
Tájegységen 
belül

Országon 
belül

? Hossza
Szint-

emelkedése
A hossz megoszlása az 

út típusa szerint

N47.04629 
E17.65696

Bakony (Dél) Kab-hegy 599 m 1. -
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~595 m :))) 0 km 0 m

Az út egészen a 
torony kerítésig visz

Nincs kilátás TV-torony Nem látogatható

N47.29433 
E17.75456

Bakony (Észak) K őris-hegy 709 m 1. 222.
Erdészeti 
út, aszfalt

Behajtani tilos táblával 
korlátozva

~705 m :))) ~0.1 km 0 m ~0.1 km ösvény
  A Kilátóból szép kilátás 

körben
Vajda Péter kilátó, 
Radarállomás

Díjmentes

N47.18887 
E17.73882

Bakony (Észak) Középs ő-Hajag 646 m 4. -
Erdészeti 
út, aszfalt

Behajtani tilos táblával 
korlátozva

~645 m :))) ~0.1 km 0 m ~0.1 km ösvény Nincs kilátás
Elhagyott katonai 
hiradóbázis

Díjmentes

N47.92312 
E18.93656

Börzsöny Magas-Tax 739 m 17. 177.
Magánút, 

aszfalt
Fizetı út, kerékpárral 
szabadon

~440 m :((( ~5.5 km ~300 m
~5.0 km földút, majd 
~0.5 km ösvény

 -  -

N47.93693 
E18.92266

Börzsöny Nagy-Hideg-hegy 864 m 4. 66.
Magánút, 

aszfalt
Fizetı út, kerékpárral 
szabadon

~440 m :((( ~8.1 km ~420 m ~8.1 km földút
Szép kilátás a déli rész felé és 

a Visegrádi-hegységre
 -  -

N47.55557 
E18.99892

Budai-hegység Hármashatár-hegy 495 m 8. - Utca, aszfalt
Korlátozott, kerékpárral 
szadadon

~490 m :)) ~0.2 km ~10 m ~0.2 km ösvény Szép kilátás Budapestre  -  -

N47.51819 
E18.95931

Budai-hegység János-hegy 527 m 5. - Utca, aszfalt
Korlátozott, kerékpárral 
szadadon

~527 m :))) 0 km 0 m
Egészen a kilátóig 
burkolt út

A kilátóból körpanoráma Erzsébet-kilátó Díjmentes

N47.50267 
E18.96611

Budai-hegység Normafa 479 m 13. - Utca, aszfalt Szabadon ~471 m :))) 0 km ~10 m
Itt nincs konkrét 
csúcs!

Gyönyörő kilátás egész 
Budapestre 

Emléktábla  -

N48.11673 
E20.48930

Bükk Nyír-k ő 710 m 111. 218.
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~750 m :( ~1.2 km ~ -40 m ~1.2 km földút  - Az földút lefele vísz!

N48.06021 
E20.47330

Bükk Három-k ő 904 m 30. 41.
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~840 m :( ~1.4 km ~60 m

~1.2 km földút, majd 
~0.2km ösvény

 -  -

N48.09604 
E20.40423

Bükk Kalapat-tet ő 615 m - -
Magánút, 

aszfalt
Fizetı út, kerékpárral 
szabadon

~590 m :)) ~0.2 km ~30 m ~0.2 km ösvény Millenniumi Kilátó Belépıjegy

N47.39047 
E16.47670

Kőszegi-hegység Tábor-hegy 645 m 6. -
Erdészeti 
út, aszfalt

Korlátozott, kerékpárral 
szadadon

~470 m :( ~2.1 km ~180 m ~2.1 km földút  -  -

N47.36511 
E16.48320

Kőszegi-hegység Kendig 725 m 3. 195.
Országút, 

aszfalt
Szabadon (csak a 
letérıig)

~700 m :( ~1.8 km ~30 m
~1.1 km földút, majd 
~0.7 km ösvény

Meteorológiai 
állomás

-

N47.35264 
E16.43195

Kőszegi-hegység Írott-k ő 884 m 1. 51.
Országút, 

aszfalt
Szabadon  (az út 
Ausztriában van!)

~815 m :( ~2.0 km ~70 m ~2.0 km ösvény
  A Kilátóból szép kilátás 

Magyarország felé
Irottkı Kilátó Díjmentes

N47.91814 
E19.92205

Mátra Galyatet ő 964 m 6. 6.
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~940 m :) ~0.3 km ~20 m

~0.2 km járda, majd 
~0.1 km ösvény

A nagy fák miatt csak Észak 
felé van kilátás

Péter-hegyese 
kilátó

Díjmentes

N47.87258 
E20.00801

Mátra Kékestet ő 1014 m 1. 1.
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~1000 m :))) ~0.1 km ~10 m ~0.1 km ösvény

A toronyból körpanoráma, 
lentrıl csak a sípálya felé

TV-torony (kilátó) Belépıjegy

N46.17695 
E18.33739

Mecsek Hármas-hegy 598 m 3. -
Erdészeti 
út, aszfalt

Behajtani tilos táblával 
korlátozva

~598 m :))) 0 km 0 m
Az út egészen a 
csúcsig visz.

