
 

 
  
 

2023. I. negyedév  
JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS 

 

 

 

 

 

 



 

T ú r a v e z e t ő i n k  
 

 

 
Fábián Ágnes  

szakosztályvezető  

Tel: 06/1/2400-427  

06/30/298-6251 

 
 

Kovács Gyula  
egyesületi elnök  

Tel: 06/30/305-7119 

 
Farkas Márton  
szakosztályvezető 

helyettes Tel: 
06/20/211-5107 

 
Tóth Lajosné  

Tel: 06/20/411-5451 

 
Kiss Atilla  

Tel: 06/30/328-6258 

 
Molnár József  

Tel: 06/30/401-4617 

 
Martyán Lajos  

Tel: 06/1/343–3329  

jelenleg nem vezet túrát 

 Túravezetők, akik 
velünk  voltak, de már 

már nem  lehetnek 
köztünk:  

Sándor Lászlóné Ria  

Matavovszky Tibor  

Galla Dénes  

Weigl József  

Illés József 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt túratársak!  

Egyesületünk honlapcíme:  

www.btssz.hu(kerületi szervezetek/III.kerület)  

www.budaimotorklub.hu  

Egyesületünk címe: Budapest III. ker. Bécsi út 92.  

Egyesületünk adószáma: 19802697 – 1 – 41  

HÍREK SZAKOSZTÁLYUNK ÉLETÉBŐL  

A következő negyedévi túratervek leadási határideje:  

2023. 02. 22. szerda  

Ugyanezen a napon Szakosztályi értekezletet is tartunk, amelyre szeretettel várjuk  

a vezetőségi tagokat!  

2023/II. negyedéves programfüzetünk várható megjelenése: 

2023.03.22.     

A Szakosztály tagja lehet bárki, aki az egyesület Alapszabályát elfogadja   

és a tagsági díjat megfizeti.  
Természetesen, aki részt vesz a programjainkon és jól érezte magát, szívesen várjuk 

sorainkba! A tagsági viszony létesítéséhez 1 db igazolványkép szükséges.  

A tagsági díj évenként kerül megállapításra.  
Két vagy többnapos túrára a programfüzetben megjelölt időpontig lehet 

jelentkezni, mert szállás csak így biztosítható!  

Kérjük túratársainkat, hogy a túrák előtt egyeztessenek a 
túravezetőkkel! Túravezetőink telefonszáma a programfüzet második 
oldalán megtalálható.  

Kérjük túratársainkat, hogy az időjárásnak és a terepviszonyoknak megfelelően 
öltözzenek fel, és hogy a kiírt túraútvonal módosítását megfelelő ok nélkül ne 
kérjék! Csak azokra a túrákra jelentkezzenek, amelyek kondíciójuknak és  

egészségi állapotuknak megfelelnek!  

A programfüzetben kiírt túrák költsége 100%-os jegyre vonatkozik.  

SZAKOSZTÁLYI NAPOK:  

1. 2023.01.11. szerda 17.30 óra (V. ker., Curia u. 3. III. em. 6.)  

2. 2023.01.25. szerda 17.30 óra (V. ker., Curia u. 3. III. em. 6.)  

3. 2023.02.08. szerda 17.30 óra (V. ker., Curia u. 3. III. em. 6.)  
4. 2023.02.22. szerda 17.30 óra (V. ker., Curia u. 3. III. em. 6.) TÚRATERVEK LEADÁSA 
5. 2023.03.08. szerda 17.30 óra (V. ker., Curia u. 3. III. em. 6.)  

6. 2023.03.22. szerda 17.30 óra (V. ker., Curia u. 3. III. em. 6.) Programfüzet megjelenése  

7. 2023.03.29. szerda 16.00 óra (V. ker. Curia u.3. III em.6.) KÖZGYŰLÉS  

 

 



GYALOGOS SZAKOSZTÁLY  

Tisztelt Túratársak!  

A koronavírus és más vírusfertőzések terjedése miatt programjaink az Operatív Törzs által kiadott  
rendelkezések függvényében lesznek megtartva.  

A programfüzetünkben meghirdetett NYÍLT TÚRÁINK megrendezését a továbbiakban nem  
garantáljuk. Mindig igazodunk az esetleges járványügyi előírásokhoz, így a kiírt túrák  
elmaradhatnak, ezért ajánlott a túravezetőktől előzetes tájékoztatást kérni!  

A program szerinti túrákon a részvétel a továbbiakban saját felelősségre történik! Ez egyaránt  
vonatkozik a tagságra és a túravezetőkre is!  
A túravezető dönt minden esetben, hogy a túrát levezeti vagy sem. Igyekszünk a lehetőséghez  
képest interneten valamint a BTSSZ honlapján tájékoztatást adni. Kérjük megértésüket és  
együttműködésüket! Vigyázzunk magunkra és egymásra!  

