-bükkfa-nyereg, kereszteződés, pihenőhely 38 0,00 
(+kb.3,0)

Z Két-bükkfa-nyeregnél betérünk az erdőbe és a Zöld jelzésen haladunk tovább Pilisszentlélek felé. (Ha Dobogókőn 
szálltunk meg, akkor már kb. 3 km-t tettünk meg idáig, ez a megadott távolságokhoz hozzáadandó!)  Jobbról a 
Shaolin faluba menő betonút, balról sorompó - a Z jelzésen ereszkedünk tovább.

erdei út

39 0,56 Z Keresztezzük az autóutat, a Shaolin falu táblától balra folytatjuk utunkat. Jobbról elkerített fenyőfatelep. erdei út

40 0,96 P+ A Z jel elkanyarodik, utunkat a P+ jelzésen folytatjuk. Balra párhuzamosan felettünk az autóút. erdei út
41 1,6 S, P Az útba balról belefut a S ill. P jelzés, innentől az S, P jelzésen megyünk tovább lefele. erdei út

Szent László-forrás, Kálmán-kút lejárata, pihenő, 
padok, víz nem mindig van

42 1,9 S, P Jobbra letérhetünk a Szent László-forráshoz. ösvény

Pilisszentlélek 43 2,2 S, P Beérünk a faluba, a Hunyadi János utcán haladunk. erdei út, majd betonút

Leágazás a katolikus templomhoz (érdemes 
megnézni) és az iskolához 

S,P A Klastrom kocsmánál jobbra felfele kanyarodva, a templomhoz, illetve az iskolához jutunk. Ha nem akarunk itt 
megállni akkor egyenesen megyünk tovább.

betonút

Pilisszentlélek, leágazás a Pálos 
kolostorromhoz

(44) 45 2,8 S, (P) Ha a Piros jelzésen elkanyarodunk  jobbra, kitérőt tehetünk a Pálos kolostorromhoz (csak oda: 883 m), de 
az út egyenesen halad tovább a Sárga jelzésen a Hunyadi utcán.

betonút

3,0 S Az önkormányzat előtt elfordulunk jobbra. A Kossuth Lajos utcán kimegyünk a faluból. betonút

Pilisszentlélek határa 46 3,4 S Kiérünk a faluból a S jelzésen. Földúton haladunk tovább földút

47 3,5 S Az elágazásnál egyenesen a földúton tovább  (vagy jobbra szemben felfelé a földúton rövidíthetünk, ebben az 
esetben a következő pont első fele kimarad, s onnantól olvassuk, hogy "majd sokáig egyenesen tovább.." ).

földút

48 3,9 S Az S jelzés élesen jobbra kanyarodik - miközben az út egyenesen tovább is folytatódik. Figyelni kell a leágazást! 
Felfele megyünk egy réten át. 300 m múlva 90 fokos balkanyart vesz utunk,  majd sokáig egyenesen tovább, végül 
beérünk egy gyertyános erdőbe.

Bozót, a jelzés nehezen látszik! földút

49 6,8 S Utunk letér jobbra - erdőben megyünk tovább. erdei út

50 7,3 S Utunkat keresztezi egy széles földút, de mi haladjunk egyenesen tovább. Sűrű bozótos, csipkebokros rész, balról 
drótkerítés, utána tovább az erdőben.

Bozót, csipkebokor! erdei út

51 7,8 S Kiérünk egy rétre. Egyenesen megyünk tovább a réten, az erdő mellett lefelé. földút

52 8,1 S Leérünk egy betonútra, ahol jobbra fodulunk az erdészház felé. betonút

Az erdészház kerítésének sarka 53 8,2 S Elhaladunk az erdészház mellett.  földút

54 8,3 S Keljünk át a sorompón az erdészház melletti út végében - néha lezárják az utat vadászidényben du. 5 és reggel 8 
óra között. Tovább a földúton.

földút

55 8,4 S Az Y elágazásnál a baloldali úton tovább. földút

Vaskapu, átkelés a kerítésen létrán 56 8,6 S Vaskapuhoz érünk, át kell másznunk a kerítésen. A földúton tovább. Jobbról drótkerítés, balról erdő, balra fordul 
az út, elhagyjuk a kerítést és erdőbe érünk. Nagyjából vízszintes terepen haladunk.

erdei út

57 9,5 S Kiérünk egy rétre, ahol egyenesen megyünk tovább. földút

58 9,8 S Beérünk az erdőbe, jobbról vadászlest látunk. földút

Zöld sorompó 59 10,0 S Zöld sorompó után kiérünk egy szántóföldre. Egyenesen tovább az erdő szélen lefelé. földút

60 10,2 Gyöngy Az út fasorhoz vezet, a fasor elött jobbra tovább. (A Sárga jelzés balra mutat, mi ennek ellenére jobbra megyünk 
tovább a Gyöngy jelzésen). Tőlünk balra fa- ill.bokorsáv.

földút

61 10,4 Gyöngy Átérünk a fasor másik oldalára és hatalmas rétre érünk. Jobbra tovább a nagy bozótos mellett haladunk. földút

Magasles 63 10,5 Gyöngy Magasleshez érünk. földút

Magasles 64 10,8 Gyöngy Újabb magasles - a villanyoszlop sornál balra haladunk felfele a nagy réten át. földút

65 11,7 Gyöngy Felérünk a rét tetejére egy földúthoz, ahol balra megyünk tovább. földút

66 12,0 Gyöngy, 
(S3), S

Elérjük a szőlőst, kis házakkal. Tőlünk jobbra indul egy Sárga háromszög jelzésű út, de mi tovább megyünk a S 
jelzésen lefelé. Jobbra vörös kereszt - lefelé megyünk tovább egyenesen mély földúton.

Két oldalt magas agyagfal földút

A Sárga jelzés alaposan 
megváltozott a 2005-ös kiadású 

Pilis térképhez képest!!!



