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ÖKOTURISZTIKAI ÉS ERDEI 
INFRASTRUKTÚRÁT ÉRINTŐ FEJ-

LESZTÉSEK A PILISI PARKERDŐ ZRT. 
MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

A Pilisi Parkerdő Zrt. működési területének egyik leginkább látogatott része a Visegrádról 
dél felé kivezető Apát-kúti-völgy. A könnyen megközelíthető, vadregényes vízesésekkel, 
tiszta vizű forrásokkal, lenyűgöző kilátással és kirándulási lehetőségekkel (pl. Sparta-
cus-ösvény) kecsegtető völgyben komplex, átgondolt, sok elemből álló fejlesztésre került 
sor. A társaság Visegrádi Erdészetének területén összetett ökoturisztikai fejlesztés va-
lósult meg  „Fellegpark” néven, amely magában foglalta a Pilisi Parkerdő Zrt. híres erdei 
arborétumának, a Bertényi Miklós Füvészkertnek a megújítását, információs rendszeré-
nek, kerítésének kicserélését, valamint az erdei tó kitisztítását.

A fejlesztések látványos eleme a turisták által jól ismert és kedvelt Jenő-kunyhó teljes 
körű felújítása és átalakítása négy évszakos pihenőhellyé. Ezenkívül új hidak épültek az 
Apát-kúti-patakon, valamint tűzrakó helyek, esőbeállók, forrásfelújítások, kerékpáros-infra-
struktúra és új erdei bútorok teszik kényelmesebbé a sokak által látogatott helyszínt.

GPS-koordináták:
Apát-kúti híd: 47.752783, 18.990514 / Bertényi Miklós Füvészkert: 47.770354, 18.982860 / 
Jenő-kunyhó: 47.756482, 18.974394



A projekt leglátványosabb beruházásaként teljesen új kilátóval gazdagodott a Viseg-
rádi-hegység. A Lajos-forrás feletti Bölcső-hegyen Koller József Ybl-díjas építész 
tervei alapján épült a jellegzetes, fagerendás szerkezetű torony, amelynek tetejéről 
egészen új, eddig szinte ismeretlen szemszögből csodálkozhatunk rá a hegység déli 
vonulataira, a Csikóvárakra, a szomszédos Lom-hegyre vagy a Dömör-kapu  lesza-
kadó bányafalaira. A kilátót látogatószámlálóval is ellátták.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészetének területén további látványosságok 
újultak meg. Így régi adósságot törlesztve teljesen új létrákat kapott a vadregényes 
Holdvilág-árok, a közeli pihenő- és tűzrakó helyek, illetve források pedig teljes felújí-
táson estek át.

GPS-koordináták: 47.690969, 18.979817

BÖLCSŐ-HEGYI-KILÁTÓ



MEGÚJULT A DERA-SZURDOK ÉS 
A BOLDOG ÖZSÉB-KILÁTÓ 

KÖRNYEZETE
A Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészetének területén is sokat látogatott, 
páratlan természeti értékek találhatók. A közeli Som-hegyi kulcsosház korábbi fel-
újítása után régóta érett már a Pilisszentkereszt alatt kanyargó, romantikus pa-
takvölgy, a Dera-szurdok turistaútjának felújítása. Új hidak, hordalékgátak épül-
tek ebben a csodálatos völgyben, lényegesen megkönnyítve az átkelést. Ezzel 
párhuzamosan lezajlott a fokozottan védett természeti területen lévő Pilis-tető te-
reprendezése, így a Boldog Özséb-kilátó végre méltó környezetben fogadhatja a 
kirándulókat.

Megvalósult a Piliscsaba fölött elnyúló, különleges dolomitterületen kanyargó Ko-
pár tanösvény tereprendezése, ezzel párhuzamosan számos erdei kondiparkot, 
tűzrakó és pihenőhelyet újított fel és létesített a társaság.

GPS-koordináták:
Dera-szurdok: 47.685578, 18.920376 / Boldog Özséb-kilátó: 47.688888, 18.872958



A legösszetettebb feladatkört talán a Budapesti Erdészet látja el: a főváros közvetlen 
közelségében és Budapesten lévő erdőket évente sok millióan látogatják, nemcsak 
túrázva, hanem futva, kerékpárral, gyerekkel, kutyával, de akár siklóernyővel is. Ta-
lán az egész hegység legismertebb része a hűvösvölgyi Nagy-rét, amelynek teljesen 
megújult a játszótere, valamint új kondipark és futópálya jött létre. A Budai-hegység-
re jellemző omladékos, könnyen erodálódó, veszélyeztetett dolomitsziklák, az Apá-
thy-szikla, az Ördög-orom, a Kis-Sváb-hegy alakzatai új védelmi berendezéseket, 
támfalat, korlátot, rönklépcsőket, sorompókat kaptak, és a Róka-hegy kőfejtőjének 
tereprendezése is lezajlott.

A nagyváros közelségére jellemző, hogy rengeteg gyermek látogatja a területet. Ne-
kik készült a hármashatár-hegyi tematikus játszótér, illetve a látványos mászóvár a 
Budakeszi Vadaspark melletti Szilfa-tisztáson.

