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Mellékletek
Átnézeti térkép

1. Bevezető
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. (V.25.)
törvény (továbbiakban: Evt.) 37. § (2) bekezdése szerint az erdők és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek közjóléti funkciójának fejlesztése és összehangolása érdekében erdőtervezési körzetenként közjóléti fejlesztési tervet kell készíteni.
Az erdők közjóléti szerepe nem csupán az erdő látogatásához és a szabadidő eltöltéséhez
szükséges feltételek megteremtését jelenti, amely a közjóléti tevékenység által válik valóra,
hanem az erdei közjólét az erdő társadalmi (közösségi) jólétben betöltött szerepét is, amely az
emberi léthez méltó feltételek fenntartásához járul hozzá egyre jelentősebb mértékben.
Az erdő a legmagasabb szervezettségi szintű szárazföldi ökoszisztéma, amely az általánosan
ismert szénmegkötő, oxigéntermelő tulajdonságai mellett a természet számtalan olyan elemének biztosítja az életfeltételeit, amelyek eltűnése nehezen megjósolható folyamatok kiindulása
lehet. Emellett az erdő védi többek között a vízbázisokat, a településeket, utakat, csökkenti az
eróziót és nem utolsó sorban nyersanyagot termel és munkahelyeket teremt, amelynek egyre
nagyobb szerepe lesz a vidék lakosság-megtartó erejében. Ennek a társadalmi szerepvállalásnak csak egyik szegmensével, az erdőben végzett közjóléti tevékenységgel foglalkozunk kiemelten a Budapesti erdőtervezési körzet közjóléti fejlesztési tervében.
A közjóléti fejlesztési terv a társadalom számára tájékoztatást ad a körzet közjóléti állapotáról
és az érintettekkel egyeztetett közjóléti fejlesztések erdészeti hatóság által javasolt irányairól.
Közjóléti szempontból vizsgálja és értékeli a körzet erdőállományát, annak kezelését és a jelenlegi közjóléti tevékenységet. Meghatározza a közjóléti fejlesztési programot, javaslatot tesz
a meglévő közjóléti létesítmények fejlesztésére vagy felszámolására, újak létesítésére.
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2. Az erdő igénybevételének, látogatásának általános szabályai
Az alábbiakban az erdőben elhelyezett/tervezett közjóléti létesítményekkel és az erdő látogatásával kapcsolatos általános szabályozást foglaljuk össze az Evt. és annak végrehajtásáról
kiadott 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján.
Az erdei közjóléti létesítmények erdei közjóléti berendezések elhelyezésével kialakított erdészeti létesítmények1, melyek a látogatók rekreációját, szabadidejük eltöltését, ismereteik
gyarapítását szolgálják. Közjóléti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, felújításához stb. az
erdészeti hatóság engedélye szükséges. Közjóléti létesítmény létesítése az erdő igénybevételének2 minősül. Az Evt. szerint néhány kivételtől eltekintve kizárólag a közérdekkel összhangban, közcélok érdekében lehet erdőterületet igénybe venni.
Az erdőben3 és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületeken4 elhelyezett közjóléti létesítményekről az erdészeti hatóság nyilvántartást vezet. Az erdészeti hatóság közjóléti nyilvántartása egyben alapját képezi a közjóléti létesítmények támogatásának,
ezért is fontos, hogy minden létesítmény bekerüljön a nyilvántartásba és a létesítmény állapotában bekövetkező változások (pl. területváltozás, berendezések darabszámának változása
stb.) bejelentésre és átvezetésre kerüljenek.