Hely, település, objektum                          GPS-pont Távolság 
(km) 

Jelzés Útvonal: Esztergom-Dorog                                                                   Nehézség        Úttípus                           
67 12,1 Gyöngy Elágazáshoz érünk - nem megyünk rá az új S jelzésre, hanem a jobb oldali földúton megyünk tovább lefelé. földút

68 12,5 S Bejön az új S jelzés balról. földút

Csurgó-kút 69 12,7 S Csurgó-kúthoz érünk. Balra-jobbra házak. földút

Szent Orbán kápolna 70 12,9 S Jobbra Szent Orbán Kápolna. földút

Esztergom-kertváros S Az Emmausz feliratú ház mellett balra lekanyarodunk, köves úton haladunk, két oldalt hétvégi házak. A 
Galagonyás úton megyünk lefelé. (A végén a Tesco elött Capri Pizzériához és Étteremhez érünk )

köves út, majd betonút

Kereszt, Dorog balra, Esztergom jobbra 71=77 14,0 S Az utca végén a Tesco mellett a főút elött kereszt áll. A Dobogókői úthoz érünk. Esztergom felé jobbra fordulunk, 
ha rögtön Dorogra tartunk, akkor balra. 

betonút

Út Esztergomba a zarándokszálláshoz 76 14,6 Gyöngy A Dobogókői útról balra kanyarodunk a Terézia útra. betonút

Templom és gyógyszertár 75 14,9 Gyöngy Tőlünk jobbra templom, balra előtte gyógyszertár. Keresztezzük a Simor J. utcát, majd elérjük a Hősök terét. betonút

73=94 15,1 Gyöngy Kiérünk a Kossuth Lajos utcára. Balra a Szt. Anna plébánia látszik. Átmegyünk a zebrán, majd  a Kossuth Lajos 
utcán jobbra fordulunk. Jobbra templom, balra gyógyszertár.

betonút

Kossuth Lajos utca - IV Béla király utca sarka 95 15,5 Gyöngy Balra kanyarodunk a IV. Béla király utcán és megkeressük a 3-as számot. betonút

Zarándokszállás                                 Esztergom-
Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia (IV. Béla 
király utca. 3.)

név 15,7 Gyöngy A szállásról - ha lepakoltunk és kipihentük magunkat - feltétlenül látogassunk el az Esztergomi Bazilikába 
(csak oda: 1,4 km). 

betonút

0,0 Gyöngy A zarándokszállásról kilépve balra végig a IV. Béla király utcán, a Kossuth L. utcán jobbra, majd balra a 
Terézia úton egészen a Dobogókői útig, ahol jobbra fordulunk, s elmegyünk a Tescoig, ahol előző nap 
leérkeztünk a Galagonyás útról. 

betonút

Kereszt 77=71 1,7 Gyöngy Balra kereszt, jobbra Tesco - egyenesen megyünk továbbb. A Tesco parkolójának végénél átmegyünk az út jobb 
oldalára.

Dorogig iparterületen át, nagy 
forgalom, beton, kevés árnyék!

betonút

78 2,2 Gyöngy Körforgalomhoz érünk, balra Humanic, utána Aldi. Egyenesen továnn a Dobogókői úton. betonút

Esztergom vége tábla 79 2,6 Gyöngy Az Esztergom vége táblánál átmegyünk az út bal oldalára, jobbra kanyarodunk az úttal. Balra "Csüli kocsma". betonút

80 2,9 Gyöngy Csüli kocsma után kereszteződéshez érünk, egyenesen tovább. betonút

81 3,3 Gyöngy Kereszteződésnél jobbra kanyarodunk Budapest, Komárom, Esztergom-Kertváros felé. betonút

82 3,4 Gyöngy Körforgalomhoz érünk. Jobbra Suzuki gyár, balra iparterület. Egy füves területen megyünk végig az út mellett. 
Balra Tyco Electronics.

füves terület

Lovarda 83 4,6 Gyöngy Balra lovarda bejárata látszik, egyenesen tovább. füves terület

Tájvédelmi körzet tábla 84 5,0 Gyöngy ATájvédelmi körzet táblánál egyenesen megyünk tovább. Lehet az út melletti ösvényen is haladni, az árok 
túloldalán. Balra a löszfalon, partifecskék és gyurgyalagok költőüregei.

ösvény

Vassorompó, Nemzeti Park tábla 85 6,0 Gyöngy Kiérünk az ösvény végére, a főútra. betonút

86 6,2 Gyöngy Az útkereszteződésnél a 111-es úton jobbra kanyarodunk Dorog, Esztergom-Kertváros felé, s az út bal oldalán 
haladunk.

betonút

Esztergom - Kertváros eleje tábla 87 6,4 Gyöngy Esztergom - Kertváros eleje táblához érünk. Balra Plus közért a sarkon. betonút

88 6,6 Gyöngy Körforgalomhoz érünk,  balra kanyarodunk a Damjanich utcába. Jobbra "Arany korsó" vendéglátóipari egység. betonút

Szent István Plébániatemplom 89 7,3 Gyöngy Jobbra az út mentén Szt. István Plébániatemplom látható. Balra kenyér és pékárú szaküzlet, majd Reál, jobbra 
"Büfé", balra ATM 0-24 bankautomata, az út másik oldalán gyógyszertár. Balra élelmiszer nagyker és húsárú 
bolt. Balra füves - parkos terület.

betonút

Dorog eleje tábla 90 8,1 Gyöngy Dorog eleje táblához érünk. Jobbra Cemege bolt, majd Élelmiszer bolt, balra "aro" és Profi betonút



91 8,8 Gyöngy Balra Spar, útkereszteződéshez érünk. Átmegyünk az út jobb oldalára és a járdán haladunk tovább. betonút

92 8,9 Gyöngy Átmegyünk a vasúti sinen. Jobbra OTP bankautomata a Richter Gedeon Rt fióktelepe elött. Jobbra Fekete Sas 
Gyorsétkezde.

betonút

Esztergomi út-Hantken Miksa út sarok 93=97 9,9 K Útkereszteződéshez érünk, balra a vasútállomáshoz jutnánk, de mi egyenesen megyünk tovább. Balról bejön a 
Kék jelzés.

betonút

Dorog 98 10,00 K Körforgalomhoz érünk. Keresztezzük a 10-es utat, majd egyenesen felfelé megyünk tovább a Kék jelzésen a 
Kálvária utcán. 

betonút

99 10,1 K Balra bekanyarodunk az István király utcába betonút

Szent József templom 100 10,3 K Templomhoz érünk. Egyenesen tovább. betonút

101 11,1 K Kiérünk egy betonútra, jobbra fordulunk. betonút



Hely, település, objektum                          GPS-pont Távolság 
(km) 

Jelzés Útvonal: Dorog-Tokod                                                                      Nehézség        Úttípus                           
Vasúti kereszteződés 102 11,3 K Vasúti kereszteződéskez érünk, egyenesen megyünk tovább a K jelzésen. (A Dorog vége tábla is itt van a 

közelben.) A betonúton tovább, mely először murvás, majd köves úttá változik.  Balra kőkerítés, jobbra fiatal 
akácos következik. Széles földúton megyünk, jobbra kerítés. Ház mellett haladunk el, majd szűkül az út.

betonút, murvás, köves út, széles 
földút

103 12,5 K Y elágazáshoz érünk, balra enyhén fölfelé tovább, majd meredeken fel a dombon tölgyesbe érünk, majd újra 
akácosba, jobbról belénk torkollik egy út, tovább fölfelé.

