
  

 

Dobogókői Hegyi Futóverseny,  
Skerletz Iván férfi hegyi maratoni útvonalleírása 

(leírás: Horváth Attila) 
Táv: légvonalban 27,6 km, logikus útvonalon 36,9 km; szint 1420 m 

 
Rajt (Dobogókő) – 1. [1] pont (Fagyoskatona sírja) 
Piros-sárga jelzésen déli irányban lefelé haladva, kb. 3 km megtétele után, az aszfaltút keresz-
teződésénél érjük el az 1. pontot. Egy alkalommal (kerítés) a vékonyabbik ösvényen halad 
tovább a jelzés (balra), a végéhez közeledve az erősebb útról jobbra kell tartani, a jelzést kö-
vetve. 

1. [1] pont (Fagyoskatona sírja) – 2. [2] pont (László-kúp)  
Az 1. pontról tovább haladva nyugati irányba a piros jelzésen lefelé kb. 1 km után érjük el 
Pilisszentkeresztet. A piros jelzésen keresztezzük a falut. Tovább követjük a piros jelzést, a 
falu elhagyása után kb. 1 km-t fölfelé haladunk, a magashegyi nyeregben áttérünk a nyugati 
irányban felfelé vezető zöld jelzésre. Kb. 1 km a László kúp.  

2. [2] pont (László-kúp) – 3. [3] pont (Pilis-nyereg)  
A 2. pontról tovább haladva a zöld jelzésen északnyugati irányba, egy szerpentin megmászása 
után kb. 4 km-t haladva (érintve a piros kereszt jelzést), tovább haladunk a zöldön kb. 1 km-t, 
a zöld kereszt becsatlakozásánál nyugati irányban lefelé haladva érjük el a 3. pontot.  

3. [3] pont (Pilis-nyereg) – 4. [4] pont (Körtvélyespuszta)  
A 3. pontról északi irányba lefelé a piros jelzésen, az országutat keresztezve lefutunk a piros 
kereszt jelzésig, azon kb. 500 m-t enyhén felfelé keleti irányban haladunk a zöld jelzésig. To-
vább futunk a zöld jelzésen északi irányban, keresztezzük az aszfaltutat, elérjük a zöld négy-
szög jelzést, ezen enyhén lefelé futunk a Diós-árokban, és kb. 250 m után egy szintben keleti 
irányba haladó ösvényen át érjük el a dózerút kanyarját. A dózerúton enyhén felfelé haladunk 
kb. 1,2 km-t a zöld kereszt jelzésig, azon keleti irányba felfelé érjük el a Szakó-nyerget. A 
nyeregből a piros jelzést követve északkeleti irányba lefelé haladva, kb. 1,2 km után érjük el a 
4. pontot.  

4. [4] pont (Körtvélyespuszta) – 5. [5] pont (Prédikálószék)  
A 4. pontról déli irányban a szalaggal jelölt földúton futunk a kerítésig. A kerítés mellett délre 
lefelé haladva érjük el a Lukács-árkot, ahol a sárga jelzésen kb. 700 m-t futunk lefelé a Szőke-
forrás parkolójáig. Keresztezve a patakot, keleti irányban fölmászunk 200 m nagyon meredek 
hegyoldalon a gerincen húzódó piros háromszög jelzésig, azon tovább fölfelé kb. 2 km után 
érhető el az 5. pont.  

5. [5] pont (Prédikálószék) – 6. [6] pont (Sikárosi őrház)  
Az 5. pontról a piros háromszög jelzésen futunk délkeleti irányba kb. 1 km-t, elérve a 
dózerutat, majd kb. 500 m megtétele után letérünk a piros háromszög jelzésről, tovább futunk 
a dózerúton az első tűkanyarig, onnan az ösvényen (a piros háromszög jelzésen) lefelé a ki-
rályvölgyi aszfaltútra. Az aszfaltúton lefelé kb. 1,5 km után a sikárosi rétnél áttérünk a kék 
kereszt jelzésre, és a patak mellett 300 m megtétele után érjük el a 6. pontot.  

6. [6] pont (Sikárosi őrház) – 7. [7] pont (Szilágyi Bernát-forrás)  
A 6. pontról 400 m-t tovább haladva a kék jelzésen érjük el a 7. pontot.  

7. [7] pont (Szilágyi Bernát-forrás) – Cél (Dobogókő)  
A kék jelzésen haladunk tovább Ny-ra. Kb. 400 m után elérjük a piros jelzést és ÉNy-ra me-
gyünk a közös piros-kék szakaszon. 700 m-t megtéve, a Bükkös-patak keresztezése után, Ny-
ra ágazik le a felújított és megnyitott régi kék jelzés. Ezen kb. 1 km-t haladva É-i irányba ki-
kapaszkodunk a völgyből. Egy erős, 1 km-es emelkedővel érjük el a dobogókői gerincet (félú-
ton keresztezzük az aszfaltutat). A gerincen ÉNy-ra haladunk kb. 1,7 km-t a dobogókői célig. 