GPS-koordináták:
Nagy-rét játszótér: 47.556961, 18.997371 / Szilfa-tisztás: 47.527167, 18.931491

BUDAPEST, BUDAPEST, 
TE CSODÁS!



HIDEG-VÖLGYI NÉGY 
ÉVSZAKOS PIHENŐHELY
A Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészetének területén a legnagyobb szabású 
beruházás a Telkibe vezető út mellett a Hideg-völgyi négy évszakos pihenőhely 
megvalósítása volt. Hiánypótló turisztikai infrastrukturális elem született meg a hi-
deg-völgyi komplexum létrejöttével, mert a Pilisi Parkerdő Zrt. működési területének 
ezen a részén igen kevés hasonló kiszolgálólétesítmény volt, így a Nagy-Kopasz 
tömbjén kirándulókat is kényelmes infrastruktúra fogadja. Az épület kialakítását 
közjóléti berendezések, erdei pihenők, esőházak, tűzrakó helyek, forrásfoglalások 
és a kerékpáros-infrastruktúra felújítása tette teljessé.

GPS-koordináták: 47.529773, 18.869175



A Pilisi Parkerdő Zrt. működési területének leglátogatottabb látványosságai a Du-
nakanyar környékén helyezkednek el. A társaság számára azonban nagyon fontos, 
hogy alternatív ökoturisztikai lehetőségekkel  „széthúzza” az erdők turisztikai terhe-
lését, így a kevésbé látogatott területeket is vonzóvá tegye. Éppen ezért a Gödöl-
lői-dombság keleti részén elhelyezkedő Valkói Erdészet kezelésében lévő erdőkben 
is komoly beruházások zajlottak. A valkói szabadidőpark új illemhelyet és parkolót 
kapott, megújult az Erzsébet-pihenő, számos foglalt forrás újult meg, új tűzrakó he-
lyek, erdei pihenők épültek, valamint bútorgarnitúrákat és padokat helyeztek ki.

GPS-koordináták: 47.584161, 19.434472

SZÉP-JUHARFA, 
ERZSÉBET-PIHENŐ



ARBO PARK
A Pilisi Parkerdő Zrt. egyik legértékesebb turisztikai (és tudományos) központja a 
Gödöllői Erdészeti Arborétum, azaz az Arbo Park. Az idén 120 éves, erdészeti és 
tudományos célú növénygyűjtemény különlegessége, hogy a fajokat nem izoláltan 
találjuk meg – mint más arborétumokban –, hanem a velük kialakult társulásokban, 
természetes környezetükben. Az Arbo Park ökoturisztikai szolgáltatásai teljesen 
megújultak: látványos ismeretterjesztő játszótér épült, új információs táblák kerül-
tek ki, interaktív tájékoztató rendszer épült, mindezt több fitneszpark, új bútorgar-
nitúrák, pihenőhelyek, illemhely és mobil színpad egészítik ki.

GPS-koordináták: 47.571228, 19.373666



A Pilisi Parkerdő Zrt. – egyben az egész ország – egyik leglátogatottabb természeti 
bemutatóhelye a különösen a családok körében népszerű Budakeszi Vadaspark. A 
projekt során elsősorban a nagyközönség számára érdekes turisztikai és ismeret-
terjesztő bemutatóhelyekre összpontosítottunk. Így létrejött a korábban már említett 
mászóvár a Szilfa-tisztáson, öt kis és három közepes méretű madárröpde épült, va-
lamint létrejött egy fedett fogadó- és foglalkoztatótér. Az alapvető infrastruktúra is 
megújult, például a madaras kifutó teljesen új villamosenergia-ellátást kapott. Így a 
Budakeszi Vadaspark jobb szolgáltatásokkal, nagyobb kényelmet biztosítva fogad-
hatja az évente érkező százezernyi látogatót.

GPS-koordináták: 47.525318, 18.925831

BUDAKESZI VADASPARK



A Szent László tanösvény (mint önálló fejlesztés) kiinduló helyszíne a Mogyoród 
területén elhelyezkedő, a Somlyó-hegyen található Szent László-kilátó és -kápol-
na, amely Makovecz Imre tervei alapján készült. A felújítást követően az épületben 
kialakításra került a környék védett növényeit és állatait, valamint a település 
nevezetességeit bemutató természetvédelmi, földrajzi és helyismereti kiál-
lítás. A kilátó közelében padok, asztalok és tűzrakó helyek várják a kirándulókat.