Kaptató! földút

104 13,2 K Felérünk a dombtetőre, jobbra fedetlen akna, egyenesen tovább. (Jobbról bejön egy út, egyenesen tovább fölfelé, 
jobbról bejön egy másik út, egyenesen tovább. Balról bejön egy út, egyenesen tovább tölgyerdőn át.)

földút

105 13,8 K Többszörös kereszteződéshez érünk. Egyenesen fölfelé megyünk tovább egy kis ösvényen. kis ösvény

106 13,9 K Jobbra ráfordulunk egy erdészeti útra. Majd újabb kereszteződéshez érünk. erdészeti út

107 14,1 K A kereszteződésben egyenesen, majd az Y elágazásnál balra. erdészeti út

Szép kilátás 108 14,5 K Kiérünk egy fennsíkra. Tovább egyenesen a hegy oldalában, balra pazar kilátás. földút

Kereszt, szép kilátás 109 14,9 K A kék jelzésről balra kicsit letérve keresztet találunk. Tölgyerdőben emelkedünk a Nagy-Getére. földút

Magasságjelző oszlop 110 15,5 K Magasságjelző oszlop balra a bozótban. Keskeny ösvényen tovább lefele, majd felfele. keskeny ösvény

Nagy-Gete 111 15,8 K Elérjük a Nagy-Gete fakeresztjét (455 m). (Ha a kereszt előtti utolsó Y elágazásban tovább megyünk egyenesen, 
akkor pihenő helyre jutunk (tűzrakó+padok)) A kereszttől jobbra lefele indulunk tovább az ösvényen meredeken 
le, fenyőerdőn keresztül.

Nagyon meredek ösvény! ösvény

112 16,5 K Leérünk egy sík részre, balra a bokrok mögött nagy rét, egyenesen tovább. Fenyvesbe érünk, balra sziklák mellett 
haladunk felfelé, majd lefelé.

keskeny ösvény

113 16,7 K A K jelzés jobbra letér a fenyvesbe, itt ereszkedünk tovább. Kiérünk a fenyvesből. Jobbra szép kilátás nyílik 
Tokodra.

ösvény

114 16,9 K Kereszteződéshez érünk. Egyenesen tovább, majd jobbra az elektromos távvezeték alatt a templom irányában, 
majd a vezeték után Y elágazásnál balra, majd több elágazás jön, a bokrok ágai be vannak sárgázva vagy kékezve, 
ez segít a tájékozódásban. 

ösvény

115 17,4 K (K+) Leérünk egy széles erdészeti földútra. (Balra K+ jelzés vezet.) Mi azonban jobbra kanyarodunk a K jelzésen és 
egészen Tokodig megyünk. 

erdészeti út

Tokod 116 18,0 K Betonútra érünk. Jobbra házak, balra játszótér, majd házak. A Szabadság utcában vagyunk. betonút

Tokod, főtér 117 18,6 K Kiérünk a főtérhez, jobbra templom, mi azonban balra az első utcán, az árok mentén haladunk az 
Alkotmány utcán. 

betonút

 118 18,7 K A 3-as szám után jobbra fordulunk, de továbbra is az Alkotmány utcán megyünk felfelé. Nemsokára jobbra kút. betonút

Tokod vége 119 18,9 K Kiérünk a falu végére, az utolsó ház után balra fordulunk. Mezőre érünk, jobbra a szikás hegy (Hegyes-kő)  felé 
tartunk emelkedőn, majd a sziklás hegyoldal elött balra haladunk el (jobbra a szikla). Bozóton át kis ösvényen 
haladunk fölfelé erős kaptatón. Ha hátranézünk, láthatjuk a Nagy-Getét kimagasodni. Onnan jöttünk! :)

Erős kaptató! földút, kis ösvény

Hegyes-kő, gyönyörű panoráma menet közben 120 19,7 K Kiérünk egy erdészeti útra, jobbra fordulunk, s tovább emelkedünk. A Hegyes-kő (sziklás hegy) csúcsát balról 
kerüljük.

erdészeti út

121 19,8 K A Hegyes-kő talán általunk érintett legmagasabb pontján átbukva lefele ereszkedünk, a Kis-kőtől (következő hegy 
csúcsától) jobbra halad az út. (Távolról látszik az út, de nincs mire jelölni.)

erdészeti út

Kis-kő 122 20,0 K A Hegyes-kőről leereszkedve Y elágazáshoz jutunk, balra haladunk tovább. Az újabb Y elágazásnál pedig balra 
fordulunk. Kopár hegyen megyünk bozótok között. A Kis-kő csúcsát jobbról kerüljük, (mögöttünk a Hegyes-kő) 
majd felfele haladunk ugyanarra tovább kopár, bozótos hegyen. Gyönyörű a kilátás. Az Y elágazásnál egyenesen 
tovább. Lassan meglátjuk a völgyben húzódó műutat, arra felé tartunk. Az Y kereszteződésnél jobbra lefele 
(köveken vannak a jelek) bozótosba érünk, majd újabb kereszteződéshez. 

erdészeti út

123 20,7 K Egy erdészeti út keresztezése után balra szemben kis ösvényen haladunk tovább bozót majd fák között. kis ösvény

124 21,2 K Kiérünk egy szekérútra. Tovább haladunk balra lefele. szekérút

125 21,4 K Kiérünk a műútra, balra fordulunk, az  út átvisz egy kis patakon. műút

126 21,7 K Kereszteződéshez érünk, keresztezzük a műutat, amibe beletorkollik az utunk, majd szemben megyünk tovább a 
Tokod térkép elötti kis betonúton, majd földúton. Jobbra kerekeskút, balra-jobbra házak. A kerekeskút előtti Y 
elágazásánál balra.  Gyönyörű pincesoros völgyben haladunk felfele, jobbra fedett pihenőhelyet látunk.

betonút, majd földút

127 22,1 K Az Y elágazásnál jobbra felfele kapaszkodunk. Kis ösvényen, bozóton egy kerítéshez érünk, balra fordulunk, majd 
a kerítés melleltt jobbra fel, majd kis ösvényen tovább fel bozóton át a Kő-hegyre. Kőpadok jobbra-balra.

Kaptató! ösvény

Kopár hegyek, nincs árnyék, 
nincs mire jelölni!
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Jelzés Útvonal: Mogyorósbánya-Péliföldszentkereszt                                                               Nehézség        Úttípus                           
Konkoly Thege Miklós TIT emlékkő 128 23,1 K A Kő-hegy csúcsát jobbról kerültük, felérve kis titsztásra érünk, melyet balról fenyves szegélyez. Jobbra Konkoly 

Thege Miklós Csillagászati Tagszervezetének (TIT) emlékköve. Innen egyenesen tovább folyamatosan 
ereszkedünk erdészeti úton, fiatal vegyes erdőben. Az Y elágazásnál jobbra megyünk.

