
Második alkalommal mutatták be gála keretében a Tour de Hongrie 
útvonalát: az eseménynek február 12-én szerdán a Budapest Music 
Center adott otthont, a gálát az M4Sport előben közvetítette. 
A legnagyobb magyar kerékpárverseny 2020. május 13-án Debre-
cenből rajtol, a nemzetközi mezőny 5 versenynap alatt, 7 megyét 
érintve összesen 861 kilométert tesz meg az esztergomi befutóig. 

Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Dr. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár és Dr. Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros 
Szövetség elnökének köszöntője után a Tour de Hongrie társadalmi szerepválla- 
lásáról esett szó. A Magyar Kerékpáros Körversenyt szervező Vuelta Sportiroda 
a nemzetközi sporteseményt kísérő, kiemelkedő média jelenlétet felhasználva- 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Itt a 2020-as útvonal! 
Tour de Hongrie: 5 nap, 7 megye, 20 város, 861 kilométer

SAJTÓINFORMÁCIÓ 2020. FEBRUÁR 12.

World Tour-
csapatok a rajtnál! 
2020-ben ismét hét fős 
együttesek szerepel-
hetnek, a mezőny lét-
száma várhatóan 140 
fős lesz. A szerve-
zők  eddig  tizenhárom 
csapat érkezését jelen-
tették be, eszerint indul 
a World Tour-csapatok 
közül az  Astana Pro 
Team, a  TREK-Sega-
fredo, a  Mitchelton-
Scott  , a Team Jumbo-
Visma és a CCC Team, 
a Pro Teamek közül az 
Androni Giocattoli-
Sidermec, a Gazprom-
RusVelo, a  Riwal Rea-
dynez, a  Team Novo 
Nordisk és a Bardiani-
CSF-Faizané, a konti-
nentális csapatok közül 
pedig a Kometa-Xstra, 
a Team Novák, az Ad-
ria Mobil és a  Giotti 
Victoria is. A rajtnál ott 
lesz a magyar váloga-
tott, s több klub színei-
ben is indulnak magyar 
bringások, várhatóan 
összesen 10–15 fő.

VERSENYNAP 
Ebben az évben öt 
teljes szakasz vár 

a résztvevőkre

5
TELEPÜLÉS 

Kilenc város ad otthont 
szakasz rajtjának vagy 
céljának, összesen 75 

települést érint a viadal

75
KILOMÉTER 

Ebben az évszázadban 
az idei lesz a harmadik 

leghosszabb 
Tour de Hongrie

861



ebben az esztendőben is a közlekedésbiztonsági 
képzés és oktatás fontosságára hívja fel a figyelmet. 
 
„Miért is változtatnánk?! Amikor a lehetséges 
küldetéseket vettük sorra, újra és újra visszatértünk 
a „kék szívecskéhez”. Számtalan nemes ügy 
érdemelné meg, hogy felkarolják, számunkra mégis 
ez a legfontosabb: a biztonságos kerékpáros 
közlekedés! A Magyar Körverseny szervezői már 
eddig is nagy erőfeszítéseket tettek a biztonságos 
kerékpáros közlekedés támogatásáért, évekkel 
korábban létrehoztuk a Bringa Akadémiát, részt 
vettünk az általános iskolákban 2018 óta használt 
kerékpárbiztonsági foglalkoztató füzet elkészíté-
sében. 2019-ben is a biztonságos kerékpáros 
közlekedés témakörét tűztük a zászlónkra, a kék 
szívecskével minden szurkoló és televízió néző 
találkozhatott a viadal során. Ezúttal tovább visszük 
a szívecskét olyan vidékekre is, amelyeken tavaly 
nem jártunk” – mondta Eisenkrammer Károly, a 
verseny szervezőbizottságának elnöke. 

A gála ezt követően a hagyományokra fókuszált, a 
Tour de Hongrie egyik korábbi bajnokát, a 2002-ben 
sárga trikós Vanik Zoltánt köszöntötték. A Postás 
SE egykori kerékpárosa azóta sem szakadt el a 
sportágtól, sőt, a Magyar Körversenyen is rendre 
közreműködő: ragyogó sportfotói bejárják a világot. 
Vanik Zoltán ajándékcsomagot kapott a viadal 
főszervezőjétől, Eisenkrammer Károlytól. 
 
A szervezők a múlt nagy egyéniségeinek kö-
szöntésével is jelezni kívánták, milyen fontosnak 
tartják a hagyományok ápolását. Kilencvenöt 
esztendővel az első, 1925-ös rajt után ebben az 
évben a Tour de Hongrie 41. kiírására kerül sor. 
 