GPS-koordináták: 47.35568, 19.15609

 SZENT LÁSZLÓ- 
-KILÁTÓ ÉS -KÁPOLNA

A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG TERÜLETÉN 
VÉGZETT FEJLESZTÉSEK



A tanösvényen túrázók számára a újszerű, innovatív, automatizált megoldások készültek:

Napelempark és innovatív pihenőhely

Célunk volt az alternatív energiaforrások (napelem és szélgenerátor) gyakorlati bemu-
tatása és a tudatos környezetvédelmi nevelés. A pihenőhelyen ezen energiaforrások 
táplálják az összes elektromos eszközt, egy kisebb kiállítás pedig az alternatív ener-
giához kapcsolódó legmodernebb megoldásokat és a jövőben várható környezetbarát 
fejlesztéseket mutatja be

Fa játszótér

Az EU-szabványoknak megfelelő játszótér kialakításánál nemcsak a biztonság volt a 
cél, hanem a környezetbe illeszkedés is, így az ide a kiránduló családok több generáci-
ójának nyújt pihenési lehetőséget. A nagyobbak a pihenőhely kiállításával ismerkedhet-
nek, amíg a kisebbek a játszótéren játszanak.

A gyerekek számára szemléltető, tanító, érdekes malomreprodukcióhoz az emberi erő-
vel hajtható, kézi gabonaőrlő és sütőhelyek is tartoznak. Az előzetesen bejelentkezett 
csoportok számára animátor mutatja be a  gabonaőrlés és a lepénykészítés folyamatát.

GPS-koordináták: 47.595026, 19.252317

TERMÉSZETES 
ENERGIA ÁLLOMÁS



FORRÁSVIDÉK
A Mogyoródon eredő Mogyoródi-patak egyik forrásvidékén, a Csík-völgyben, egy 
kb. 50 négyzetméteres erdei fa játszótér, valamint egy úgynevezett mezítlábas 
ösvény létesült. Ez utóbbi különlegessége, hogy magyarországi viszonylatban 
a legtöbb fajta felülettel rendelkezik: fenyőkéreg, faapríték, fenyőtoboz, gyep-
szőnyeg, farönk, deszka, homok, folyami kavics, gyöngykavics, betonelemes bur-
kolat, hőálló tégla, agyaglapok, kis méretű tégla, agyag borítja. Hossza 150 méter. 
Az élőhelyek egy része Natura 2000 élőhely. A patak egy fenyőerdő mélyén, egy 
erdei „mesevilágban” csörgedezik.

A patak medre mentén több értékes, kis kiterjedésű társulás található, pl. sásosok, 
égeresek, nádasok, füzesek. Több védett növény él a patakmeder menti sávban, 
ezeket táblákkal jelöltük.

A forrásvidéken is épült egy, a természeti környezetbe illeszkedő fa játszótér.

GPS-koordináták: 47.603567, 19.240129



SZENT LÁSZLÓ 
EMLÉKHELY ÉS 
LÁTOGATÓKÖZPONT
A 100 négyzetméter alapterületű Szent László Emlékhely és Látogatóközpont mél-
tó emléket állít Szent László királynak és a győztes Mogyoródi csatának. A látoga-
tóközpontban kapott helyet a Szent László életét és az 1074-es mogyoródi csatát 
bemutató kiállítás, egy helytörténeti kiállítás, illetve a Budapest környéki turisztikai 
és természeti értékeket bemutató kiállítás.

GPS-koordináták: 47.600863, 19.239142

A PROJEKT KERETÉBEN BESZERZÉSRE KERÜLTEK TOVÁBBÁ:
• nagy méretű információs táblák (6 db),
• környezeti nevelést célzó információs táblák (20 db),
• roll-upok (4 db),
• növényhatározó táblák (77 db),
• kültéri fa hulladékgyűjtő edények (20 db),

• terepasztalok (2 db),
• életnagyságú korabeli katonák fegyverzettel (3 db),
• audiovizuális eszközök (érintőképernyős 

kioszk, tabletek) és elektronikai eszközök 
(bemutató szélgenerátor, elektromosautó-töltő).

A projekt mogyoródi összköltségvetése 129 831 959 forint, amelyet további 
több tízmillió forint önkormányzati saját erő egészített ki.
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A főváros és agglomerációja a legnagyobb turisztikai küldőterület hazánkban, évente több tíz-
millió erdei látogatást regisztrálnak a térségben. A projekt során határozottan nem a jól ismert, 
hanem a kisebb, eldugottabb erdei látványosságok helyszínein végeztünk fejlesztéseket.

A Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumi vezetésével, a Pilisi Parkerdő Zrt. működési 
területén zajló beruházások egy-egy turisztikai szempontból kevésbé frekventált területen új 
vagy felújított attrakciókat alakítanak ki, egyes beavatkozási helyszíneken pedig az erdő láto-
gatóit fogadó közjóléti berendezések újulnak meg a kor elvárásainak megfelelő, hosszú távon 
is fenntartható kivitelben.

Az építések, felújítások ezáltal tovább növelik a már meglévő turisztikai desztinációk és attrak-
ciók látogatottságát, a projekthez kapcsolódó túraajánlatok pedig hosszabb és gyakoribb sza-
badidő-eltöltést biztosítanak a térségben.

A térség legszebb gyalogtúráiból válogatás is készült, amely a www.termeszetjaro.hu honla-
pon érhető el: Budapest környékének legszebb túrái.

A fejlesztések a VEKOP-4.1.1-15-2017-00007-es kódszámú projektben valósultak meg.

https://www.termeszetjaro.hu/hu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/list/budapest-koernyekenek-legszebb-turai/242547722/