ösvény, erdészeti út

129 23,9 K Az erdészeti útról balra rákanyarodunk egy pici kis ösvényre. Bozótban folytatjuk utunkat meredeken lefele. 
Később visszaérünk az elöbbi erdészeti útra, magas agyagfal jobbra-balra.

Meredek útszakasz! kis ösvény majd erdészeti út

Mogyorósbánya 130 24,2 K A mogyorósbányai temető sarkához érkezünk. Betonútra térünk. betonút

Mogyorósbánya, faluközpont 131 24,4 K Leérünk a faluközpontba, jobbra van a templom, de mi balra megyünk tovább a buszmegállók elött a 
Felszabadulás utcán (a Mogyorósbánya térkép irányában.) Jobbra általános iskola.

betonút

132 24,8 K A falu végére érünk. Enyhe emelkedőn megyünk tovább köves úton erdőben, majd erős kaptatón fel a dombtetőre. köves út

133 25,2 K+ A dombtetőn a fakereszt után Y elágazáshoz érünk. Áttérünk a Kék + jelzésre, így balra lefele, kb.10 méter után 
az újabb Y elágazásnál jobbra lefelé folytatjuk utunkat az erdőben.

erdei út

134 25,3 K+ Kiérünk egy szántó szélére, egyenesen megyünk tovább lefelé. Balról szántó, jobbról bozót. földút

135 25,8 K+ Leérünk a szántó aljába, nem fordulunk balra, hanem egyenesen letérünk a K+ jelzés szerint a bozótba (sréhen 
jobbra szemben attól az úttól, amin jövünk),  rögtön árkon kelünk át, majd erdőben haladunk. Kiérünk egy 
szélesebb erdei útra. Jobbra föl tovább.

Figyelni kell a leágazást, mert 
nem nagyon látszik!

ösvény, majd erdei út

136 26,1 K+ Kiérünk egy kerítés mellé (jobbról lovarda). Közvetlen a kerítés mellett (balra) haladunk. Lefele a kerítés mentén, 
majd föl a dombra.

földút

Péliföldszentkereszt 137 26,8 K+ Kiérünk egy műútra. A műúton jobbra fordulunk, jobbra templom, balra idősek otthona látszik. 70 m múlva van 
jobbra a zarándokszállás bejárata! 

műút

Don Bosco Ifjúsági Centrum bejárata 138 26,9 K+ Végre megérkeztünk! Felmegyünk a templomhoz. feljáró

Péliföldszentkereszti templom, Szalézi Rendház, 
zarándokszállás 

140 27,0            
0,00

K Hátulról közelítjük meg a rendházat.  
Péliföldszentkereszt 138 0,1 K A zarándokszállástól az autóútra érve jobbra fordulunk és a Kék jelzést követjük. A betonút szélén haladunk 

tovább. Enyhén emelkedünk, két oldalt erdő, majd  felérünk egy dombtetőre, ahol két oldalt szántó van.
 műút

142 1,1 K A műútról balra letérünk a szántók között egy földútra. Enyhén emelkedünk. Bozótoshoz érünk, tovább haladunk 
a földúton a szántó mellett.

földút

1,4 K A bozótosnál Y elágazáshoz érünk - mi egyenesen (balra tartva) emelkedünk tovább az erdő felé a szántóföld 
mellett.

földút

Kökényes-hegy 143 1,6 K Elérjük az erdősávot, egyenesen bemegyünk az erdőbe. Erős kaptató! erdei út

1,7 K Elérjük az emelkedő végét, innentől ereszkedünk az  erdőben. erdei út

144 1,8 K 5-ös elágazáshoz érünk, a bal felső úton megyünk tovább K jelzésen. erdei út

145 2,0 K Leérünk egy kis völgybe - balra őzikeetető - innentől megint emelkedik az út, azután vízszintesen megyünk 
tovább.

erdei út

146 2,3 K Y elágazáshoz érünk. A K jelzésen megyünk tovább jobbra lefelé. erdei út

147 2,4 K Becsatlakozunk egy szélesebb földútba, lefelé megyünk tovább. Balról irtás, rálátunk a kecskekői kőbányára széles földút

148 2,8 K Y elágazáshoz érünk, jobb oldalon megyünk tovább egyenesen az irtás tetején, a hegygerincen enyhe majd 
meredek lejtőn.

 földút

149 3,2 K Leérünk egy földúthoz, jobbra megyünk tovább. földút

150 3,2 K Az Y elágazás bal szárán haladunk tovább, lefelé egyre meredekebben. földút

151 3,5 K Kiérünk egy földútra, ami jobbra levisz egy autóútra. (Büdös lyuk) földút

152 3,5 K A műút szélén megyünk tovább balra. Forgalom! műút

Büdös lyuk, pihenőhely padokkal 153 3,7 K A műút bal oldalán pihenőt találunk padokkal. Megnézhetjük a Büdös lyukat (barlang). Majd visszamegyünk a 
műútra.

erdei út

154 3,8 K Letérünk a műútról, jobbra felfelé kapaszkodunk erdei ösvényen. Emelkedő! erdei ösvény

Drótkerítés 155 4,0 K Felérünk a hegy tetejére, elöttünk kerítés. A drótkerítés mentén balra megyünk tovább az erdőben. erdei út

Kapu, villanyoszlopok megjelenése 156 4,2 K A kerítés mellett elérjük a kaput, a kapun bemegyünk jobbra, s tovább az erdőben. Jobbról kerítés és kapu - mi 
tovább haladunk egyenesen a villanyoszlopok alatt. Két oldalt erdő.

erdei út

157 4,6 K Az Y elágazás jobb oldalán a villanypóznák alatt megyünk tovább. Emelekedünk. Enyhe emelkedés majd  
folyamatos kaptató!

 

158 5,2 K Keresztezünk egy utat, ami jobbra kapun bevisz egy elkerített területre. Mi egyenesen a villanyoszlopok alatt 
tovább haladunk lefelé!

 

159 5,4 K Az út elkanyarodik a villanypóznáktól, mi továbbhaladunk a kerítés és bozót között a póznák alatt. Áttérünk a 
jobb oldalra és újra felfelé emelkedünk. Jobbról kerítés, balra bozót, de van szeder is! 

Erős emelkedő!
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160 5,7 K Átjövünk egy kapun. A kerítés jobb oldalán, a villanyoszlopoktól jobbra megyünk tovább egyenesen vízszintben.