Ezt követően a nézők megismerhették a 2020-as 
Tour útvonalát. Eisenkrammer Károly elmondta, 
több szempontot is figyelembe vettek az útvonal ki-
alakításánál, de az egyik legfontosabb szempont az 
volt, hogy ebben az évben elsősorban olyan hely-
színekre jusson el a Magyar Körverseny, amelyeket 
nem érint a Giro d’Italia magyarországi útvonala. A 
szakaszok többsége Kelet- és Észak-Magyar-
országon halad majd, az útvonal hét megyét, húsz 
várost (köztük négy megyeszékhelyt) és további 
ötvenöt települést érint. A szakaszok közül az első 

három gyakorlatilag sík etap lesz, amely jó 
lehetőséget kínál a profi csapatoknak a mezőny-
befutó gyakorlására. A negyedik szakasz hazánk 
legmagasabb hegyén, a Kékesen hegyi befutóval ér 
véget, ez a nap döntően befolyásolhatja a körver-
seny végeredményét. Az utolsó etap a hazai profi és 
amatőr kerékpárosok egyik legkedveltebb „edző-
pályáján”, a Pilisben zajlik majd, az Esztergomból 
induló és ide visszaérkező körön négyszer mennek 
majd végig a versenyzők, megmászva a dobogókői 
emelkedőt a Pilisi Parkerdőben. 
 
Egy rövid videóinterjúban Valter Attila, a CCC Team 
versenyzője és Dina Márton, a Kometa-Xstra 
Cycling Team magyar légiósa is bejelentkezett, 
Peák Barnabás, a Mitchelton-Scott World Tour-
c s a p a t á n a k m e nő j e p e d i g a s z í n p a d o n 
kommentálta a 2020-as útvonalat. 
 
Eisenkrammer Károly hozzátette: a Tour de Hongrie 
szervezőinek célja, hogy az évről évre egyre 
magasabb szintre lépő magyar viadal bekerüljön a 
Pro Series eseményei közé, ennek pedig egyik 
komoly feltétele, hogy legalább tizennégy World 
Tour- vagy Pro Team-besorolású csapat vegyen 
részt az idei Magyar Körversenyen. A Giro d’Italia 
magyarországi rajtja jó lehetőséget nyújtott arra, 
hogy a legerősebb csapatok is „számoljanak” a 
Tour de Hongrie-val, ennek köszönhetően várható-
an sikerül teljesíteni a Pro Series-követelményt. 
Ugyanakkor nemcsak a világklasszis csapatok ide-
csábítása fontos, hanem az is, hogy ezek a klubok 
jó élményekkel távozzanak, s a következő években 
is visszatérjenek hozzánk.  
 
Székely Dávid, az M4Sport csatornaigazgatója szólt 
a televíziós közvetítésekről is: Magyarországon eb-
ben az évben is élő közvetítéssel jelentkezik majd 
minden nap az M4Sport. Eisenkrammer Károly hoz-
zátette: az Eurosporton is jelen lesz a Tour de 
Hongrie, s várhatóan az idén is több mint 195 
országban lesz látható a legrangosabb magyar 
kerékpárverseny! 

2

Merre járt a magyar Tour? 

A verseny kilencvenöt esztendős történetében összesen 
235 szakaszra került sor. A leghosszabb Tour az 1962-es 
volt a maga 1393 kilométerével, amíg a legtöbb szakaszt 
(10) 1994-ben írták ki. A legtöbbször, 76 alkalommal 
Budapest volt rajt vagy cél helyszíne, a fővárost Miskolc 
(32), Debrecen (24) és Szombathely (23) követi. A Magyar 
Kör négy évben lépett át jelenlegi határainkon, 1942-ben 
és 1943-ban a visszacsatolt erdélyi területeken járt, 2007-
ben és 2008-ban pedig Szlovákiában vendégeskedett a 
Tour de Hongrie.



DEBRECEN 
Több mint két év-
tizednyi szünet után 
tér vissza a Tour de 
Hongrie a Cívis vár-
osba, pedig Debre-
cen mindig is fontos 
állomása volt a Magyar Körversenynek: először 
kilencvennégy esztendeje, 1926-ban ért itt 
célba a mezőny, s az esemény története során 
már huszonnégy alkalommal volt rajt vagy 
befutó helyszíne az ország második legné-
pesebb települése. 
 

HAJDÚSZOBOSZLÓ 
A városban – amely 
a kereskedelmi szál-
láshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák te-
kintetében hazánk 
harmadik legnép-
szerűbb települése – korábban is fontos 
közlekedési eszköz volt a kerékpár, de az 
elmúlt két évben már befutó házigazdája volt 
Magyarország legnagyobb termálvizű fürdő-
helye: 2018-ban az ukrán Bratascsuk, tavaly a 
cseh Kankovsky emelhette a magasba a karjait 
Hajdúszoboszlón. 
 