Aki az erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik az Evt.
megfogalmazása szerint az erdő látogatójának5 minősül. Másként rendelkező jogszabály (pl.
természetvédelmi, honvédelmi stb.), vagy időlegesen elrendelt korlátozás hiányában az erdőben saját felelősségére bárki tartózkodhat. Az erdő látogatója az erdőben és az erdészeti
létesítményekben nem okozhat kárt és csak indokolt esetben zavarhatja mások pihenését vagy
az erdőgazdálkodási tevékenységet. Az erdőgazdálkodó az erdő látogatójától díjat nem kérhet,
azonban jogosult felmerült kárának megtérítésére. Az erdőgazdálkodó köteles az erdőgazdálkodási tevékenysége során megrongálódott közjóléti létesítményt rendeltetésszerű használatra
alkalmassá tenni, eredeti állapotába visszaállítani.
Az erdő látogatásakor az erdősítés területe (míg a faállomány átlagosan a két méteres magasságot el nem éri) és az erdőrezervátum magterülete csak a kijelölt úton és csak gyalogosan
vehető igénybe.
Erdőben csak az arra kijelölt úton szabad lovagolni, kerékpározni vagy gépjárművel közlekedni.
Az erdőben 24 órát meghaladó tartózkodás, sátrazás illetve sportrendezvények szervezése,
turistaút és ideiglenes elárusítóhely kialakítása csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával történhet.
Az erdőgazdálkodó figyelmeztető táblák kihelyezésével, valamint a helyben szokásos módon
korlátozhatja az erdő látogatását, amennyiben az a látogató testi épségét vagy az erdőgazdálkodási munkálatokat veszélyeztetné. Az erdő látogatását vadászat időtartamára a vadászatra jogosult is korlátozhatja.
Az erdő látogatója csak a kialakított tűzrakó helyen gyújthat tüzet a tűzvédelmi rendelkezések
betartásával. Fokozott tűzveszély6 időszakában, a kialakított tűzrakó helyen valamint az erdőn
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Evt. 15. §
Evt. 77.-82. §
3
Evt. 6. §
4
Evt. 13. § (1) alapján: tisztás, rakodó, vadföld, erdei tó, csemetekert, cserjés stb.
5
Az erdő látogatásának szabályairól az Evt. 91-96. §-ai rendelkeznek.
6
A fokozott tűzveszély időszakában elrendelt tűzgyújtási tilalmat és annak feloldását az erdészeti hatóság honlapján, két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban közlik.
2
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kívül, annak 200 méteres körzetében is tilos tüzet gyújtani. A tűzgyújtási tilalom idején az
erdészeti hatóság korlátozhatja vagy megtilthatja az erdőben való tartózkodást is.
Tilos az erdőben élő fáról, cserjéről lombot, gallyat levágni, mohát gyűjteni. Azonban állami
területen – ha más jogszabály nem korlátozza, tiltja (pl. védett faj) – naponta, személyenként
legfeljebb 2 kg gomba, vadgyümölcs, gyógynövény (egyéni szükségletet meg nem haladó
mennyiség, amely kereskedelmi forgalomba nem hozható) gyűjthető.
Tilos az erdőben és a közforgalom elől elzárt erdei utakon az erdő látogatójának motorfűrészt,
0,5 kg-nál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cm-nél hosszabb vágólapú fűrészt magánál tartani.
Amennyiben az erdő látogatója az erdőt veszélyeztető vagy károsító cselekményt követ el, az
erdészeti szakszemélyzet jogosult az elkövető ellen eljárást kezdeményezni, járművét feltartóztatni, átkutatni.
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3. A körzet erdőterületének állapota és kezelésének közjóléti vonatkozásai
A fejezetben közjóléti szempontból vizsgáljuk a körzet erdőterületeinek állapotát és az erdőállományok kezelését.