Elhagyjuk a villanyoszlopokat 161 5,8 K Egy köves utat keresztezünk, az úton jobbra, enyhén felfelé megyünk. Elhagyjuk az oszlopsort,  irtásra érünk.

162 6,0 K Nagy Y elágazáshoz érünk. A bal szárán tovább az irtás mellett elkanyarodunk a Domoszló- völgyhöz, majd 
annak oldalában haladunk. 

163 6,4 K Elérjük a völgy tetejét, innen visszfordulunk balra a völgy másik oldalába.

Kapu lelógó kötelekkel és fabotokkal 164 6,8 K Elérünk egy kaput - mászó botocskák lógnak le róla. Átérve két oldalt irtás.

165 7,3 K Újabb kapuhoz érünk, amelyen elhagyjuk az irtást. Folytatjuk utunkat tovább az erdőben, gyertyánosban. 
Villanyoszlop-sor mellé érünk, alatta haladunk tovább.

166 7,6 K, P Jobbról becsatlakozik a Piros jelzés. Erdei úton ereszkedünk. erdei út

Pusztamarót, tábor és pihenőhely, emlékhely 167 8,1 K, P A hegy aljában sorompót találunk, majd kiérünk egy gyönyörű nagy rétre, ahol tábor és pihenőhely található. 
Jobbra tartunk.

8,2 K, P A pados pihenőhely mellett kereszt és emlékmű áll a Mohács utáni török-magyar csata 25 ezer halottjának 
emlékére.

RANCS Fogadó 168 8,5 K, P Köves, fehér úton haladunk tovább. Balra RANCS Fogadó. Enyhén emelkedünk. Balra látszik a Gerecse-GSM 
torony. Beérünk az erdőbe, tájvédelmi körzet tábla mellett haladunk el, majd villanypózna sort keresztezünk, az út 
vele párhuzamosan halad. Bükkerdőt látunk kerítéssel, majd obbra-balra bozót és villanypóznák. Elkanyarodunk a 
póznáktól, most már két oldalon bükkerdő, vízszintes köves úton haladunk.

Enyhe emelkedő, majd 
vízszintes út

köves, fehér út

169 9,3 K, P Betonútra térünk, ami ketté ágazik. Balra megyünk tovább. Fehér-piros sorompón át, köves úton haladunk tovább. betonút, köves út

170 9,4 K A P jelzésű út balra elfordul, mi tovább a K jelzésen kis erdei ösvényen a Kis-Gerecse oldalában felfelé megyünk 
tovább. Balról mohos sziklák látszanak. 

Folyamatos emelkedő! kis erdei ösvény

Kereszt és Mária szobor 171 10,0 K Az egyik szikla oldalában kis mélyedésben kereszt és Mária szobor táblával: Kovács Mihály emlékére. 
Villanyvezeték alatt, bozóton át átérünk a Tűzköves barlang hegyére. Balra tovább az erdei úton emelkedünk.

erdei út

172 10,4 K Balra Kék háromszög jelzés fordul el a Gerecse csúcsra, mi tovább megyünk lefelé a K jelzésen. Balra rét és 
állatetető.

erdei út

Nagy elágazás táblákkal (Utak a Tűzköves-
barlanghoz, TV toronyhoz), Egyházi Üdülő (Volt 
hercegprímási kastély)

173 10,6 K Az elágazásnál a K jelzésen megyünk tovább egyenesen. Balról kerítés malackákkal, lovakkal. Mögötte a volt 
hercegprímási kastély. Jobbról kerüljük a Gerecsét széles erdei úton, ritkás erdőben, vízszintes talajon.

Gyönyörű bükkerdő! erdei út

174 11,9 K Az Y elágazásnál balra megyünk tovább, lefelé a bükkerdőben. széles földút

175 12,9 K Letérünk a széles útról,  jobbra kis ösvényen folytatjuk utunkat. kis ösvény

176 13,1 K A fák között visszatérünk a széles földútra. Meredeken haladunk lefelé, az út két oldalán bozótos, majd jobbról 
drótkerítés.

széles földút

177 13,5 K A széles földútról betérünk balra az erdő alá, majd 10 m múlva visszatérünk a földútra széles földút

178 13,8 K+ A széles földútról lekanyarodik balra a K jelzés,  mi tovább megyünk lefelé a földúton, amely most már K+ 
jelzéssel van ellátva.

széles földút

179 13,9 K+ Négyes kereszteződéshez érünk, lefelé az erdőben egyenesen megyünk tovább. földút

180 14,2 K+ Balról belefut utunkba a K háromszög (K3) jelzés, mi tovább megyünk jobbra a K+ jelzésen. földút

181 14,4 K+ (Z) Leérünk egy köves autóútra. (A Zöld jelzés elvileg itt becsatlakozik, bár nem láttuk.) Jobbra tovább a köves úton a 
piros sorompóhoz. 

köves autóút

Piros sorompó 182 14,6 K+ Átmegyünk a sorompón. köves út

Tardos széle 183 14,9 K+ Leérünk Tardos szélére, egyenesen megyünk tovább betonúton, a Bányahegyi úton lefelé a  faluközpontba. betonút

184 15,3 K+ Hármas elágazáshoz érünk, egyenesen tovább a Rákóczi úton. Jobb oldalon orvosi rendelő, majd önkormányzati 
épület. Patak fölött hídon kelünk át, balra vegyesbolt.

betonút

Tardos, faluközpont, templom 15,9 P+ Kiérünk a Templom térre, a faluközpontba, s innentől a P+ jelzést követjük. A templomtól balra a Plébánia 
oldalán felfelé megyünk a Rákóczi utcán.

betonút

185 16,2 P+ A Rákóczi utcából a Dózsa György útra fordulunk, balra buszmegálló. betonút

Tardos vége 186 16,8 P+ Magunk mögött hagyjuk Tardost, a műúton megyünk tovább Tata irányába. Két oldalt fasor. Forgalom! műút

187 18,0 P+ Az útelágazásnál Tata irányában, jobbra megyünk tovább. műút

Pihenő padokkal, esőbeállóval 188 18,2 P+ Az út jobb oldalán megpihenhetünk. Átmegyünk az út bal oldalára. Forgalom! műút

189 18,2 Gyöngy A P+ jelzés rögtön szemben a pihenőhellyel bevezet az erdőbe az út bal oldalán. (Mi csak abban az esetben 
kövessük, ha nem akarunk megszállni Agostyánban, mert akkor a  P+, P, S, S+ jelzéseken rövidíthetünk.)  Az 
agostyáni zarándokszállás felé a műút mentén a Gyöngy jelzésen haladunk tovább. A forgalom miatt nagyon 
óvatosan, az út bal szélén megyünk.  

