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1. szakasz: Bakonya – Pécs1 
A Baranya Zöldút ezen a szakaszon a Mecsek Zöldúttal közös nyomon halad. A törzsútvonal 
egy része földút, más része köves erdei ösvény (a valamikori cserkúti vásáros útvonal), zöme 
szilárd burkolatú út. A(z erdei) földutak kerékpárral esős időben, télen nehezen vagy nem 
kerékpározhatóak, azonban jó alternatív szilárd útvonal található helyettük. 

 
[1] Bakonya – Pécs. Kővágószőlőst valójában északon szeli át. A szilárd burkolatú változat 
 
Bakonyáról keleti irányban indul az alapútvonal2. A turistaútvonal Kővágótőttősre a község 

 
[2] Bakonya – Kővágótőttős, alapútvonal az erdei úttal, tőttősi pihenővel 
 
közepén lévő pihenőhelyre érkezik ki. A kerékpárosok, ill. nedves idők számára szilárd 
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[3] Bakonya- Pécs, szinte teljes egészében szilárd burkolatú alternatíva 
 
burkolatú alternatív útvonal nyugatra, majd délre vezet, erről földutas alternatíva3 is 

 
[4] Bakonya – Kővágótőttős – Golgota, gyalogos alternatív útvonal 
 
kijelölhető a Golgota alatti kicsatlakozással. A Golgotánál az út bevezethető az ipartelepre is, 
de száraz időben attól északra a földúton is haladhat tovább kelet felé. A horgásztó 
megkerülésével jut Kővágószőlősre, majd a község északi részén tovább Cserkútra. 
 
Cserkútról a régi vásáros útvonalon, a hegyen át érkezik Pécsre, a püspöki szőlészettől 
nyugatra elterülő kiskertes övezetbe, ennek végén a Kertes dűlőbe. Az út helyenként köves, 
helyenként földes/fölázott/vízfolyásos, végül leromlott aszfalttal burkolt. Komolyabb 
emelkedő/lejtő 2-3 helyen található pártucat méteres szakaszokon. 
 
 
 

2. szakasz: Pécs4 
A Kertes dűlő torkolatából a 6-os út melletti szűk járda alkalmas a kerékpárral haladásra 
addig, míg meg nem épül végre a pécsi nyugati kerékpáros kivezető út. A Pellérdi úttól 
kisforgalmú (?…) úton haladunk, majd a Bolgár közön lefelé a nyugati üzletsor előtt/között a 
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Béke park nyugodt, szilárd burkolatú útjain, aztán Kovácstelepen keresztül a Páfrány utcán 
megyünk tovább. Ezt az Alpári utcán elhagyva (mert a Páfrány innen sötét, szűk és gyors 
forgalommal terhelt), a Bánkin jutunk ki a Mártírok útjára. A Megyeri úti sorompón, majd a 
Verseny utcán érjük el a K-1 kerékpárutat, ezen halad a nyom egészen az Északmegyer 
dűlőig, ahol kijut az „Y”-hoz, amit a villanyrendőrön át lehet biztonsággal elérni, noha a 
terecskére a rákanyarodás nem igazán megoldott. 

 
[5] A pécsi szakasz átnézeti térképe5 
 

 
[6] A Pécs-Nagyárpád szakasz kitáblázása és/vagy jelzésfestése6 
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[7] Nagyárpád – Pécs, „Y”: az alternatív, zöldben vezetett útvonal7 
 

3. szakasz: Pécs – Újpetre 
Ez a szakasz lényegében a Nagyárpád – Máriagyűd Zarándokútra épül, azt Pogánynál hagyja 
el. Az út zöme földút: ösvény, szekérnyom és mezőgazdasági föltáró útvonal. Párnapos esők 
után még jól járható.  

