
 

Üdvözöljük az Ipoly Erdő Zrt. és a Természetjáró Fesztivál által közösen 

szervezett Teljesítménytúrán. Túránk célja, hogy megismertessük az erdész 

szakemberek munkáját a természetet kedvelő sporttársakkal. 

Kellemes időtöltést, és jó sportolást kívánunk! 

 

Kapcsolat: Kertész Péter 06-207716-811 

 

Útvonalleírás 
Az épületből kilépve balra a betonúton kezdjük a túrát. Királyrétet a PZ közös 

jelzésen hagyjuk el. A köves úton a Z jelzést kövessük. A Széles-mezőn sok a 

lódarázs, legyünk figyelmesek. A bicikliutat elérve balra fordulunk, majd az éles 

jobb kanyarban menjünk tovább egyenesen a Z jelzésű földúton. A mező végén 

balra tartva érünk el a Béla-rét útbaigazító táblához, ahol kódos ellenőrzőpontot 

találunk. A Béla-réttől az Országos Kék Túra útvonalán haladunk a Foltán-kereszt 

irányába. A Hadi-utat keresztezve elhaladunk az Saj-kút mellett (vízvételre sajnos 

nem alkalmas), és felkapaszkodunk a túra következő ellenőrzőpontjához (szintén 

kódos), a Foltán-kereszthez. Itt lehet vizet vételezni az erdészet által kihelyezett 

lajtkocsiból. Innen a K négyzet jelzésen folytatjuk utunkat, ami egy idő után letér a 

széles erdészeti útról. A Nyír-réten álló vadmegfigyelő toronynál ismét kódos 

ellenőrzőpont van. Innen visszafelé, szalagozott feltáró úton érünk fel az Alsó-

Hinta-rétre. Innen a forgalmas Z turistaúton mászhatunk fel a Csóványosi 

kilátóhoz, ahol ismét ellenőrzőpont vár minket. Csóványosról a K és P közös 

jelzésen (nem az önálló K jelzésen) indulunk Háromhárs csúcson át a 

Nagyhideghegyre, ahol az OKT pecséttel igazoljuk a teljesítést. (A pecsét a ház 

oldalán van.) Utunkat a P jelzésen folytatjuk a legközelebbi sífelvonó alatt. A 

felvonó alján jobbra, majd rövid idő után, a vezeték alatt balra fordulunk. A Magas-

taxi turistaház előtt a rétet a bal sarka felé vágjuk át, ahol a köves úton balra 

folytatjuk a gyaloglást. A Magas-Tax csúcs megkerülése után a P jelzésen egy 

nyiladékra érünk, ami egyenesen Királyrétre vezet minket. A nyiladékon félúton 

találjuk az utolsó ellenőrzőpontot. Királyréten a regisztráció épületében fogadják 

az érkezőket. 

Útvonaladatok 

Rész Össz Rész Össz

Királyrét vasútállomás 270 0 0 0 0

Z-P elágazás 310 0,72 0,72 45 45 ZP

Béla-rét 312 2,05 2,77 42 87 Z

Saj-kút 390 2,45 5,22 97 184 K

Foltán-kereszt 700 2,54 7,76 315 499 K

Nyír-rét 730 2,03 9,79 68 567 Kn

Alsó-Hinta-rét 790 0,46 10,25 65 632 SZ

Csóványos 938 1,44 11,69 157 789 Z

Háromhárs 851 1,69 13,38 63 852 KP

Nagyhideghegy 865 1,37 14,75 95 947 KP

Magastax 680 1,2 15,95 10 957 P

Nyiladék 450 2,72 18,67 6 963 P

Királyrét vasútállomás 270 3,15 21,82 0 963 P
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Ipoly Erdő Zrt. 

Az Ipoly Erdő Zrt. Pest és Nógrád megyében, 64 ezer hektár állami erdőterületen 

gazdálkodik. E működési terület Hazánk legerdősültebb tája. Magába foglalja a 

Börzsöny hegységet és a Cserhátot - benne a Karancs és a Medves kistájat, valamint 

érinti a Gödöllői-dombvidéket is. A társaságunk által kezelt erdők 52 százaléka 

természetvédelmi oltalom alatt áll. Itt elsődleges rendeltetés a védelem, minden 

mást ennek a célnak kell alárendelni. Az Ipoly Erdő Zrt. fő tevékenységei az erdő- 

és a vadgazdálkodás, valamint az ezekhez kapcsolódó és a turizmussal összefüggő 

szolgáltatások. Az erdőfelújítás munkálataival érintett terület eléri az évi 

háromezer hektárt. Az erdők megújítását az őshonos fafajok természetes újulatára 

alapozzuk. Kiterjedten alkalmazzuk a folyamatos erdőborítást támogató 

gazdálkodás korszerű módszereit is. Alapelvünk, hogy beavatkozásaink a lehető 

legkisebb környezeti terhelést jelentsék az erdő életében – valamint, hogy a 

tevékenység eredményeként, vagyonkezelt erdeink ökológiai és gazdasági értéke 

egyaránt gyarapodjon. A túra során a legfiatalabb erdőktől – a felújításoktól – az 

öreg szálerdőkig – vágásérett erdőkig – minden korosztállyal találkozhatunk, 

melyeket jórészét szálalással, örökerdőként, vagy fokozatos felújítással kezelünk. 



 
CSÓVÁNYOSI TELJESÍTMÉNYTÚRA 

Természetjáró fesztivál 

2019.09.07. Királyrét 

Név:  

Indulás időpontja: 

Ellenőrzőpontok 
Kód: Pecsét Kód: 

Béla-rét 
Foltán-kereszt  
(9:00-14:30) Nyír-rét 

Kód: OKT pecsét: Kód: 

Csóványos  
Nagyhideghegy 
(OKT pecsét) Nyiladék 

 

Érkezés időpontja:  

Teljesítés ideje: 

 