Jó egészséget kívánunk!  

 

Dicsőségtábla  

Farkas Márton túravezető a 2022. év folyamán teljesítette  
a Balaton-felvidéki kéktúrát és a Kohászok útját.  

2022. évben a Budapesti Természetbarát Szövetség hosszú évek alatt végzett  
önkéntes munkájáért elismerésben részesítette egyesületünk alábbi tagjait:  

Kovács Gyulát, akit a Természetjárás Fejlesztéséért arany 
fokozatú kitüntetésében részesítettek,  

Molnár Józsefet, aki a Természetjárás Fejlesztéséért ezüst 
fokozatú kitüntetését kapta,  

Tóth Lajosnét, aki a Természetjárás Fejlesztéséért bronz 
fokozatú kitüntetését kapta,  

Fábián Ágnest, akit a Magyar Természetjáró Szövetség Dr. Téry Ödön  
emlékérem kitüntetésben részesített.  

EZÚTON GRATULÁLUNK MINDANNYIUKNAK! 

 



FARKAS MÁRTON TÚRÁI (ÁLT. ELŐZETES JELENTKEZÉST IGÉNYELNEK)  

Farkas Márton túravezető az Országos Kéktúra kitérőkkel tarkított végigjárása után 
ugyanilyen szellemben folytatja a nagy kék vándorlást a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli 
Kéktúrán (DDKT). Az út felén már túl van, most január 29. és február 3. között  
Somogyország nyugati részein fog barangolni. Mivel ez a vidék elég messze esik a 
fővárostól,   
ezért a kék szakasz előtt három nap Nagykanizsa környéki egyéb túra is lesz. Farkas Márton 
a DDKT mellett párhuzamosan a Bükki Kéket, a szintén a Bükk hegységen keresztülmenő 
sárga jelzésű Jubileumi Körtúrát és a nyugati határszélen kanyargó  Vasfüggöny túrautat 
is járja. A Jubileumi Körtúra következő szakaszát Ómassa és  Szilvásvárad között január 14-
15-én, remélhetőleg szép téli útviszonyok között tartja, a  Vasfüggöny túraút első túrája 
január 21-én vagy 22-én lesz, majd február 28. és március 2.  között egy, március 27. és 30. 
között pedig még egy többnapos túra következik a Hanságban,  illetve Sopron környékén, 
részletek a füzetben.  

Aki teheti, tartson vele ezeken a szép túrákon! Indulj el egy úton...  

Aki szívesen túrázna Farkas Márton és Kiss Atilla túravezetőkkel, kérjük, küldjön egy  
e-mailt a gyereahegyekbe@gmail.com címre, az érdeklődőket a túravezetők felveszik a saját  
túrás e-mail listájukra. A listára minden túráról naprakész információkat küldenek, így a  
negyedéves programba be nem kerülő túrákról is értesülni lehet.  

Jubileumi Körtúra: Bükk – 2023. január 14-15. szombat-vasárnap  
Figyelem! A túra időpontja időjárási okokból vagy a túravezető egyéb elfoglaltságainak  
függvényében változhat, a jelentkezők idejében érdeklődjenek a pontos időpontról! A 
szervezett bükki természetjárás 100. évfordulójára 1992-ben egy körtúrává kötöttek össze  
több korábban meglévő sárga jelzést, ez lett a Jubileumi Körtúra (JK), amely a Bükk  
legszebb részein kanyarog végig. Az út Ómassától Szilvásváradig húzódó, a Nagy 
fennsíkon átvezető szakaszát járjuk be különféle kitérőkkel.  

Találkozó: 5:15 – Keleti pályaudvar, a csarnokban a nagy kijelzőnél. A Tokaj IC 5:25-kor  
indul Nyíregyházán át a Nyugati pályaudvarra. A jegyet Miskolcig kell venni.  

Január 14. szombat: Ómassa – Vadász-völgy – Csipkéskút – Bánkút – Bálvány – 
Hármaskúti eh. – Holló-kő (idáig JK) – Istállós-kő – Káposztáskert-lápa – Bánkút síház. 
Táv: 20 km, szint: 790 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16701708052h5o 
Január 15. vasárnap: Bánkút síház – Nagy-mező – Három-kő – Tar-kő – Zsidó-rét – 
egykori sikló gépház – (innentől JK) Gerennavár – Tótfalu-völgy – Szilvásvárad.  Táv: 22 
km, szint: 440 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16701705783sk2 Szállás 
Bánkúton, a síházban. (Ha ott teltház lenne, akkor megpróbálunk a Hármaskúti  
erdészházban aludni.) Mindkét nap teljes csomaggal túrázunk.  
Szükséges felszerelés: bejáratott, vízálló bakancs, szükség esetén „hómacska”, réteges 
ruházat, esőkabát, elemlámpa!, kötszer, személyes gyógyszerek, elegendő hideg élelem, min.  
2 liter folyadék.  
A túra önköltséges. Költség: kb. 10-11.000.- szállásköltség (a többféle verzió miatt  
jelentkezéskor tudom megmondani az összegét) + 7.650.- utazási költség teljes áron.  
Visszaérkezés Budapestre: 19.15-re a Stadionhoz. 
A túrára jelentkezni január 10. kedd déli 12 óráig lehet a +36 20 211-5107-es  
mobilszámon, illetve a taban85@gmail.com e-mail címen. (A szállásfoglalás miatt későbbi  