A budapesti erdőtervezési körzet Budapest teljes közigazgatási területére terjed ki, további
települések községhatárát nem foglalja magába (52 513 ha).
A körzetben 5 334 ha erdőterület található az Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartása
szerint, amely 10,2%-os erdősültségnek felel meg. Figyelembe véve, hogy a főváros területének meghatározó része belterület, az erdővel való ellátottság nem mondható rossznak. A főváros 23 kerületéből 6 kerület területén egyáltalán nincs erdő, 17 kerület viszont rendelkezik
erdőterülettel.
Az erdővel rendelkező kerületek között is nagy aránytalanságok tapasztalhatók, ami a domborzati sajátosságokból és az eredeti növényborítottság adottságaiból fakad. Így a XII. kerület
erdősültsége 39,3%-os a II. kerületé pedig 26,6%-os. Ennek a két egymással szomszédos kerületnek a területén van Budapest erdőterületének 37,8%-a (2 015 ha).
A Budai-hegyvidéket alkotó II., III. és XII. kerületi – egykor összefüggő – erdőségek napjainkra egyre mozaikosabban kapcsolódó erdőtömbökké alakultak. A három kerület erdei alkotják a Budai hegyvidéknek Budapest határában elhelyezkedő erdőségeit 2 398 ha-nyi kiterjedéssel, amely Budapest erdőterületének 45,0%-át foglalja magában.
A budai oldal (I., II., III., XI., XII., XXII. kerületek) 17 386 ha-nyi területének 16,1%-a erdő
(2 802 ha), míg a pesti oldal 35 127 ha-nyi területének 7,2%-át borítja erdőterület (2 532 ha)
ami nyilván a pesti oldal síkság jellegének és eredeti növénytakarójának is köszönhető.
A kerületek lakosságszámának és a kerületben lévő erdőterületnek az aránya tekintetében a
XXIII. kerület mutatója a legkedvezőbb 20 056 lakosra 421 ha erdőterület jut (21,0 ha/1 000
fő) amit a XII. kerület mutatója követ (18,7 ha/1 000 fő), harmadikként pedig a II. kerület
(11,0 ha/1 000 fő) következik.
Jellemző, hogy a nagyságrenddel nagyobb népsűrűséggel rendelkező kerületek (I., V., VI.,
VII., VIII.) területén egyáltalán nincs erdőterület.
A főváros erdőterületének 68%-a (3 618 ha) állami tulajdonú, melyből 3 538 ha-nak a kezelője a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete. A nem állami tulajdonú (magán, közösségi) erdőterület aránya 32%, ami csak 3/4 -e az országosan tapasztalható aránynak. Ennek ellenére
magas a rendezetlen gazdálkodási viszonyokkal jellemezhető erdők aránya (23%), ami ezeknek az erdőterületeknek a kezelési állapotára negatív hatást gyakorol, általában a közjóléti
hasznosítási értékük is igen alacsony. A rendezetlen gazdálkodási viszonyú erdők jó része
közösségi tulajdonban van.
Az új erdőtörvény szerint az Országos Erdőállomány Adattár erdőrészletenként nyilvántartja
az erdők természetességi állapotát7 illetve az idő múlásával kimutatja a természetességi állapotnak a változását. A természetességi állapot a természeti folyamatok és az erdőgazdálkodás
együttes hatására kialakult erdőállományt abból a szempontból elemzi, hogy mennyire áll
közel az adott termőhelyen kialakulni képes természetes erdőállományokhoz.
Az optimális e tekintetben a természetes erdő, amely természetesen alakult ki és emberi behatásoktól mentes. Ilyen erdő a körzetben nincs.
A következő természetességi fokozat a természetszerű erdő, amely a bolygatatlan erdőkhöz
hasonló szerkezetű olyan erdő, amely természetesen jött létre, vagy mesterségesen a termőhelynek megfelelő őshonos fajok telepítésével létesült, amelyben tájidegen és intenzíven ter-