 
[8] Nagyárpád - Szőkéd 
 
Pécsről az „Y”-tól indulunk, és a Köztemető mögötti úton érjük el Nagyárpádot. A [7] képen 
jelzett helyen balra térve azonban jóminőségű földúton8, kiskertek alatt érünk Nagyárpád 
egyik mellékutcájába. Ez a forgalommentes út egy mintegy 200 m-es szakaszon erősen 
benőtt, tisztítása szükséges9, és az 57-es utat a fő kereszteződés alatt metszi, ami a 
gépjárműforgalom felgyorsulása miatt valamivel kockázatosabb a védett fő kereszteződésnél 
(ami azonban rosszabbul belátható).  
 
Nagyárpádon a zarándokút kitáblázása nem történt meg, a faluban csak kevesen tudnak 
határozott választ adni arra, hogy merre is kell továbbindulni. A zarándokútról 150…200 m-t 
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letérve pedig már a zarándokút létéről sem igen tudnak. A Zöldúton ezt közösségfejlesztő 
tréningekkel, okos táblázással és jelzésfestéssel szakszerűen és hatékonyan szükséges 
megoldani, különben a projekt nem érheti el a kívánt fejlesztőhatást. 

 
[9] Bizonytalankodások a faluban és alatta: merre van a zarándokút? 
 
A falut elhagyva a zarándokút már jelzésfestéssel elvileg jelzett, de a levert betonoszlopokat, 
a jelzett fatörzseket az elágazásokban erőst benőtte a növényzet, és több bizonytalan 
elágazásban eleve sincs jelzés. A szükséges pótlásokat térképen bejelöltem10.  

Baranya Zöldút bejárása

6. / 17 oldal 2013-09-10 
Simor Árpád



 
[10] A Nagyárpádról kivezető zarándokút-szakasz11 
 
Pogányt elérve a horgásztó keleti oldala volna a kényelmes útvonal, ez azonban nem  

 
[11] A pogányi horgásztó melletti simább, de eseménytelenebb útszakasz. Horgászkonfliktus-
mentes 
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egyértelműen, és nem mindig (!), de magánútként jelölt. A tó nyugati oldalán a horgászokkal 
közös felületen, ösvényen megoldott a haladás. A horgásztó mentén konfliktusmentesen 
lehet haladni (ami egy fokozottabb forgalom esetén már korántsem biztos, hogy így is 
marad). A villanyoszlopokon elhelyezett, kulccsal zárt dobozokban 230 V~ található, aminek 
zöldutas nyílt használatáról (kütyütöltés és laptopok) érdemes volna a horgászegyesülettel 
tárgyalásokat kezdeni, mert marketingértéke jó lehet. A tó déli felén az ösvény meredek, 
szűk, majd a déli gáton áthaladva érhető el a jóminőségű (eleinte kavicsos) szekérút, ami a 
kis tóhoz vezet. A gát zsilipjét áthidaló 3 betonelem mostani állapotában veszélyes, mert 
keskeny: ez a műtárgy szélesítendő. Javaslat: mérnöki fa hídszerkezet (ennek, ha kellően 
attraktív, a reklámértéke kiváló), vagy minimálprogramként további 6…9 betonelem 
szélesítés gyanánt. 

 
[12] A pogányi horgásztó elkerülése 
 
A szőkédi horgásztóig jóminőségű földút visz, forgalma némi mezőgazdasági gép, horgász- és 
vízműgépjármű és kerékpár. A horgásztó után lehetőség van Szőkédre betérni, egy kissé 
meredekebb szurdokúton keresztül (100 m), majd a műúton át Egerágra. Alternatívaként a 
mohácsi vasút átereszén keresztül vezető kövesúton Szőkéd alatt is ki lehet jutni ugyanarra a 
műútra, ami valamivel kevesebb kaptatót jelent, ellenben vizes időben nehezebben járható, 
és főleg a falu attrakcióit kikapcsolja a túrából. 
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[13] Szőkéd – Újpetre 
 

 
[14] Újpetre – Szőkéd, a letisztított útvonal. Az előző track kitérőinél (is!) fontos a jó jelölés 
 
Egerág és Kisherend között földúton visz tovább a nyom. Az egerági művház mellett, a falu 
szélén megyünk, majd a falu végén egy balra fordulóval tovább. Kisherendről – a Deák utcán 
végighaladva – ugyancsak keleti irányban kivezető földút vezet a Pécs-Villány műútra, ezen 
pedig Újpetrére. 
 

