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A Pilisi Parkerdő Zrt. a hazai erdőgazdaságok közül talán a leginkább érintett ab-
ban, hogy Budapest és agglomerációjának „zöld tüdejeként” miként tudja kiszol-
gálni mintegy hárommillió ember természet iránti fokozott vágyakozását. Azok az 
ökoturisztikai fejlesztések, amelyek e projekt keretében valósultak meg, egytől 
egyig törekednek a fenntarthatóságra, továbbá igazodnak a 21. századi turisták 
– mint fogyasztók – igényeihez, ugyanakkor ökológiai lábnyomunkat csökkentő be-
ruházások is egyben.

A Keleti-Gerecse kapuja, Pusztamarót régóta fontos turisztikai központ, illetve a 
gerecsei gyalogtúrák egyik kiindulópontja. A Nagy-Gerecse, a Pisznice, a Seré-
di-kastély és a közeli sziklamászó iskola is könnyen elérhető innen. Az ide elvezető 
út egyik kanyarulatának közvetlen közelében, a Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai Erdésze-
tének területén áll az egykori erdészház, a felújításon frissen átesett Jung-ház. 
A négy évszakos pihenőhelyként szolgáló épület közelében tűzrakó helyek, erdei 
bútorok kerültek kialakításra, ezzel párhuzamosan pedig a térség több foglalt for-
rása is megújult.

GPS-koordináták: 47.679012, 18.531658

A JUNG-HÁZ MEGÚJULÁSA



A Rám-szakadék a Visegrádi-hegység és a Dunakanyar egyik leghíresebb termé-
szeti látványossága, amelyet évente több százezer látogató keres fel. Nem messze 
tőle magasodik a Prédikálószék, amelynek kilátójából az ország egyik leglátvá-
nyosabb panorámája tárul elénk. Túlzás nélkül állítható, hogy az e két látványos-
sághoz vezető út Dömös fölött a hegység kapuja. Éppen ezért nagy jelentőségű 
a közeli Szentfa-kápolna tisztása mellé, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete 
területén épített új ökoturisztikai fogadóépület, ahonnan könnyűszerrel elérhe-
tő minkét helyszín, illetve amely elsősegélynyújtó pontként, pihenőként és erdei 
bemutató épületként is működik. A fejlesztés az itt fakadó források felújításával, 
valamint erdei pihenő- és tűzrakó helyekkel egészült ki.

GPS-koordináták: 47.752527, 18.903477

RÁM-SZAKADÉK- 
-FOGADÓÉPÜLET



A fejlesztési program fontos eleme volt a térséget átszelő, mintegy 1000 kilomé-
ternyi turistaút-hálózathoz kapcsolódó pihenőhelyek és információs rendszer fel-
újítása. A program részeként nemcsak a már ismert, felezett rönkökből készült 
eszközöket, hanem új arculatú, modern vonalvezetésű, könnyen fenntartható 
berendezéseket is kihelyeznek az erdészet munkatársai. Összesen több száz 
pad-asztal garnitúra, tucatnyi esőbeálló, félszáznál is több tűzrakó és pihenőhely 
újult meg, továbbá a kerékpár- és gyalogutak találkozási pontjaira számtalan hely-
színen kerékpárosokat kiszolgáló infrastruktúra is került. A Pilisi Parkerdő Zrt. mű-
ködési területén található források közül tíznél több forrásfoglalás került felújításra, 
de része a projektnek a vízfolyásokon átívelő hidak cseréje is.

ERDEI INFRASTRUKTÚRA 
MEGÚJULÁSA



Az esztergomi Búbánat-völgy mélyén, a vadregényes tórendszer partján áll a meg-
újult épület, amely funkcióit tekintve egy igazi 21. századi létesítmény.

A bakancsos és a horgászturizmus szerelmeseit is kiszolgálni képes, a környezeti 
nevelés eszközeivel felszerelt, látványában impozáns, energiafelhasználásában 
innovatív épület belső terei kiváló lehetőséget teremtenek a környék természe-
ti értékeinek bemutatására. Az akár 150 befogadására is alkalmas közösségi tér 
szervezett tanfolyamok, kisebb oktatási feladatok helyszínéül is szolgál. Az infor-
mációtechnikailag is igényes turisztikai attrakció a digitálisan fejlett korosztály szá-
mára ugyanolyan élményt nyújt, mint a „hagyományos természetjárók” táborának.

GPS-koordináták: 47.480517, 18.482074

KEREKTAVI 
TERMÉSZETHÁZ



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 te-
rületén, a Vasas Horgász Egyesülettel és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen zajló be-
ruházások egy-egy turisztikai szempontból kevésbé frekventált területen új vagy felújított attrak-
ciókat alakítanak ki, egyes beavatkozási helyszíneken pedig az erdő látogatóit 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 GINOP 7.1.2.-15-2017-00019-es kódszámú projektben valósultak meg.
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https://www.termeszetjaro.hu/hu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/list/budapest-koernyekenek-legszebb-turai/242547722/