7

Evt. 7. §
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jedő fajok elvétve fordulnak elő. Ilyen erdők alkotják a körzet erdőterületének kis részét
(10%).
Ebbe a természetességi kategóriába tartoznak a hegyvidék bükkös, kocsánytalan tölgyesek.
Ezek az erdők a közjóléti hasznosítás szempontjából ideálisak, ha természetvédelmi szempontból a látogatásuk nem korlátozott.
A körzetben nagy mennyiségben találhatók származék erdők, amelyek őshonos fajokból állnak, azonban a természetes erdőszerkezet bizonyos részei hiányoznak és jelentős az idegenhonos és az intenzíven terjedő fajok aránya. Közjóléti célú használatra alkalmasak, előfordulási arányuk meghatározó a körzet területén (44%).
A természetszerű és származék erdők aránya a budai oldalon magasabb, a pesti oldalon mérsékeltebb.
A legalacsonyabb természetességi kategóriájú átmeneti erdők (15%), kultúrerdők (29%) és
faültetvények (2%) aránya viszonylag magas, együttesen 46%, de az országos átlag alatti
(amely 47%).
Erdőállomány alkotó fafajok tekintetében sokszínű a körzet erdőképe. Budapest területének
változatos termőhelyi viszonyainak megfelelően az erdők faállomány viszonyai is meglehetősen változatosak.
Azon belül is jelentős különbségek jellemzik a budai és pesti oldal erdeinek fafajösszetételét.
A budai erdőkben a tölgyek dominálnak, a bükkös, kőrises és gyertyános erdők is itt jellemzők. A pesti oldalon jellemző az akácosok meghatározó jelenléte.
A teljes körzet területén a tölgyesek (21%), cseresek (7%), bükkös (1%) és gyertyános (2%)
állományok, mint közjóléti szempontból legértékesebb erdők együttes részaránya 31% Budapest erdeiből. Az egyéb kemény lombos fafajú állományok az erdőterület 17%-ára jellemzőek. Az akácosok (16%) nyárak és füzek (30%) és a fenyvesek (6%) együttes területi aránya
52%-ot tesz ki, ami ezeknek a területeknek a közjóléti hasznosíthatósága szempontjából nem
nagyon kedvező.
Az erdők korosztály megoszlása jól jellemzi a körzet fafajösszetételéből fakadóan is érzékelhető erdőképet. Az erdőállományok korosztály megoszlására a 20-60 év közti állományok
dominanciája a jellemző (46%). A 60 év feletti erdőállományok területi aránya együttesen
33%. Közjóléti hasznosítás szempontjából ezek az idősebb erdők számítanak a legkedvezőbb
adottságú erdőknek. Különösen az őshonos fafajú idős erdők a legalkalmasabbak a közjóléti
rendeltetésből fakadó elvárások kielégítésére.
Ebből a szempontból kedvező a 100 év feletti állományok több mint 10%-os részaránya.
A tölgy, cser, bükk, gyertyán egyéb kemény lomb fafajösszetételű erdők 100 év feletti állományai összességében 438 ha területet borítanak a Budai-hegységben ami az összes budapesti
erdő 8,2%-át képviseli. Ezeknek a területeknek meghatározó többsége egyúttal a Budai Tájvédelmi Körzet részét is képezi.
A különböző véghasználati- felújítási módok alkalmazása jelentős mértékben befolyásolhatja
egy erdős térség közjóléti hasznosíthatóságának minőségét.
Közjóléti szempontból kedvező képet nyújt a körzet erdőterületeinek üzemmód8 szerinti
megoszlása is, amely meghatározza az alkalmazható erdőfelújítási eljárásokat és a fakitermelés módját. A folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódok közül jelenleg 214 ha átalakító
üzemmódú erdő van, amelyben a fő szakmai cél a vágásos üzemmódról való áttérés a szálaló
üzemmódra. A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú erdőterület jelenleg 866 hektár és
területe jelentősen növekedni fog.
Ezek az erdők általában igen értékes élőhelyeket alkotnak, amelyeknél a talaj- és élőhely védelmi szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Az ide sorolt állományokban csak kísérleti, erdővédelmi vagy erdőfelújítási céllal végezhető fahasználat, mivel ezekben az állomá8