KARCAG 
Karcag, a Nagykun-
ság fővárosa na-
gyon büszke hagyo-
mányaira – a múlt 
értékeit nemcsak 
őrzik, hanem együtt 
is élnek velük. A Tour de Hongrie jó lehetőség 
arra, hogy a karcagiak megmutassák magukat 
a világnak. A város már kilencedik alkalommal 
lesz induló vagy érkező állomása a Magyar 
Körversenynek.


NYÍREGYHÁZA 
Huszonöt eszten-
deje, 1995-ben járt 
legutóbb Nyíregy-
házán a Tour de 
Hongrie mezőnye: a 
rendszerváltás utáni 
harmadik Magyar Körversenyen az orosz 
Szergej Ivanov viselte a szabolcsi fővárosban is 
az összetett legjobbjának járó színes mezt – 
amely akkoriban a főszponzor miatt pirosban 
pompázott. Nyíregyháza eddig öt alkalommal 
volt a Tour rajt vagy célállomása. 

SÁROSPATAK 
Már több alkalom-
mal is áthaladt Sá-
rospatakon a Tour 
de Hongrie színes 
karavánja, de a ran-
gos észak-magyar-
országi iskolaváros először lesz a Magyar 
Körverseny rajtjának házigazdája. A Bodrog-
parti város történelmi nevezetességeivel méltó 
hátteret ad majd a nemzetközi kerékpárverseny 
harmadik szakaszának megkezdéséhez. 
 

KAZINCBARCIKA 
K a z i n c b a r c i k á n 
2006-ban és 2007-
ben is megfordult a 
Magyar Körverseny 
mezőnye, 2018-ban 
pedig igen fontos 
helyszín volt a Tour 
de Hongrie történetében, a mezőny a színek 
városában fejezte be a Magyar Körversenyt. A 
szakaszgyőzelmet a német Holler szerezte 
meg, s itt húzhatta fel végleg a sárga trikót az 
olasz Manuel Belletti. Tavaly a Kazincbarcikáról 
rajtoló szakaszon magyar győztest avattak, 
Lovassy Krisztián személyében.
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MISKOLC 
A borsodi főváros a 
Tour de Hongr ie 
történetében rögtön 
Budapestet követi: 
kilenc évtized alatt 
összesen harminckét 
alkalommal volt rajt vagy befutó helyszíne 
Miskolc! Először 1926-ban járt itt a Magyar 
Körverseny mezőnye, a jubileumi, harmincadik 
látogatásra 2017-ben került sor. Tavaly a 
későbbi összetett győztes, a lett Krists 
Neilands diadalát ünnepelhette a miskolci 
közönség.


GYÖNGYÖS/
KÉKESTETŐ 
A Tour de Hongrie 
történetében tized-
szer lesz hegyibefutó 
hazánk legmaga-
sabb pontján, a Ké-
kestetőn. A hegy-
tetőig vezető, nagyjából tizennyolc kilométer 
hosszú, helyenként tíz százalékot is meghaladó 
meredekségű emelkedő szinte minden 
alkalommal döntő befolyással bírt az összetett 
verseny végeredményére, tavaly is itt védte 
meg sárga trikóját Neilands két remeklő magyar 
fiatal, Dina Márton és Valter Attila előtt.


ESZTERGOM 
Az Árpád kori Ma-
gyarország főváro-
sa, Szent István szü-
lővárosa, a magyar 
katol ikus egyház 
központja, Eszter-
gom napjainkban a turizmus egyik fontos 
célpontja. Tavaly új helyszín volt a Tour de 
Hongrie történetében, hiszen a Magyar 
Kerékpáros Körverseny mezőnye korábban 
még sosem járt a Duna parti városban. Akkor 
az olasz Manuel Belletti ünnepelt szakasz-
győzelmet a Bazilika előtt, 2020-ban az össze-
tett verseny végső győztesét díjazzák majd 
ezen a különleges helyszínen.
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A 2020-AS TOUR DE HONGRIE PROGRAMJA 
Május 13. (szerda)     1. szakasz Debrecen–Hajdúszoboszló (174 km) 
Május 14. (csütörtök)   2. szakasz Karcag–Nyíregyháza (182 km) 
Május 15. (péntek) 3. szakasz Sárospatak–Kazincbarcika (171 km) 
Május 16. (szombat) 4. szakasz Miskolc–Gyöngyös-Kékestető (178 km) 
Május 17. (vasárnap)    5. szakasz Esztergom–Esztergom (156 km)

További információ: Gombkötő Roland, mobil: 06 (30) 934-3534, e-mail: sajto@tdh.hu
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