4. szakasz: Újpetre – Palkonya – Villány12 
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Műúton vezető szakasz, minden időben járható13. Forgalma csekély, ellenben nem 
csillapított. Kifejezett agresszióval nem kell számolni, de a tempó gyors és a csoportban 
haladó kerékpárosokat provokációnak tekintik. Az útvonal Palkonyától helyenként a Három 
folyó kerékpáros túraútvonallal azonos vonalon halad. Ennek táblázása félrevezető, a 
haladási irányt jelölő nyilak kifejezetten leviszik a kerékpárost a vonalról, a Zöldút jelzését 
értelemszerűen kell majd megoldani. 

 
[15] Újpetre – Villány: kisforgalmú műúton 
 

5. szakasz: Villány – Márok  
Műúti szakasz. A virágosi vasúti átkelőn ugyan még gyalog-kerékpárút visz át, azonban a 

 
[16] Villány és a kritikus virágosi részek 
 
labirintusként kiképzett áthaladásbiztosítón málhás kerékpár nehezen, utánfutós egyáltalán 
nem tud átkelni, és a labirintus kerékpárokat gátló hatásának figyelemelterelésében a vonat 
érkezésére már egyáltalán nem jut figyelem. Így ehelyett a baleseti forrás helyett célszerű a 
zöldúti forgalmat már a kerékpárutat jelző táblánál, korábban a műútra terelni (vagy, ha a 
trackkel megegyezően a Zöldút érinti az Oportót, akkor a műúton hagyni), annál is inkább, 
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mert a kerékpárút kicsivel odébb, a faluban már a lejtőről lezúduló gépkocsiforgalom előtt ér 
véget, ebben kellene keresztezni az utat a továbbhaladáshoz, valamint a közös használatú 
műtárgy használata a kerékpáros számára amúgy sem kötelező. A további műútszakasz 
nyugodt, kis- és lassú forgalmú. 

 
[17] Villány – Márok és tovább 
 

6. szakasz: Márok – Töttös 
Vizes időben kerékpárral a legnehezebb szakasz.  A mároki vasútállomás előtt balra térve 
földúton aránylag kényelmesen vezet a keresztig. Ott jobbra térve nemsokára átkel a 
vasútvonalon, és hosszan fut jó állapotú mezőgazdasági útként. Majd a Töttösi erdőbe érve 
nedves, ragadós, helyenként nagyon fölvágott szakaszokon lehet eljutni Töttösre.  

 
[18] Márok- Töttös. A keresztnél jobbra, az erdőben a kis rövidítés az irtások függvénye (nyíl) 
 

7. szakasz: Töttös – Nagynyárád  
Töttösön keresztüljutva a szabadidős tónál nem kell jobbrafordulni, hanem utána a 
dombtetőre érve fejkővel kirakott torkolat jelzi, hogy jobbra fordulva a Nagynyárádra vezető 
földúton  
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[19] Töttös és Nagynyárád között problémamentes, jó szekérút vezet 
 
vagyunk. Az út jól járható, párnapos eső után is korrekt, nem ragad. Nagynyárádra érve az 
aszfalton balra kell fordulni, majd a Faluház mellett egyenesen keresztezve a főutcát le a 
kocsmáig, ami előtt jobbra fordulva jutunk a továbbvezető útra. 

