
 

 

Randonneurs Hungary 

Piliskerülő 
(Kerüld meg a Pilist, kerüld el a Pilist!) 

 

BRM200 Balaton kerülés 2018 - BRM300 Piliskerülő 2018 - 
BRM400 Felvidék Maraton -  BRM200 Tour of Sopianae – BRM600 
Central Pannonian Circle - BRM200 Thermal Tour – BRM200 Tour 
of Tekov – BRM1000 Fifty-Fifty Tour – BRM200 Sió mente Maraton 
2018 – BRM200 Somogyország 2018 – BRM300 Bakony Light – 
BRM200 Balaton-felvidék Maraton 



 

Általános információk 

Rendező: Randonneurs Hungary  

 Kuzler Béla, tel.: +3630 393 2717 

 Alpár Levente, tel.:+3670 328 3277 

Távolság: 308,5 km 

Szintem.: 2710 m 

Szintidő: 9 - 20 óra között 

Rajt, Cél:      Budapest, Nagyi Palacsintázója (http://www.nagyipali.hu) III. kerület, 

Szentendrei út 131., (GPS koordináták: 47.561853,  19.048094) 

 

 

 

http://www.nagyipali.hu/


Megközelítés és parkolási lehetőségek: A palacsintázó a 11-es számú főút 
mellett található a Záhony utcai kereszteződés sarkán. Budapest centrum felől 
érkezve jobb kéz felé, míg Szentendre felől érkezve bal kéz felé esik a helyszín. 
Utóbbi esetben a 2x2 sávos úton az egykori fürdő romjai mellett elhaladva kell a 
kanyarodó sávokba besorolni. Ha a Záhony utcán már nem lenne szabad 
parkoló, a palacsintázóval szembeni Auchan parkolójában biztosan találunk 
bőven helyet. 

 

 

 

Dátum: 2017. április 21. (szombat) 

Rajt: 07:00-kor egyszerre rajtol mindenki! Regisztrálni 6:00-tól 6:45-ig lehet. 

A túrát sikeresen teljesítők oklevéldíjazásban részesülnek. Az oklevelet, 
érvényesített túrakártyát, emlékérmet (ha kértél) a BRM szezon utolsó túrája 
után, postai úton küldjük meg. Ennek pontos időpontja attól is függ, hogy mikor 
érkeznek meg Franciaországból a rendelt emlékérmek.  
A túra nem verseny! A maximum szintidőkön kívül van minimum is, aminél előbb 
nem lehet teljesíteni a túrát. Ezen felül az ellenőrző pontok nyitva és zárva tartási 
idejét is figyelembe kell venni, és be kell tartani. Az ellenőrzőpontokon a 
túrakártyába be kell írni az érkezés időpontját és le kell pecsételtetni. Ne felejtsd 
el a túra végén sem érvényesíteni a túrakártyád, amit aztán a Nagyi 
Palacsintázójában kell hagyni az erre a célra kihelyezett gyűjtőben! 

 
 

 

Ellenőrző pontok és szintidők: 



Ellenőrzőpont Távolság (km) Pont nyitva tartása 

1. Galgaguta 

MOL benzinkút 

61 08:48 – 11:04 

2. Kemence 

Kőrózsa Panzió 

114 10:21 – 14:36 

3. Bajna 

Vadász Söröző- Étterem 

173 12:05 – 18:32 

4. Tata 

Tibi Gyros Büfé 

207 13:06 – 20:48 

5. Csákvár 

Kálvária Pizzéria és Grillbár 

240 14:08 – 23:00 

6. Biatorbágy 

Pihenő a viadukt lábánál 

278 15:19 – V.01:32 

7. Budapest 

Nagyi Palacsintázója 

308 16:00 – V.03:00 

FONTOS INFORMÁCIÓK: 

 Az itinerben szereplő távolságértékek a megadott útvonal teljesítésével 
számolnak. A megadott útvonaltól való eltérés esetén, értelemszerűen 
eltérés lesz az itinerben szereplő értékek és a saját mérés között is. 