jelentkezést nem fogok elfogadni.)  

Vasfüggöny túraút: Kisalföld, Mosoni-síkság – 2023. január 21. szo. VAGY 22. vas. 
Figyelem! A túra időpontja időjárási okokból vagy a túravezető egyéb elfoglaltságainak  
függvényében változhat, a jelentkezők idejében érdeklődjenek a pontos időpontról! Az 
ország nyugati határain, az egykori vasfüggöny mentén, sokszor pont a határvonalon  
halad végig a Vasfüggöny túraút az osztrák-magyar-szlovák hármashatártól egészen  
Rédicsig. Az évtizedekig csak a határőrök által járt területek így már mindenki számára  
látogathatók. Ezt az utat kezdjük el északról dél felé végigjárni. Ahol érdemes, kitérőket is  
teszünk, illetve a környék kultúrtörténeti értékeit is igyekszünk megtekinteni.  

Találkozó: 5:30 – Keleti pályaudvar, a csarnokban a nagy kijelzőnél. A Dacia nemzetközi  
gyorsvonat 5:40-kor indul Bécsbe, majd arról Hegyeshalomban átszállunk a rajkai  
személyvonatra. A jegyet Rajkáig kell venni.  

Útvonal: Rajka vá. – osztrák-magyar-szlovák hármashatár – osztrák-magyar határ – Lajta 
mente – Hegyeshalom (középkori részleteket tart. templom megtekintése) – H.halom vá. 
Táv: 22 km, szint: 20 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16644326972pfa  

Szükséges felszerelés: bejáratott, lehetőleg vízálló túracipő, réteges ruházat, esőkabát,  
elemlámpa, kötszer, személyes gyógyszerek, elegendő hideg élelem, min. 2 liter folyadék. 
A túra önköltséges. Útiköltség: 7.605.- teljes áron. Bármilyen vonatjegyet automatából 5, 
elektronikus úton 10% kedvezménnyel lehet megváltani. Visszaérk. Bp-re: 18:19 (Keleti).  

Nincs kötelező jelentkezés, de megköszönöm, ha a +36 20 211-5107-es mobilszámon vagy  
a taban85@gmail.com e-mail címen kapok jelzést az érkezésről.  

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra extrákkal 9.: Dél-Zala és Nyugat-Somogy – 
2023. január 29-február 3. vasárnap-péntek  
Figyelem! A túra időpontja időjárási okokból vagy a túravezető egyéb elfoglaltságainak  
függvényében változhat, a jelentkezők idejében érdeklődjenek a pontos időpontról! Az őszi 
Nagykanizsa környéki túra rossz idő miatt elmaradt extráit pótoljuk, majd folytatjuk  a 
DDKT-t Zalakomártól Szennáig.  

Találkozó: 6:50 – Déli pályaudvar, a pénztárcsarnok előtti automatáknál. A Göcsej IC 7:00- 
kor indul Zalaegerszegre. (A vonat Kelenföldön 7:06-kor megáll, ott is fel lehet szállni.) A  
jegyet Z.egerszegig kell venni. A vonatnak van gyorsvonati kocsija is, abban olcsóbb a jegy.  

Január 29. vasárnap: Magyarszerdahely – Szt Orbán-kilátó – Vár-kút – Márki-rét – Bocska.  
Táv: 12 km, szint: 220 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16615456651546 
Január 30. hétfő: Eszteregnye – Kerekvár-domb – Obornak – Obornaki egzótás – Várdomb  
– Börzönce – Hahót-hegy – Újhegyi-kilátó – Pusztaszentlászló.   
Táv: 25 km, szint: 540 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1661547183n0v1 
Január 31. kedd: Gelsesziget – Csibiti-tó – Tukora-tető – Öröm-hegy – Thury György 
kopjafa – Hervaszkúti-forrás –Zalamerenye – Törökles – Zalakaros. 
Táv: 23 km, szint: 520 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16615026273syk 
Túra után esti fürdés a Zalakarosi Termálfürdőben (fürdőruha, törölköző és papucs kell). 
Február 1. szerda – DDKT: Zalakomár – S.simonyi – Kisvid – Nagyszakácsi – Mesztegnyő. 
Táv: 28 km, szint: 130 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1670137101dlqm 