 
[20] Mároktól az 56-os útig 
 

8. szakasz: Nagynyárád – Sátorhely – Kölked 
Ismét műút. A határhoz vezető 56-os útig kisforgalmú, nyugodt, aránylag ép burkolatú az út. 
Az 56-os úton megteendő mintegy 1 km ellenben kifejezetten veszélyes, nagy figyelmet és 
fegyelmet követelő szakasz. Kölked felé azután újra normálisan használható szakasz 
következik. 
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[21] Nagynyárád – 56-os út – kölkedi elágazó. Az utolsó 1 km kifejezetten veszélyes 
 

9. szakasz: Kölked – Udvar  
Két lehetőség kínálkozik a határig. Elsőként egy kicsit hosszabb14, de izgalmasabb és 
látnivalókban gazdagabb útvonalat mutatok be, ennek az 56-os útra kicsatlakozását ki kell 
építeni csakúgy, mint még párszáz métert. A másik út15 jóformán problémamentes, egyenes 
szakaszokból áll, ugyanakkor látnivalókban szegény. 
 Az 56-os út kifejezetten veszélyes. Fontosnak tartanám körüljárni a Zöldút 
párhuzamos nyomon, erőst elkülönítve vezetésének lehetőségeit (nemcsak védőtávval, 
hanem mind a műút, mind a mezőgazdasági művelésű területek felé néző, legalább 1 m 
magas élősövény telepítésével együtt). Erre a célra fölösleges aszfaltozott kerékpárútban 
gondolkodni, sőt, kifejezetten hibásnak is tartanám, hanem széles (legalább 3,5 m) 
nemesített földutat16 javaslok kialakítani. 
 Az 56-os út és Kölked között jóminőségű műúton jutunk el a kitáblázásig. Sajnos a 
község közepén, az elágazóban a nemzeti parkos és a közútkezelős táblák együtt zavaros 
képet adnak17, megfontolandó az együttműködés a korrekt, áttekinthető információadás 
céljából. Délnek fordulva mindkét lehetőség az Erdőfűnek vezető műúton halad. 
 Az első vonal a műút éles keleti kanyarjáig halad az aszfalton, majd a töltésen tovább 
(a töltés alatt a mezőgazdasági feltáróút rosszabb állapotú). A gátőr- (?) háznál letérünk és a  
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[22] Kölked – Udvar: a hosszabb, nehezebb, de szebb nyomvonal. Némi restaurálásra szorul 
 
fasor mentén haladunk tovább. Az utak elég jók (földutak), de a korrekt, időtálló jelzésfestés 
fontos. A vizenyős terület határáig az erdei feltárú út is, bár ragadósabb, járható. Innen 
azonban a hídon átjutva benőtt, úttalan az út, különösen a műút oldalában lévő mintegy 30 
méteren. Ez és az útra föl-, onnan lejutás alaposan kidolgozandó létesítési föladat. 

 
[23] Kölked – Udvar: a rövidebb, könnyebb, de látnivalókban szegényebb nyomvonal 
 
 A másik változat szinte nyílegyenesen visz át a Kölked-Erdőfű közti műútra. Nem kínál 
látnivalókat, viszont általánosságban jól járható. Tennivaló 2-3 helyen volna vele, ahol a 
vízelvezetés megoldatlansága miatt komoly sártengerek alakulnak ki, amelyeken esők után 
még akár napok múlva is lehetetlen a kerékpáros/gyalogos keresztüljutás. 
 

10. Általános megjegyzések a nyomvonalról 
A jelzések elhelyezésére egy másik (részben természetesen az előzőt fedő) javaslat az 
útpontokkal rögzített helyek térképe (és maguk az útpontok – Waypoints – a földrajzi 
koordinátákkal). A térképe(ke)n leszúrt útpontokon kívül természetesen az elágazásokban is  



 
[24] A táblázások, jelzések helyét mutató útpont- (waypoint-) zászlócskák a bejárás mentén 
 
ki kell táblázni vagy jelzésfestéssel mutatni kell a továbhaladást. A megfelelő térképi segéd- 