műút

Arborétum bejárat 190 19,9 Gyöngy Elhaladunk az Agostyáni Arborétum bejárata előtt. Forgalom! műút
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Agostyáni Ökofalu, zarándokszállás bejárata 191 21,2 Gyöngy Elérünk az Ökofalu bejáratához, itt balra fordulunk, s kb. 200 m múlva odaérünk a zarándokszálláshoz. műút

Agostyán, Ágoston-liget, Természetes Életmód 
Alapítvány Természetvédelmi és 
Humánökológiai Oktatóközpont - 
zarándokszállás

192 21,4 Gyöngy Elérünk a zarándokszálláshoz. műút

192 0,0 Gyöngy A zarándokszállásról kilépve jobbra indulunk az Ökofaluban. földút

194 0,2 Gyöngy Balra letérünk a keréknyomos útról felfelé az erdőbe a Gyöngy jelzés szerint, majd gyertyánosban kanyargunk 
enyhén emelkedve.

erdei út

195 0,4 Gyöngy Y elágazáshoz érünk. Jobbra tartunk felfelé az árok mentén, vadászles mellett haladunk el bükk- ill. 
gyertyánerdőben.

erdei út

 196 0,9 Gyöngy Kiérünk egy erdészeti útra, szemben az Agostyáni Arborétum fenyői láthatók, jobbra felfelé indulunk tovább, 
kiérünk egy erdészeti útra, ahol balra kanyarodunk.

erdészeti út

197 1,3 S+ Kiérünk egy széles, murvás erdészeti útra, a S+ nyomvonalára, jobbra felfelé haladunk tovább a murvás úton. széles, murvás erdészeti út

Bedőlt útszegélyező kőkerítés  S+ Balra kissé bedőlt útszegélyező kőkerítés mellett haladunk el, folyamatosan fölfelé emelkedünk.Tőlünk balra 
kerítés, mellette haladunk egyenesen felfelé, majd elhagyjuk a kerítést. Egyenesen emelkedünk tovább. 

széles, murvás erdészeti út

S+ Kiérünk a bükkösből egy tisztásra. Balra vadászház. széles, murvás erdészeti út

Letérés a Szent Péter templom maradványaihoz 198 2,6 S Kiérünk egy kereszteződéshez, balra S+, S jelzés látható, de mi az S jelzés szerint jobbra kanyarodunk. Előbb 
azonban nézzük meg a Szt. Péter templom maradványait, amit az elágazásnál balra kanyarodva kb. 70 m 
megtétele után jobbra találunk! Jó pihenőhely. 

 

Szent Péter körtemplom bejárata 199 2,7 Elérjük a körtemplom bejáratát. A templom alatti kőlépcsőről jobbra fordulva visszatérünk a kereszteződéshez.  

198 2,8 S, 
Gyöngy

A kereszteződéstől a S ill. Gyöngy jelzésen indulunk tovább. Az erdő peremén ereszkedünk lefelé. Jobbra írtás, 
majd egy kerítés mellett jobbra haladunk tovább lefele.

földút

Keresztút  S A kerítéssel szemben jobbra keresztút-stációt majd magaslest látunk. Újabb gyönyörű, 2008-ban helyi családok 
által építtetett stációk mellett haladunk lefelé. Balra a kerítés megszűnik, jobbra újabb stációk,  majd két árok 
közötti keskeny gerincen tovább ereszkedünk lefelé. A gerinc kövessé válik és belefut egy köves erdei útba, tőlünk 
jobbra árok, balra stációk. 

földút, keskeny földgerinc, köves 
erdei út

 S Majd elkanyarodunk balra az ároktól és jobbra megjelennek Baj első házai és kerítései. földút

200 4,9 S Balra találjuk a keresztút kezdő stációját. Egyenesen megyünk tovább, majd egy fakerítés elött balra föl kijutunk 
az erdőből és kertesházak között megyünk lefele.

földút

201 5,1 S Kiérünk egy kereszteződéshez, egyenesen tovább megyünk lefele. Innen betonúton haladunk. Jobbra kilátás a 
Tatai-tóra. Egy idő után balra magas agyagfal, jobbra házak.

betonút

202 5,8 S Leérünk egy kereszteződéshez. Balra a templom irányába megyünk tovább, jobbra szántóföld. betonút

203 6,0 S A betonút elkanyarodik balra, mi azonban egyenesen átvágunk a szántóföldön a földúton a templom felé. Átérve a 
szántóföldön ismét betonúton haladunk tovább. Jobbról-balról házak.

földút majd betonút

204 6,6 S Az első kereszteződésnél jobbra fordulunk a Jókai Mór utcán, majd 150 m múlva balra a templomhoz a Petőfi 
Sándor utcán. (A templom elött jobbra közösségi ház, a templommal szemben balra iskola) 

betonút

Baj, faluközpont 205 6,8 S A templom bejárata elött elhaladva kiérünk a főútra (Petőfi S u.), ezen balra fordulunk, s meg sem állunk 
Tatáig (az 1-es számú főútig). Jobbra a járdán megyünk. Balra szemben kút ill. gyógyszertár mellett visz el 
utunk. Balra egészségház, jobbra cukrászda, majd ismét balra kocsma ( H-V 6-22, P-Sz 6-24 étel nincs).

betonút

Baj vége tábla 206 7,6 S A Baj vége táblához érünk. A műút mellett a járdán baktatunk tovább. járda

Tata Tókerti vasűtállomás, vasúti átjáró 207 8,2 S Vasúti átjáróhoz ill. a tatai vasútállomáshoz érünk. Az állomás előtt átmegyünk a bal oldalra, mert ott van járda. 
Egyenesen tovább. A vasútállomás után Tatán a Baji úton megyünk tovább. Jobbra-balra kertes házak. Jobbra 
focipálya (Tatai edzőtábor).

járda

1-es számú főút 208 9,5 Gyöngy Kiérünk az 1-es számú főúthoz, a zebránál áthaladunk rajta, majd balra fordulunk és az Ady Endre utcán 
megyünk tovább. 

betonút

209 9,7 Gyöngy Az Ady Endre utca 85. szám után jobbra lefordulunk az Tatai Öreg-tó partjára. betonút

Öreg-tó 210 9,8 Gyöngy A parton, balra vesszük az irányt, betonúton. Grill ill. Cocktail balra, jobbra kikötő, utána az Y elágazásnál a 
parton maradunk, azaz jobbra megyünk. Balra Casa Blanca Hotel, Monika Panzió. Balra leágazás, de mi 
egyenesen megyünk tovább. Balra madár-megfigyelő torony, egyenesen megyünk tovább, majd 1,57 km után egy 
fabódé előtt balra elkanyarodik a betonút, majd a bódé (Beach bár) mögött jobbra kanyarodunk egy földútra.