Február 2. csütörtök – DDKT: Mesztegnyő – Boronkai-erdő – Újvárfalva.  Táv: 25 km, 
szint: 90 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1661498389hgyf Február 3. 
péntek – DDKT: Újvárfalva – Somogysárd – Kaposmérő – Szenna.  Táv: 27 km, szint: 140 
m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1661499773krh5  

Szállás: 3 éjszaka Nagykanizsán, a Pannon Egyetem Kollégiumának vendégszobáiban, majd  
két éjszaka Kaposváron egyéni szervezésben. (A túravezető ismerősnél alszik, de tud  
segíteni a városban másik szállást találni.) Szerdán kell csak a teljes csomagot cipelni, a  
többi napon csak egynapos csomaggal túrázunk.  
Szükséges felszerelés: bejáratott, vízálló bakancs, réteges ruházat, esőkabát, elemlámpa,  
kötszer, személyes gyógyszerek, elegendő hideg élelem, min. 2 liter folyadék, a zalakarosi  
fürdéshez fürdőruha, törölköző, papucs.  
A túra önköltséges. Költség: kb. 15.600.- 3 éj szállás Nagykanizsán + kb. 13.000.- 2 éj  
szállás Kaposváron + 13.935.- utazási költség teljes áron Bp-től Bp-ig + 4.125.- felnőtt esti  
belépő a Zalakarosi Termálfürdőbe (fakultatív).   

Visszaérkezés Budapestre: 21.46-ra Kelenföldre, ill. 22.05-re a Keleti pályaudvarra.  

A túrára jelentkezni január 25. szerda déli 12 óráig lehet a +36 20 211-5107-es  
mobilszámon, illetve a taban85@gmail.com e-mail címen. (A szállással kapcsolatos  
ügyintézés miatt ennél később nem fogok jelentkezést elfogadni.)  

Vasfüggöny túraút: Kisalföld, Mosoni-síkság és Hanság – 2023. febr. 28-márc. 2. K-
CS Figyelem! A túra időpontja időjárási okokból vagy a túravezető egyéb elfoglaltságainak  
függvényében változhat, a jelentkezők idejében érdeklődjenek a pontos időpontról! Az 
ország nyugati határain, az egykori vasfüggöny mentén, sokszor pont a határvonalon  
halad végig a Vasfüggöny túraút az osztrák-magyar-szlovák hármashatártól egészen  
Rédicsig. Az évtizedekig csak a határőrök által járt területek így már mindenki számára  
látogathatók. Ezt az utat kezdjük el északról dél felé végigjárni. Ahol érdemes, kitérőket is  
teszünk, illetve a környék kultúrtörténeti értékeit is igyekszünk megtekinteni.  

Találkozó: 6:30 – Keleti pályaudvar, a csarnokban a nagy kijelzőnél. A RailJet 6:40-kor  
indul Zürichbe, amivel Hegyeshalomig utazunk. A jegyet Hegyeshalomig kell venni.  

Február 28. kedd: Hegyeshalom vá. – osztrák-magyar határ – Albertkázmérpuszta – 
osztrák-magyar határ – Jánossomorja-Mosontarcsa határátkelő – Jánossomorja. Táv: 31 
km, szint: 20 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16644336464flr Március 
1-jén, szerdán a lébényi román kori Szent Jakab apostol-plébániatemplom és  
Mosonmagyaróvár látnivalóinak megtekintése, koraeste fürdés a Flexum Termálfürdőben. 
Március 2. csütörtök: Jánossomorja – Jánossomorja-Mosontarcsa határátkelő – osztrák 
magyar határ – Tőzegcsatorna mente – Hansági-főcsatorna mente – Tőzeggyármajori elág.  
Táv: 30,5 km, szint: 20 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1664433890qzkv 
Szállás: 2 éjszaka Jánossomorján vagy Mosonmagyaróváron (még szervezés alatt). Mindkét  
túranap a teljes csomaggal túrázunk.  

Szükséges felszerelés: bejáratott, lehetőleg vízálló túracipő, réteges ruházat, esőkabát,  
elemlámpa, kötszer, személyes gyógyszerek, elegendő hideg élelem, min. 2 liter folyadék,  
a fürdéshez fürdőruha, törölköző, papucs.  
A túra önköltséges. Költség: kb. 10-15 ezer Ft 2 éj szállás lehetőleg Jánossomorján + 9.855.- 
utazási költség teljes áron Bp-től Bp-ig + 3.850.- felnőtt esti belépő a mosonmagyaróvári  
Flexum Termálfürdőbe (fakultatív). Érk.: 21.28 – Kelenföld, ill. 21.44 – Keleti pályaudvar.  



