
  

Dobogókői Hegyi Futóverseny  
Hegyi félmaratoni útvonalleírása 

(leírás: Néda László – Horváth Attila) 
Táv: légvonalban 16,7 km, logikus útvonalon 21,6 km; szint 850 m 

 
Rajt (Dobogókő) – 1. [4] pont (Körtvélyespuszta) 
A piros-sárga jelzésen északnyugati irányban lefelé futunk, amíg a sárga jelzés jobbra el nem 
tér. Itt a sárga jelzésen érjük el az első dózerút-kereszteződést, ahol balra a dózerúton hala-
dunk tovább. Addig futunk tovább a köves dózerúton, amíg a piros jelzés nem keresztezi a 
dózerutat (itt kezd ismét emelkedni az út, addig folyamatosan lejtett), majd jobbra letérünk, és 
a piros jelzésen futunk tovább. A piros jelzés áthalad egy frissen kiírtott tisztáson, ami le van 
kerítve. A kerítésen falétrán tudunk átmászni. A tisztás után keresztezzük a Pilismarótra veze-
tő aszfaltos utat. A kereszteződés után kb. 400 méterre, a piros jelzésen találjuk meg az 1. 
pontot. 

1. [4] pont (Körtvélyespuszta) – 2. [5] pont (Prédikálószék)  
A pontról visszafordulunk és a piros jelzéstől balra a szalaggal jelölt földúton futunk K felé 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 (DK-re, majd K-re) kb. 2 km után érhető el a 2. pont.  

2. [5] pont (Prédikálószék) – 3. [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 délkeleti irányban lefelé, kb. 1,5 km után a sikárosi rét-
nél áttérünk a kék kereszt jelzésre, és a patak mellett 300 m megtétele után a kék kereszt és a 
kék csík jelzés találkozásánál érjük el a 3. pontot,. 

3. [6] pont (Sikárosi őrház) – 4. [7] pont (Szilágyi Bernát-forrás)  
A 3. pontról 400 m-t tovább haladva a kék jelzésen érjük el a 4. pontot.  

4. [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. 
 