Jégesı-elhárító 
állomás

-

N46.09912 
E18.22013

Mecsek Misina Tet ő 535 m 13. -
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~535 m :))) ~0.1 km 0 m ~0.1 km ösvény

A TV-toronyból szép 
körpanoráma

TV-torony (kilátó) Belépıjegy

N46.10928 
E18.20250

Mecsek Tubes 611 m 2. -
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~532 m :| ~0.6 km ~80 m

~0.6 km köves 
kızúzalékos út

Körpanoráma a környazı 
hegyekre

János-kilátó
A kızúzalékos út 
néha le van zárva

N47.68880 
E18.87292

Pilis Pilis-tet ő 756 m 1. 159.
Erdészeti 
út, aszfalt

Korlátozott, kerékpárral 
szadadon

~740 m :| ~0.8 km ~20 m ~0.8 km földút
Szép kilátás Budapest 

irányában
Volt katonai bázis  -

N45.88884 
E18.25092

Villányi-hegység Tenkes 409 m 2. -
Erdészeti 
út, aszfalt

Szabadon ~400 m :))) 0 km 0 m
Az út egészen a 
kerítésig visz.

Katonai 
radarállomás

Zárt bázis, kerítéssel 
(fényképezni is tilos)

N47.71993 
E18.89904

Visegrádi-hegység Dobogók ő 699 m 1. 243.
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~690 m :)) ~0.2 km ~10 m ~0.2 km ösvény Szép kilátás a hegyekre Kilátó Díjmentes

N47.69131 
E18.96624

Visegrádi-hegység Lom-hegy 589 m 6. -
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~450 m :( ~2.2 km ~140 m ~2.2 km földút Volt katonai bázis

Az út a bázisig visz, 
nem pont a csúcsra.

N47.73952 
E18.92073

Visegrádi-hegység Prédikálószék 639 m 3. -
Erdészeti 
út, aszfalt

Korlátozott, kerékpárral 
hétvégén

~480 m :(( ~4.6 km ~160 m
~3.6 km földút, majd 
~1.0 km ösvény

Csodás kilátás a Duna 
kanyarra

 -  -

N47.75360 
E19.00806

Visegrádi-hegység Urak asztala 593 m 4. -
Erdészeti 
út, aszfalt

Korlátozott, kerékpárral 
hétvégén

~580 m :) ~0.3 km ~10 m ~0.3 km ösvény
Szép kilátás a környezı 

hegyekre
Volt katonai bázis  -

N47.73148 
E19.05823

Visegrádi-hegység Vörös-k ő 521 m 33. -
Erdészeti 
út, aszfalt

Korlátozott, kerékpárral 
hétvégén

~400 m :( ~2.1 km ~120 m
~2.0 km földút, majd 
~0.1 km ösvény

Gyönyörő kilátás a Dunára és 
a Szentendrei szigetre

Emlékmő  -

N47.37013 
E18.25863

Vértes Csóka-hegy 479 m 3. -
Erdészeti 
út, aszfalt

Behajtani tilos táblával 
korlátozva

~479 m :))) 0 km 0 m
Az út egészen a 
kapuig visz

Nincs kilátás
Geodéziai 
mérıtorony

Zárt kerítéssel 
körülvéve

N48.37857 
E21.34414

Zempléni-hegység Regéc 624 m 48. -
Országút, 

aszfalt
Szabadon ~450 m :( ~2.5 km ~170 m ~2.5 km földút

Gyönyörő panormára a 
várromról

Regéci Vár Belépıjegy

Behajtás az aszfalt 
útra

Elérhetı 
magasság 

aszfalt úton

A táblázat elsısorban országúti és trekking bringások számára készült. Mountisoknak jó hír, hogy a csúcsok szinte mindegyikére fel lehet jutni más vonalvezetésen csak föld utakon is, ennek megadásával itt nem foglalkoztam.

Milyen a kilátás?

Aszfalt úton is megközelíthet ő vagy elérhet ő hegycsúcsok Magyarországon
Magassági helyezés

Tájegység 
elnevezése

Csúcs neve Csúcs 
magassága

Csúcs 
közeltı 

koordinátái
További infó

Mi van a 
hegycsúcson?

Az aszfaltról való letérés után a csúcsra vezetı út jellemzıi
Úttípus és 
burkolat
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