 

 Ha egyedül akarod teljesíteni a túrát, akkor javasolt lehet egy könnyű 

lakatot magaddal vinni, mert az ellenőrző állomásokon többnyire nem 

lehet rálátni a biciklikre. 

 



KRESZ-SZABÁLYOK: 

 A nevezési feltételek között szerepel, hogy a KRESZ betartása kötelező.                               
Nem vagyunk hatóság, ezt nem ellenőrizzük, de saját érdekében kérek 
mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen e feltétel teljesítésére. 

 

NEHÉZSÉGEK, VESZÉLYEK: 

Általános: 

 Budapest a nagy tömegek számára is könnyen elérhető, de egy 
kerékpáros túra rajt-céljaként bonyolítja a helyzetet. A Piliskerülő 
kerékpáros túra sarkalatos pontja a fővárosban való tájékozódás és 
közlekedés. A Fót irányába való kikerékpározást megkönnyítendően 
egyszerre rajtolunk. Ha túl korán érkezel vissza Budapestre, este 
nyolc előtt, akkor  számolnod kell a délutáni, kora esti 
csúcsforgalommal! Fokozott figyelemmel közlekedj a városbann! A 
túra nagyobbik hányadán jó minőségű az aszfalt, ám a környék jellegéből 
adódóan ezeken nappal élénkebb forgalomra lehet számítani 

Részenként: 

 Dunakeszi előtt a kerékpárútról letérve a 2-es számú főúton nagy lehet a 
forgalom. 

 Fóton a vasúti felüljárón nem érdemes a szűk gyalog- és kerékpárútra 
kimenni, mert a felüljáró utáni körforgalmat balra kell elhagyni és a 
kerékpárút nem arra visz. 

 Csomád után érezhetően gyengébb a forgalom, ezzel együtt a Galga 
mentén több helyen rosszabb az út minősége. 

 Rétság környékén a 2-es számú főúton ismét élénkebb forgalomra lehet 
számítani, majd Diósjenő felé a gyengébb minőségű aszfalton ez ismét 
mérséklődik. 

 Diósjenő után jön a túra legnehezebb kaptatója, ami ugyan nem túl 
hosszú, de a vége felé igen meredek. Ezután a megérdemelt hosszú 
gurulás közben Kemence irányába legyünk óvatosak, mert a patakon 
többször átívelő fahidak előtt és mögött nehezen észrevehető 
fekvőrendőrök vannak. 

 Szlovákia területén belül az oda vonatkozó KRESZ szabályok a 
hatályosak. 



 Az Esztergom és Tát közti kerékpárút kereszteződésében át kell kelni a 
117-es számú főúton és a murvás töltésen le kell ereszkedni a régi 11-es 
útra. Légy körültekintő, mert nincs kijelölt átkelőhely, semmilyen esetben 
nincs elsőbbséged! 

 Tát és Tarján között élénkebb és gyors forgalomra lehet számítani. 

 A Tata és Tatabánya közti kerékpárút éles kanyarokat is tartalmaz. 
Inkább légy óvatos, ha nem látod be! 

 Tatabánya és Környe közt ismét élénkebb lehet a forgalom. 

 A csákvári ellenőrzőpont a főúttal párhuzamos mellékutcában található, 
lekanyarodásnál vigyázz az úton levő murvás fölhordással. 

 Bicske után az 1-es számú főúttal többé-kevésbé párhuzamos 
szervizútnak gyengébb a minősége (az 1-es sem jobb!), a főúton való 
átkeléseknél légy körültekintő. 

 A Budapestre történő beereszkedésnél a Budakeszi úton inkább légy 
óvatos, az út minősége gyakran rossz, hullámos, melyet közlekedési 
lámpák és villamos sínek is tagolnak. 

 

 

Teendők az indulás előtt, regisztráció: 

- A túrakártya átvétele és aláírása.  

- Előre kitöltött nevezési lapon lévő adatok egyeztetése, javítása.  
 

Élményekben gazdag túrázást! Bon courage! 
 



 

 

 

 


