
 
 
 
 
 
ÚTVONAL LEÍRÁS, IGAZOLÓPONTOK: 
 

Rajt: az Erdőalja úti 137-es autóbusz fordulójából induló K+ jelzésen kell elindulni. A széles földútnál 
balra felmegyünk továbbra is a K+ jelzésen a Virágos-nyeregbe. Innen a K sáv és a S sáv fonódó jelzésén 
elindulva,majd a K sáv jelzést követve a Guckler Károly úton folytatjuk további utunkat a Csúcs-hegy 
keleti felén haladó erdei úton. 1,5 km után, a Csúcs-hegyi-nyereg közelében balról becsatlakozik a Z sáv 
jelzés. A K sáv és Z sáv jelzés fonódva együtt halad, és rövid szakasz után elérünk az  

1. állomásponthoz.  

A pecsételő pontot elhagyva és a sétaúton maradva A K és Z sáv jelzést követve, az úton enyhén lefele 
baktatunk a S sáv jelzésig, majd balra fordulva a S sáv jelzésen folytatjuk tovább utunkat. A S sáv jelzést 
végig követve haladunk tovább kacskaringós utunkon, míg elérjük a Kötök padját. Tovább óvatosan és 
figyelmesen haladjunk! A S sáv jelzésen elérkezünk a S sáv és Kék kerékpárút jelzések találkozásához.  

amely egyben a 2. állomás.  

A pecsételés után jobbra fordulva a Kék kerékpárút jelzésen folytatjuk tovább utunkat az enyhén lejtő 
széles erdei úton. Majd kb. 500 méter megtétele után balról becsatlakozik a Z sáv jelzés. Maradva az úton, 
amin eddig is jöttünk jobbra tartva folytatjuk utunkat, de most már a Z sáv jelzés lesz az irányadó. A Z 
sáv jelzésen hosszan haladva, egyszer csak balról becsatlakozik a K sáv jelzés. Becsatlakozás után jobbra 
fordulva a Z sáv és K sáv együttes jelzést követve egy nagyon rövid szakasz megtétele után elérkezünk a 
táblával megerősített és balra letérő jelzetlen leágazásunkhoz. Erre áttérve a földutat követve egy kis idő 
után jobbra fordulva majd az utcát elérve balra fordulva enyhe emelkedő leküzdése után a Menedékház 
utcába jutunk. A beton utat követve elérjük célunkat, a Csúcs-hegyi Vendégházat (Menedékház u. 22.). 
 
 

Állomás Megtett táv (km) Szint (m) 
Jelzés a következő 

pontig 

Igazolás (mi 
látszódjon a képen) 

állomások neve 
előző 

ponttól 
összesen  fel           le összesen 

RAJT Erdőalja út 137-es autóbusz 
fordulója 

0 0  0               0  0           0  buszmegálló tábla – 
megálló név látszódjon 

1. ellenőrző 
pont 

Csúcs-hegyi-nyerg 3,0 3,0 146          26 146      26 Kék kereszt, Kék sáv, határkő 

2. ellenörző 
pont 

Kötők padja 2,0 5,0   37        102 183    128 Sárga sáv, kilátás 

CÉL Csúcs-hegyi Vendégház 
Menedékház u. 22. 

3,2 8,2  46           62 229    190 Sárga sáv, Kék 
kerékpárút,  
Z sáv, Jelzetlen. 

„Csúcshegyi 
vendégház” feliratú 
tábla a kapura szerelve 

 
 
Útvonalvázlat:  

https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/gyalogtura/buda-bercein-csaladi-
tav/207769303/?share=%7Ezpyebeam%244ossxnk4 