 
[25] A GPSMapEdit18 ingyenes szoftverrel az útpontok pontos földrajzi koordinátái is 
előhívhatók 
 
szoftverekkel az útpontok adatai előhívhatók. A festés/táblázás részletes kijelölésére is 
alkalmas ez a módszer, és a kapott adatokból kiindulva a szükséges engedélyek és 
hozzájárulások megszerezhetőek. 
 A tracklog- és útpont-fájlokat a Dropboxon19 lehet elérni, az előző szoftvert letöltve 
azok automatikusan ezen a felületen nyílnak meg. Az eszközsor bal felső sarkában a mappa 
megnyitásával alá lehet nyitni a térképfelületet20 és/vagy újabb tracklog-, útpontfájlokat, és 
ezzel, valamint a megfelelő nagyítással-kivágással érhető el a kívánt informativitás. 
 Amint a nagyárpádi szakasznál kitértem rá, a működőképességnek föltétele a jelzések 
időtállóságán fölül a karbantartás és a helyi közösségekbe való beágyazottság is.  



Az egyes szakaszokon szükséges létesítmény-építési, egyéb beruházási munkák külön 
fölmérésben rögzíthető, hogy milyen módon, költséggel és/vagy közösségi 
megmozdulások keretében végezhetőek el. 

 
[26] A jelzésfestési javaslat az útvonallal együtt, a Mecsek Zöldúttal közös szakaszig 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs, 2013. szeptember 9. 

Simor Árpád 
simorarpad@yahoo.co.uk 
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 A szakasz trackje és kitáblázási/jelzésfestési javaslata: 

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=mlkslvugvdudusrl&isFullScreenLeave=true 
2
 Kővágótőttős és Bakonya között 

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=bdvizmewwjidfwqd&isFullScreenLeave=true   
3
 Az alternatív szakasz trackje és kitáblázása: 

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=trplhkbssegdjaan&isFullScreenLeave=true  
4
 A szakasz trackje és a trackfotók itt: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2298564  

5
 A térképfelületek forrása: http://turistautak.hu/  

6
 http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=znjczmtoykvdzlku&isFullScreenLeave=true A kék táblákra 

kattintva előjönnek a részletek 
7
 A táblázás-jelölés itt:  

8
 Az alternatív szakasz (jobb változat) trackje és fotói itt: 

http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2299245  
9
 A kitblázás a tracken: http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=jrtuqksnotimzchg&isFullScreenLeave=true  

10
 http://www.gpsies.com/editTrack.do A kék címkékre kattintva a részletek előhívhatók 

11
 http://www.everytrail.com/fullscreen.php?trip_id=2299434&code=b9370f06561cc4729f901dee2c2f8ece  

12
 A táblázási-festési javaslat itt: 

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=rrlrmskucbjxstot&isFullScreenLeave=true  



                                                                                                                                                                      
13

 A szakasztrack és fotói itt: 
http://www.everytrail.com/fullscreen.php?trip_id=2299566&code=37cf4e7d88c15586b99aa58deef62a22  
14

 http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2304377 A trackben bennehagytam a kölkedi 
továbbfutást a Fehérgólya Múzeum felé, ill. egy markáns letérést, ami azonban csak egy gátőrházig visz. 
15

 http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2304391 Mindkét linken trackfotókkal. 
16

 http://hu.metapedia.org/wiki/Földút  
17

 A bejáráson készült fotók megtalálhatók a dropboxos mappában (l. 19. hivatkozás) 
18

 A szoftver letölthető innen: http://www.geopainting.com/?full=1&lang=en_US#last (érdemes a telepítő 
nélküli verziót használni) 
19

 A közös munkához , letöltéshez a Dropboxot a honlap utasításai szerint telepíteni kell a gépre. Ingyenes, 
biztonságos, csak internetkapcsolatot igényel. A meghívottak a megfelelő dokumentumokat a saját gépükön 
szerkeszthetik, majd a munkát másik gépről ők maguk vagy más meghívottak folytathatják, korrigálhatják: 
https://www.dropbox.com/sh/klgjkowzpbsqrz3/rxervFw9Yu  
20

 A .rus formátumú térképet az aláhúzott névre kattintva innen lehet letölteni (a rus.zip állomány a teljes 
országot tartalmazza tájegységekre bontva): http://turistautak.hu/russa.php  