A túrára jelentkezni február 23. csütörtök déli 12 óráig lehet a +36 20 211-5107-es  
mobilszámon, illetve a taban85@gmail.com e-mail címen. (A szállással kapcsolatos  
ügyintézés miatt ennél később nem fogok jelentkezést elfogadni.)  

Gödöllői-dombság – 2023. március 18. szombat VAGY 19. vasárnap Figyelem! A túra 
időpontja időjárási okokból vagy a túravezető egyéb elfoglaltságainak  függvényében 
változhat, a jelentkezők idejében érdeklődjenek a pontos időpontról! 13 év szünet után, 
december 11-től újra van menetrend szerinti közlekedés a 77-es számú  (Vác –) Vácrátót 
– Galgamácsa (– Aszód) vasútvonalon. Mi is ezen a vonalon utazunk  majd a túra 
kiindulási pontjára.  

Találkozó: 6:50 – Nyugati pu, az 1-9. vágányok előtti téren (a WestEnd felőli oldalon). A  
Z70-es zónázó vonat 7:08-kor indul Szobra. Vácon átszállunk az aszódi vonatra. A jegyet  
Váckisújfaluig kell venni.  

Útvonal: Váckisújfalu, vm. – Hrachoviszka út – Egres-patak völgye – Erdőkertes – Margita  
– Magyalos-tető – Babatpusztai tavak – Pap Miska-kút – Teleki Pál sírja – Máriabesnyői  
templom – Máriabesnyő vmh.   

Táv: 25 km, szint: 450 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1670251290b1ip  

Szükséges felszerelés: bejáratott, vízálló bakancs, réteges ruházat, esőkabát, elemlámpa,  
kötszer, személyes gyógyszerek, elegendő hideg élelem, min. 2 liter folyadék. A túra 
önköltséges. Költség: 1.865.- teljes áron, Bp-bérlettel: 1.395.- teljes áron. Bármilyen 
vonatjegyet automatából 5, elektronikus úton 10% kedvezménnyel lehet megváltani.  
Visszaérkezés Budapestre: 19:00-ra a Keleti pályaudvarra.  

Nincs kötelező jelentkezés, de megköszönöm, ha a +36 20 211-5107-es mobilszámon vagy a 
taban85@gmail.com e-mail címen kapok jelzést az érkezésről.  

Vasfüggöny túraút: Hanság, Fertő-mellék és Soproni-hgs. – 2023. március 27-30. H-CS 
Figyelem! A túra időpontja időjárási okokból vagy a túravezető egyéb elfoglaltságainak  
függvényében változhat, a jelentkezők idejében érdeklődjenek a pontos időpontról! Az 
ország nyugati határain, az egykori vasfüggöny mentén, sokszor pont a határvonalon  
halad végig a Vasfüggöny túraút az osztrák-magyar-szlovák hármashatártól egészen  
Rédicsig. Az évtizedekig csak a határőrök által járt területek így már mindenki számára  
látogathatók. Ezt az utat kezdjük el északról dél felé végigjárni. Ahol érdemes, kitérőket is  
teszünk, illetve a környék kultúrtörténeti értékeit is igyekszünk megtekinteni. 
Találkozó: 5:30 – Keleti pályaudvar, a csarnokban a nagy kijelzőnél. A Dacia nemzetközi  
gyorsvonat 5:40-kor indul Bécsbe, amivel Hegyeshalomig utazunk. A jegyet Hegyeshalomig  
kell venni.  

Március 27. hétfő – Hanság, Fertő-mellék: Pomogy (Pamhagen) vá. – osztrák-magyar  
határ – Hídi-major – Lászlómajor – Homok-Sarródi-csatorna – Vasfüggöny emlékhely – 
Fertőhomok – Hidegség (templom középkori részletekkel).  

Táv: 25 km, szint: 70 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1670328257zswx 
Március 28. kedd – Fertő-mellék: Hidegség – csőszkunyhó – Gloriett-kilátó – Fetőboz – 
Balf – Szent Wolfgang-templom (középkori eredetű) – Új-hegy – Felső-kereszt-hegy – 
Fertőrákos – püspöki kastély – vízimalom – kőfejtő.  
Táv: 25 km, szint: 410 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1664445133xfki 



Március 29-én a fertődi Esterházy-kastély, valamint a fertőszéplaki falumúzeum és a Vasúti 
Lámpamúzeum megtekintése, koraeste fürdés a hegykői termálfürdőben. Március 30. 
csütörtök – Soproni-hegység: Görbehalomtelep – Fehér út – Felső-Tödl – Ágfalva – Valéta 
– Sopronbánfalva (templom megtekintése) – Nándor-magaslat – Hősök  temetője – 
Erzsébet-kert – Egyetemi arborétum – Sopron.  

