
1. kérdés (0,95 km, Hárs-hegyi-nyereg, zöld körséta – sárga sáv jelzésváltás) 

Mi van a táblára írva? 

 

2. kérdés (4,28 km, Vadaskerti-hegy elágazás, sárga sáv – piros körséta jelzésváltás) 

Mi van a táblára írva? 

 

3. kérdés (5,76 km, Görgényi út parkoló, piros körséta – zöld körséta jelzésváltás) 

Mi van a kútra írva? 

 

4.  kérdés (7,21 km, Árpád-kilátó, zöld körséta – kék sáv jelzésváltás) 

Mi van írva felül a kilátóban az emléktáblára? 

 

5. kérdés (9,77 km, Alsó-Kecske-hegy, kék sáv – zöld kereszt jelzésváltás) 

Hány db zöld kereszt jelzés / nyíl van az elágazásban 

 

6. kérdés  (11,29 km, Nagy-Farkas-torok, zöld kereszt – zöld sáv jelzésváltás) 

A kereszteződéstől kb. 10 méterre lévő csövön, amin a Z+ jelzés van, hány csavar van?   

 

7. kérdés (13,23 km, Virágos-nyereg, zöld sáv – kék sáv jelzésváltás) 

Milyen anyagból van a határjel balra a zöld sáv jelzéssel? 

 

8. kérdés (19,5 km, Köves-bérci erdő, kék sáv – kék kereszt jelzésváltás) 

Hány kék kereszt jelzés van a fán? 

 

9. kérdés (23,34 km, Malom-erdő, kék kereszt – zöld sáv jelzésváltás) 

Hány jelzés van a fán? 

 

10. kérdés (23,88 km, Malom-dűlő, zöld sáv – kék Mária-út jelzésváltás) 

A híddal szemben az utcanév táblán milyen számok vannak? 

 

11. kérdés (26,14 km, Solymár vasútállomás, kék Mária-út – zöld négyzet váltás) 

A vasútállomás hány ablaka néz a sínek felé? 

 

12. kérdés (26,65 km, Solymár Major utca, zöld négyzet – zöld sáv váltás) 

Milyen anyagból van a híd korlátja? 

 

13. kérdés (27,88 km, Alsó-patak hegy, zöld sáv – zöld kereszt váltás) 

Hány jelzés van a fán? 

 

14. kérdés (28,32 km, Alsó-Jegenye-völgy, zöld kereszt – sárga sáv váltás) 

Jelzéses fák száma? 

 

15. kérdés (36,56 km, Antónia-árok alja, sárga sáv – piros sáv váltás) 

Milyen szimbólum van a madár felett a táblán? 

 

16. kérdés (38,65 km, Hosszú-árok, piros sáv – kék kereszt váltás) 

A kék kereszt jelzés enyhe emelkedőn vagy enyhe lejtőn indul-e tovább? 

 

17. kérdés (39,46 km, Bükkös-árok, kék kereszt – kék sáv váltás) 

A jelzésváltástól balra a kőtárgyon milyen évszám van? 

 

18. kérdés (40,99 km, Fenyős-tisztás, kék sáv – kék kereszt váltás) 

Hány törzse van a fának a kereszteződésben? 

 

19. kérdés (42,7 km, Fehér út, kék kereszt – sárga sáv váltás) 

Hogyan lehet átkelni a kerítésen? 

 

20. kérdés (45,46 km, Nagykovácsi, sárga sáv – zöld sáv váltás) 

Milyen kerítés van a kereszt körül? 

 



21. kérdés (48,63 km, Anna vadászház, zöld sáv – zöld kereszt váltás) 

Hány asztal van a pihenőhelyen a vadászház mellett? 

 

22. kérdés (50,82 km, Erdészeti út, zöld kereszt – sárga kereszt váltás) 

Milyen tereptárgyon van a fehér „zergefej” jelzés? 

 

23. kérdés (52,47 km, Fekete-hegyek alja, sárga kereszt – zöld háromszög) 

Balra nézve melyik oldalon van a sárga kereszt jelzés? 

 

24. kérdés (55,43 km, Budakeszi műút, zöld M – zöld kereszt váltás) 

Bal oldalon min van a zöld kereszt jelzés? 

 

25. kérdés (61,89 km, Makkosmária, zöld kereszt – piros sáv váltás) 

A sorompó betontőkéjén milyen jelzés van? 

 

26. kérdés (63,55 km, Hármashatár-erdő, piros sáv – sárga sáv váltás) 

A jelzőtáblák oszlopán hány fatábla van? 

 

27. kérdés (66,52 km, Szállás-hegyi-nyereg, sárga sáv – sárga kereszt váltás) 

Milyen színű a sorompó? 

 

28. kérdés (67,44 km, Budaörs, Meggy utca, sárga kereszt – piros kereszt váltás) 

Milyen szavak vannak a villanyoszlopra írva? 

 

29. kérdés (69,08 km, Piktortégla üregek, piros kereszt – piros sáv váltás) 

Hány csavar rögzíti összesen a táblákat, ha van tábla? 

 

30. kérdés (69,26 km, Piktortégla üregek, piros sáv, sárga körséta váltás) 

Hány csavar rögzíti összesen a táblákat, ha van tábla? 

 

31. kérdés (70,41 km, Kakukk-hegyi-nyereg, sárga körséta – piros négyzet váltás) 

Hány fatáblácska nem végződik nyílban? 

 

32. kérdés (72,81 km, Irhás-árok, piros négyzet – piros kereszt váltás) 

Hány lépcsőfok van? 

 

33. kérdés (73,59 km, Ördög-orom, piros kereszt – zöld háromszög váltás) 

Hány csavar rögzíti összesen a táblákat, ha van tábla? 

 

34. kérdés (76,29 km, Széchenyi-hegy, Gyermekvasút, zöld háromszög – zöld sáv) 

Az állomás falán lévő emléktáblán milyen évszám van? 

 

35. kérdés (79,19 km, Tündér-hegyi erdő, zöld sáv – zöld háromszög váltás) 

Hány csavar rögzíti összesen a táblákat, ha van tábla? 

 

36. kérdés (80,64 km, János-hegyi erdő, zöld háromszög – zöld kereszt váltás) 

Hány csavar rögzíti összesen a táblákat, ha van tábla? 

 

37. kérdés (81,58 km, Szépjuhászné, cél) 

Hány gyümölcs van a Vitamin büfé falára festve? 