Strand is van! Fürdési 
lehetőség!

betonút

Által-ér 211 12,1 Gyöngy Az Által-eret keresztezzük, egyenesen megyünk tovább. Utána nem sokkal kis eret keresztezünk hídon, majd 
ismét ugyanilyen hídon kelünk át.

földút



Hely, település, objektum                          GPS-pont Távolság 
(km) 

Jelzés Útvonal: Baj-Környe                                                                    Nehézség        Úttípus                           
 Gyöngy Y elágazáshoz érünk, balra megyünk tovább. Kiérünk az erdőből. földút

212 12,8 Gyöngy Még mielőtt elérnénk az országutat, rákanyarodunk balra az Őz utcára. Az Y elágazásnál jobbra tovább az Őz 
utcán végig.

földút

 Gyöngy Az utca legvégén kanyarodunk jobbra, s a Szarvas utcán megyünk a műútig. földút

213 13,3 Gyöngy Kiérünk a műútra, balra kanyarodunk, majd jobbra egy sárga korlátos kis lépcsőn megyünk tovább. Majd az 
Ágnes utcán egyenesen tovább, a végén balra a Mária utcán. Jobbra-balra utcák, de mi maradunk a Mária utcán, 
míg az utca balra el nem kanyarodik. 

műút, lépcső, földút

214 13,8 Gyöngy Mi nem megyünk le, hanem az utca meghosszabításaként egyenesen megyünk tovább az erdei úton, mely kiér az 
autópályához, egy kerítéshez. 

erdei út

Antennatorony  Gyöngy A kerítésnél balra fordulunk. Tőlünk balra antennatorony, majd a kerítés mellől balra lefele kanyarodunk az út 
mentén egészen a műútig, ahol a műúttal párhuzamos erdei ösvényen haladunk tovább jobbra.

erdei út, erdei ösvény

Autópálya-parkoló felhajtója  Gyöngy Kiérünk az autópálya-parkoló felhajtójához. Jobbra 200 méterre benzinkút, bolt, WC. Egyenesen megyünk tovább 
a Diana Golf Club és Hotel mellett az autópálya alatti alagúthoz.

Alagút 215 14,7 Gyöngy Alagúton megyünk keresztül, majd a betonút jobbra kanyarodik, mi pedig még a kanyarban egyenesen 
továbbmegyünk egy erdei úton. 

betonút majd erdei út

 Gyöngy Balra leágazás, de itt még egyenesen megyünk tovább. erdei út

 Gyöngy Kiérünk egy földútra, ezen balra fordulunk. földút

 Gyöngy Az első elágazásnál jobbra fordulunk, s enyhén felfelé megyünk erdei úton. erdei út

 Gyöngy Kiérünk egy szántóra. Egyenesen megyünk tovább. földút

Elektromos vezeték  Gyöngy Óriási elektromos vezeték alatt haladunk el, 150 méterre egy másik alatt. földút

Szentgyörgypuszta  Gyöngy Kiérünk egy földútra, melyen villanyvezeték fut, balra fordulunk rajta, s beérünk Szentgyörgypusztára 
(kutya, balra gazdasági épületek).

Bolt nincs! földút

216 17,4 Gyöngy Kiérünk egy műútra és jobbra fordulunk. Jobbra-balra földek, majd balra Bridgestone üzem. műút

Bridgestone üzem 217 18,6 Gyöngy Kiérünk egy elágazáshoz, ahol balra fordulunk. Elmegyünk az üzem elött. Amikor itt festettünk jeleket, 
éppen építették az utakat, s nem 

volt mire festeni…

műút

218 19,2 Gyöngy Rátérünk a Környére vezető műútra, amelyen az első jobb oldali elágazásig megyünk. műút

219=227 19,5 Gyöngy Az elágazásnál letérünk jobbra a műútról és Nagytagyospuszta felé vesszük az irányt. Kétoldalt fasorral 
szegélyezett betonúton haladunk. Jobbra üzem. 

betonút

 Gyöngy Jobbra leágazás a hidroglobuszhoz. Mi egyenesen megyünk tovább.  betonút

Tagyospuszta  Gyöngy Utunk balra fordul, Tagyospusztán vagyunk. betonút

226 20,6 Gyöngy Jobbra kanyarodunk, innentől földúton haladunk. földút

 Gyöngy Utunk balra fordul, majd később (11,59) ismét jobbra. földút

Nagytagyospuszta 225 21,2 Gyöngy Kereszteződéshez érünk, ahol balra fordulunk. Utunk jobbra kanyarodik. Jobbra-balra házak, kertek. Bolt nincs! földút

 Gyöngy A falu végén az Y elágazásnál balra megyünk tovább. földút



224 21,7 Gyöngy Elektromos vezeték alatt haladunk át. Jobbra-balra fák, bokrok az út mentén, dombtetőre emelkedünk. földút

 Gyöngy Felérünk a dombtetőre,  utunkat továbbra is fák és bokrok szegélyezik. Ereszkedünk. Keresztezzük a Haraszti-
patakot és egy fasort. Velünk párhuzamosan jobbra villanyvezeték fut. Jobbra-balra földek.

földút

223 22,5 Gyöngy Kiérünk egy földútra, s balra kanyarodunk. Jobbra-balra szántóföldek, majd az út jobb oldalán fasor. földút

 222 23,2 Gyöngy Nagyfeszültségű vezeték alatt megyünk át. Egyenesen tovább. földút

 Gyöngy Balra elágazás, de mi egyenesen megyünk tovább. Köves földúton haladunk, az út szélén továbbra is bokrok, fák, 
két oldalt földek. 

földút

 Gyöngy Egymás után két villanyvezeték alatt megyünk el. földút

Környe 221 24,5 Gyöngy Beérünk Környére, innentől betonúton haladunk tovább az Április 4. utcán. Kút mellett haladunk el, később az út 
mentén gyógyszertár.

betonút

Környe központ 220=228 25,4 Gyöngy Kiérünk a környei főútra, az Alkotmány utcára. (A buszmegállónál a főúton Max Coop ABC, nyitva: H-P 6-
18, SZ 6-13, V 7-12)  A főúton jobbra fordulunk, majd 26 m múlva átkelünk a zebrán a főút másik oldalára, 
s ott megyünk tovább a templomig. A templom mellett balra elmegyünk.

betonút

Gyöngy Átmegyünk az Által-éren, letérünk a főút melletti bal oldali járdára. Tőlünk balra focipálya és tujasor. betonút