Táv: 23 km, szint: 500 m https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1664493274kdyo  

Szállás: 3 éjszaka Hidegségen (még szervezés alatt). Első nap teljes csomaggal túrázunk,  
utána csak egynapos csomagot kell cipelni. Utolsó nap Sopronban betesszük a többi cuccot a  
vasútállomás csomagmegőrzőjébe.  
Szükséges felszerelés: bejáratott, vízálló bakancs, réteges ruházat, esőkabát, kötszer,  
személyes gyógyszerek, elegendő hideg élelem, min. 2 liter folyadék, a fürdéshez fürdőruha,  
törölköző, papucs.  

A túra önköltséges. Költség: kb. 25-30 ezer Ft 3 éj szállás Hidegségen + 10.455.- utazási  
költség teljes áron Bp-től Bp-ig + 13,5 € osztrák vonatjegy + kb. 7.000.- kastély- és egyéb  
belépők + 2.000.- felnőtt délutáni belépő a hegykői termálfürdőbe (fakultatív) +  
csomagmegőrzés költsége Sopronban.  

Visszaérkezés Budapestre: 20.28-ra Kelenföldre, ill. 20.44-re a Keleti pályaudvarra.  

A túrára jelentkezni március 22. szerda déli 12 óráig lehet a +36 20 211-5107-es  
mobilszámon, illetve a taban85@gmail.com e-mail címen. (A szállással kapcsolatos  
ügyintézés miatt ennél később nem fogok jelentkezést elfogadni.) 
 
 
 

Jelmagyarázat: OKT = Országos Kék Túra  

Január 04. szerda * Budai-hegység ⃰Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Január 06. péntek * Cserhát hegység * OKT  

Túravezető: Fábián Ágnes   

Útvonal: Terénytől az OKT mentén.  
Táv: időjárás és útviszonyok függvényében kb.12,5 km Szint: 300 m  

Találkozó: 7.15 óra – Újpest városkapu, salgótarjáni busz, busz ind.: 7.30 óra 
Útiköltség: Volán + MÁV (induláskor a buszra elővételben kell jegyet venni!)  

Január 08. vasárnap * Budai-hegység * madáretető túra  

Túravezető: Tóth Lajósné   
Útvonal: Vaskapu-hegy – Libanoni cédrus – erdei játszótér – madáretető hely – Vaskapu-

h. Táv: 3 km Szint: 50 m  

Találkozó: 10.00 óra – Batthyány tér, metró kijárat  

Útiköltség: BKV  

 



Január 11. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Január 13. péntek * Zsámbéki-medence   

Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Zsámbék – tanösvény – Romtemplom.   

Táv: 7-10 km Szint: 150 m  
Találkozó: 8.45 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, busz ind.: 9.00 óra 
Útiköltség: Volán  

Január 14. szombat * Cserhát hegység * OKT  

Túravezető: Fábián Ágnes   

Útvonal: Nógrádsipek – Terény az OKT mentén.  

Táv: 13,9 km Szint: 300 m   
Találkozó: 7.15 óra – Újpest városkapu, salgótarjáni busz, busz ind.: 7.30 óra 

Útiköltség: Volán + MÁV (induláskor a buszra elővételben kell jegyet 
venni!)  

Január 14-15. szombat-vasárnap * Bükk * Jubileumi körtúra  

Túravezető: Farkas Márton – Részletek a füzet elején! 

 
Január 18. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 

Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Január 21 szombat VAGY 22. vasárnap * Mosoni-sík * Vasfüggöny túraút 
Túravezető: Farkas Márton – Részletek a füzet elején!  

Január 22. vasárnap * Budai-hegység * madáretető túra  

Túravezető: Tóth Lajósné   
Útvonal: Vaskapu-hegy – erdei játszótér – madáretető hely – Határ-nyereg – Vitorlázó  
reptér – Pesthidegkút. Táv: 4 km Szint: 100 m  

Találkozó: 10.00 óra – Batthyány tér, metró kijárat  

Útiköltség: BKV  

Január 25. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  



Január 29. vasárnap * Budai-hegység * OKT  

Túravezető: Fábián Ágnes   
Útvonal: Nagykovácsi – Zsíros-hegy – Hűvösvölgy az OKT mentén. 

Táv: 12 km Szint: 130 m   
Találkozó: 9.00 óra – Hűvösvölgy, 63-as busz megállója, busz ind.: 9.07 óra 
Útiköltség: BKK  

Január 29. vas. – február 03. péntek * Dél-Zala és Nyugat-Somogy * részben DDKT 
Túravezető: Farkas Márton – Részletek a füzet elején!  

Február 01. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Február 04. szombat * Cserhát hegység * OKT  

Túravezető: Fábián Ágnes   

Útvonal: Hollókő – Nagymezőpuszta busz mh. OKT mentén.  

Táv: 11 km Szint: 210 m   
Találkozó: 8.25 óra – Népstadion pénztárterem, busz ind.: 8.40 óra  
 

Február 05. vasárnap * Budai-hegység * madáretető túra  

Túravezető: Tóth Lajósné   
Útvonal: Vaskapu-hegy – erdei játszótér – madáretető hely – Határ-nyereg – Glück Frigyes  
út – Hűvösvölgy. Táv: 6 km Szint: 50 m  

Találkozó: 10.00 óra – Batthyány tér, metró kijárat  

Útiköltség: BKV  

Február 08. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Február 12. vasárnap * Budai-hegység * madáretető túra  

Túravezető: Tóth Lajósné   
Útvonal: Vaskapu-hegy – erdei játszótér – madáretető hely – Határ-nyereg – Fenyőgyöngye. 

Táv: 6 km Szint: 100 m  

Találkozó: 10.00 óra – Batthyány tér, metró kijárat  

Útiköltség: BKV  

 

 



 

Február 15. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Február 17. péntek * Pilis hegység   

Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Pilisszentiván – Kopár csárda – Pilisszántó.  

Táv: 12,5 km Szint: 300 m  

Találkozó: 8.50 óra – Árpád híd, Volán pu., busz ind.: 9.05 óra  

Útiköltség: Volán  

Február 19. vasárnap * Budai-hegység ⃰ Budai Trapp teljesítménytúra  

Hosszú táv (30 km): Pilisvörösvár, Fetter vendéglő – Óbuda. Rajt: 08.00 – 09.00 óra 
Rövid táv (9 km): Fenyőgyöngye busz mh. – Óbuda. Rajt: 10.15 – 11.00 óra Bővebb 
információ: www.btssz.hu honlapon vagy a TTT honlapján  

Február 22. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra  
 

Február 26. vasárnap * Budai-hegység * madáretető túra  

Túravezető: Tóth Lajósné   
Útvonal: Vaskapu-hegy – erdei játszótér – madáretető hely – Határ-nyereg – Kecske-hegy – 
Fenyőgyöngye. Táv: 5 km Szint: 100 m  

Találkozó: 10.00 óra – Batthyány tér, metró kijárat  

Útiköltség: BKV  

Február 28. kedd – március 02. csütörtök * Mosoni-sík, Hanság * Vasfüggöny túraút 
Túravezető: Farkas Márton – Részletek a füzet elején!  

 

 

 



Március 01. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Március 04. szombat VAGY 05. vasárnap * Budai-hegység * 4 évszak túrái 
Túravezető: Fábián Ágnes és Molnár József  

Útvonal: Erdőalja út – Virágos-nyereg – Csúcshegyi-nyereg – Rózsika-forrás – Solymári vár  
alja (fakultatív programként: Solymári vár) – Solymár vá.   

Táv: 11 km Szint: 180 m   
Találkozó: 9.05 óra – Szentlélek tér, 137-es busz vá., busz ind.: 9.20 
óra Útiköltség: BKK  

Március 08. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Március 12. vasárnap * Budai-hegység * madáretető túra  

Túravezető: Tóth Lajósné   
Útvonal: Vaskapu-hegy – Apáti-sziklák – erdei játszótér – madáretető hely – Határ-nyereg – 
Glück Frigyes út – Hűvösvölgy.  

Táv: 6 km Szint: 50 m  

Találkozó: 10.00 óra – Batthyány tér, metró kijárat  

Útiköltség: BKV 

Március 15. szerda * Budai-hegység * BTSSZ emléktúra  

Túravezető: Molnár József  

Útvonal: BTSSZ központi emléktúra  

Táv: 8 km Szint: 50 m  
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Március 17. péntek * Pilis hegység   

Túravezető: Molnár József   
Útvonal: Holdvilág-árok – Lajos-forrás – Bölcső-hegyi kilátó – Pomáz. 

Táv: 11 km Szint: 350 m  

Találkozó: 9.15 óra – Pomáz, HÉV állomás, busz ind.: 9.35 óra  

Március 18. szombat * Cserhát hegység * OKT  

Túravezető: Fábián Ágnes   

Útvonal: Nagymezőpuszta – Nagybárkány OKT mentén.  

Táv: 14 km Szint: 435 m   
Találkozó: 8.25 óra – Népstadion pénztárterem, busz ind.: 8.40 óra 
Útiköltség: Volán + MÁV  



 

Március 18. szombat VAGY 19. vasárnap * Gödöllői-dombság 
Túravezető: Farkas Márton – Részletek a füzet 
elején!  