Gyöpi Panzió és Étterem (H_V 11-22) 229 26,0 Gyöngy A Gyöpi Panziót elhagyva átkelünk egy patak fölött. Drága szállás! betonút

230 26,1 Gyöngy Vasúti átjárót keresztezünk, az út jobb oldalán haladunk, majd az átjáró után a zebrán visszatérünk a bal oldalra. betonút



Hely, település, objektum                          GPS-pont Távolság 
(km) 

Jelzés Útvonal: Környe-Majkpuszta-Oroszlány                                                                  Nehézség        Úttípus                           
231 26,4 Gyöngy A benzinkút felé megyünk a járdán, majd rátéünk a Vértessomlóra vivő útra, az út bal oldalán a járdán megyünk 

tovább. A Somlói úton haladunk kifelé Környéről.
betonút

Környe vége tábla 232 27,1 Gyöngy Elhagyjuk Környét, tovább megyünk egyenesen, kis hídon visz át az út. Forgalom! műút

Gyöngy Balra a műúttól kerítés kezdődik. A tövében menjünk a füvön! műút

Vértes Horgász Egyesület tava 233 28,0 Gyöngy Az út jobb oldalán leágazást látunk egy halastó partjánál. Átkelünk a műúton, majd a tó partján megyünk tovább a 
műúttal párhuzamosan. 

földút

Gyöngy Az Y elágazásnál balra megyünk tovább a műút mellett, jobbra újabb horgásztó. földút

234 28,8 Gyöngy Lehetőségünk nyílik arra, hogy újra kimenjünk a főútra, de ha nem túl járhatatlan a műút mellett közvetlenül 
menő út, akkor inkább menjünk azon tovább egyenesen. 

földút

235 29,4 Gyöngy Ismét kiérünk a műút mellé, balra Vértessomló első házát látjuk, de mi nem megyünk ki az útra, hanem a 
kerítéssel körbevett szürke doboz után jobbra kanyarodunk. Az elektromos vezetéket követjük. 

földút

Gyöngy Átmegyünk az elektromos vezeték alatt, jobbra tavat látunk, az Y elágazásnál jobbra megyünk. földút

Gyöngy Elágazáshoz érünk, egyenesen tovább. Jobbra tó. Balról belénk fut egy út, egyenesen megyünk tovább. földút

236 30,0 Gyöngy Jobbra pados fedett pihenőhelyhez érünk, balra tó. földút

Gyöngy A tó után leágazás van balra, de mi egyenesen megyünk tovább. földút

Vértessomló Gyöngy Betonutat keresztezünk, egyenesen megyünk tovább a házak irányában. Elektromos vezeték alatt haladunk el. 
Betonúttá válik az út. (Jobb oldalt Ady E. út, bal oldalt Petőfi S. út :) )

földút majd betonút

237 30,6 Gyöngy Kiérünk a főútra, jobbra (egyenesen) az Ady E. úton betonút

Vértessomló faluközpont kezdete 238 30,7 Gyöngy Ha Vértessomló központjába nem akarunk betérni, akkor jobbra fordulunk Várgesztes irányába. Forgalom! műút

Vértessomló vége tábla 239 30,9 Gyöngy Magunk mögött hagyjuk Vértessomlót, majd villamosvezeték alatt megyünk át. műút

240 31,3 P A várgesztesi műútról rákanyarodunk jobbra a Piros jelzéssel ellátott földútra, jobbra-balra szántóföld. A 
szántóföld végén jobbra fordulunk. Hamarosan beérünk a Majki-erdőbe (tölgyes).  Y elágazáshoz érünk, a bal 
ágán megyünk tovább. 

földút

P Kiérünk az erdőből, előttünk kicsit balra szemben kibukkan a majki templom tornya. Egyenesen tovább. földút

P Elekromos vezeték alatt megyünk át, balra kerítés húzódik, majd jobbra-balra bozót, telepített fiatal tölgyes. 
Enyhén lefele haladunk.

földút

P Jobbról bejön egy út, egyenesen megyünk tovább. Az Y elágazásnál balra a templom felé. földút
241 33,4 P Kiérünk egy műútra, jobbra fordulunk rajta, majd kb. 50 m múlva balra letérünk róla a Majki templom felé a tó 

mellett. Jobbra vizimalom.
műút, földút

Majkpuszta 242 33,7 Gyöngy A vizimalom után balra föl jutunk a Kamalduli Remeteségbe. Ezt mindenképp érdemes megnézni, akkor is, ha 
nem itt szállunk meg!

földút

Majki Kamalduli Remeteség, zarándokszállás 243 34,2               
0,00

Elérjük a Majki Kamalduli Remeteség bejáratát. földút

0,0 Gyöngy A remeteségből kilépve visszamegyünk ahhoz a ponthoz (a tóhoz),  ahonnan előzőleg  feljöttünk. földút

Innen betonúton megyünk tovább erdőben. betonút

P Elektromos vezeték alatt haladunk át, jobbra szántóföld, az utat helyenként fasorok szegélyezik. betonút
Oroszlány eleje tábla 244 1,4 P Beérünk Oroszlányba a Majki utcán, jobbra-balra házak, az út bal oldalán járdán haladunk. betonút

245 1,9 P Jobbra lefordulunk. Balra letérünk az útról a P jelzés szerint az elektromos vezeték irányában az Ó Takács utcába. betonút

P Kis hídon megyünk át, kiérünk egy evangélikus templomhoz, amit balról kerülünk. betonút



246 2,4 P Kiérünk az Alkotmány utcára és jobbra fordulunk. Jobbra emlékmű. Átmegyünk a bal oldali járdára. (Jobbra 
kávéház, étterem, Szent Márk Gyógyszertár, majd újabb vendéglő, gyorsétterem, vele szemben Szakorvosi 
Rendelőintézet.)

betonút

003a 2,9 P Leérünk egy körforgalomhoz a főútra és balra fordulunk. (Maradunk a főút innenső oldalán.) betonút

004a 3,1 Gyöngy A zarándokszálláshoz az első mellékutcán, a Haraszthegyi úton balra fordulunk. betonút

Munkás Szent József Római Katolikus 
Plébánia, zarándokszállás, Oroszlány, 
Haraszthegyi út 11. 

001a 3,5 Gyöngy A szállást az út jobb oldalán a templommal egybeépítve találjuk. betonút

0,0 Gyöngy A szállásról kilépve balra visszamegyünk a főútig a Haraszthegyi úto, majd balra fordulunk..

003a 2,9           
(+0,42)

Ha nem itt szállunk meg, akkor egyenesen megyünk tovább a főúton. 