Március 22. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV  

Március 26. vasárnap * Budai-hegység * madáretető túra  

Túravezető: Tóth Lajósné   
Útvonal: Vaskapu-hegy – erdei játszótér – madáretető hely (etetők beszedése) – Határ 
nyereg – Árpád-kilátó – Vaskapu-hegy.  

Táv: 6 km Szint: 100 m  

Találkozó: 10.00 óra – Batthyány tér, metró kijárat  

Útiköltség: BKV  

Március 27-30. hétfő-csütörtök * Fertő-mellék, Soproni-hgs. * Vasfüggöny 
túraút 

 Túravezető: Farkas Márton – Részletek a füzet elején!  

Március 29. szerda * Budai-hegység ⃰ Nyugdíjasok és szép korúak túrája 
Túravezető: Molnár József   

Útvonal: Időjárás és útviszonyok függvényében  

Táv: kb. 5-9 km Szint: 50-100 m   
Találkozó: 8.50 óra – Széll Kálmán tér, metró kijárat, indulás: 9.00 óra 
Útiköltség: BKV 
 
 

Március 29. szerda * KÖZGYŰLÉS * Curia u. 3. III. em. 6. * 16.00 óra  

Április 01. szombat * Cserhát hegység * OKT  

Túravezető: Fábián Ágnes és Molnár József   

Útvonal: Mátraverebély – Nagybárkány OKT mentén.  

Táv: 13,2 km Szint: 290 m   
Találkozó: 7.25 óra – Népstadion pénztárterem, busz ind.: 7.40 óra (salgótarjáni 
járat) Útiköltség: Volán + MÁV  



 

A BTSSZ központi programjai 2023-ban  

Teljesítménytúrák:  

Budai Trapp: február 19.  

Buda Bércein: május 13.  

Pilisi Trapp: augusztus 28.   

Koszorúzások és emléktúrák:  

Március 15.  

Klastromkút: szeptember 23.  

BTSSZ közgyűlés: május 25.  

A tagszervezetek és bizottságvezetők találkozója: október 21-23.   

A kéktúra napja (MTSZ rendezvény): október 8.   

Mikulás túra: december 03  

Ünnepi TT-ülés: december 12.   

 

 

 

 

 



 

A BTSSZ 4 évszak túrasorozatában a Budai Motor Klub túrái  

2023. március 04. szombat VAGY 05. vasárnap * Budai-hegység  

Túravezető: Fábián Ágnes és Molnár József   
Útvonal: Erdőalja út – Virágos-nyereg – Csúcshegyi-nyereg – Rózsika-forrás – Solymári vár  
alja (fakultatív programként: Solymári vár) – Solymár vá.   

Táv: 11 km Szint: 180 m   
Találkozó: 9.05 óra – Szentlélek tér, 137-es busz vá., busz ind.: 9.20 
óra Útiköltség: BKK 
 

2023. április 23. vasárnap * Bakony, Gaja szurdok  

Túravezető: Tóth Lajosné  
Útvonal: Bodajk, Ifjúsági tábor buszmegálló – Gaja-szurdok – Gaja-völgyi Tájcentrum – 
erdei tó – Fehérvárcsurgói kastély és kastélypark – Fehérvárcsurgó, kastély buszmegálló. 
Táv: 10 km Szint: 100 m  

Találkozó: 6.50 óra – Déli pu pénztárak, vonat indul Székesfehérvár felé: 7.10 óra  

2023. június 03. szombat * Pilis hegység  

Túravezető: Molnár József és Fábián Ágnes  
Útvonal: Kétbükkfa-nyereg (– Kémény szikla) – Klastrompuszta – Piliscsév. 

Táv: 11 km Szintemelkedés: 120 m, szintereszkedés: 420m  

Találkozó: 9.00 óra – Pomáz, HÉV állomás, busz indul: 9.15 óra (dobogókői busz)  

2023. október 08. vasárnap * Pilis-hegység  

Túravezető: Molnár József és Fábián Ágnes  

Útvonal: Dobogókő-Sikárosi erdészház-Pilisszentlászló  

Táv: 10 km Szintemelkedés: 160 m, szintereszkedés:455m  

Találkozó: 9.00 óra – Pomáz, HÉV állomás dobogókői busz busz indul: 9.15 óra  

 
 
 

Mindenkinek kellemes túrákat kívánunk!  

 

 

 

Kiadó: Budai Motor Club  

Kiadó székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 92.  

E-mail: gyulakov38@gmail.com  

Kiadásért felelős személy: Kovács Gyula  

Szerkesztésért felelős személy: Fábián Ágnes 