Evt. 29.§(1)-(2)
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nyokban a természeti folyamatok szabad érvényesülése a cél. A szálaló üzemmódban kezelt
erdők területe 674 ha.
Többek között az erdők közjóléti funkciójának erősítése érdekében fogalmazta meg az Evt.
azt az előírást, amely kötelezi az állami erdőgazdálkodókat a folyamatos erdőborítást biztosító
átalakító, szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódok alkalmazására. Az állami
tulajdonú, védelmi vagy közjóléti rendeltetésű, természetes, természetszerű illetve származék erdőkben a jelenlegi körzeti erdőtervezést követően az erdőterületnek legalább egyötöd részén kell folyamatos erdőborítást biztosítani (nem lehet vágásos üzemmódot alkalmazni). Ezt az arányt a következő erdőtervezések során tovább kell növelni (egynegyed, majd
egyharmad rész).
A Budapesti Erdőtervezési Körzet területén az állami tulajdonú védelmi vagy közjóléti rendeltetésű erdőterületből a legkedvezőbb természetességi mutatójú (természetes, természetszerű és származék) erdők 2 871 ha-t tesznek ki. A körzet teljes erdőterületének 53,8%-a. Az
elkövetkező 10 éves ciklusban a 2 871 ha egy ötödén (574 ha) kell az állami erdőgazdálkodónak folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelési módszereket (üzemmódokat) alkalmaznia.
Az erdők kezelésének hosszú távú célját az elsődleges rendeltetés9 adja meg, amelyet erdőrészletenként kell meghatározni. Az elsődleges rendeltetés mellett további rendeltetések is
megadhatók, amelyeket figyelembe kell venni az erdő kezelése során.
A körzet erdeinek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:
védelmi rendeltetés
közjóléti rendeltetés
gazdasági rendeltetés.

3 150 ha
2 086 ha
98 ha
5 334 ha

59,1%
39,1%
1,8%
100,0%

A védelmi rendeltetésen belüli megoszlás a következő:
Természetvédelmi
Talajvédelmi
Településvédelmi
Mezővédő
Műtárgyvédelmi
Partvédelmi
Honvédelmi
Tájképvédelmi

2 415 ha
226 ha
144 ha
102 ha
99 ha
69 ha
62 ha
33 ha
3 150 ha

76,7%
7,2%
4,6%
3,2%
3,1%
2,2%
2,0%
1,0%
100,0%

A természetvédelmi rendeltetésű erdők főként a Budai Tájvédelmi Körzet területére jellemzőek. Az erdőtervezési körzet erdeinek 41,5%-a (2 211 ha) a Natura 2000 terület, melyből 2 179
ha egyúttal védett is. A közjóléti rendeltetésű erdők jelentős mértékben szintén a Budaihegyvidéken fordulnak elő nagyobb tömbökben.
Mivel közjóléti hasznosítás nem csak a közjóléti rendeltetésű erdők területén történik illetve a
közjóléti rendeltetésű erdők is fontos talajvédelmi vagy természetvédelmi funkciót is ellátnak,
sok erdőrészlet esetében találkozunk a közjóléti mellett védelmi vagy a védelmi mellett közjóléti rendeltetés bejegyzéssel második és harmadik helyen. Így 955 ha-nyi erdőterület esetében
a közjóléti rendeltetés további (második vagy harmadik helyen bejegyzett) rendeltetésként
szerepel.
Az erdők közjóléti használhatóságát befolyásoló környezeti károk (széldöntés, kiterjedt területet érintő rovarkárosítás, stb.) nem érték a közelmúltban Budapest erdeit, kivéve a XV. kerü9

Evt. 22-26. §

6

letben a Páskom ligeti erdőtüzet, amelynek következtében 2007 júliusában közel 60 ha erdő
égett le. Az erdőterület felújítása megtörtént. Jellemző Budapest erdeire is, hasonlóan az ország többi erdőterületéhez, hogy az erdőben kommunális hulladékot, veszélyes hulladékféléket, épített környezettel határos erdőterületeken zöldhulladékot helyeznek el a környéken lakók.
Az erdészeti közjóléti létesítmények területén a hulladékgyűjtőkön kívül történő szemetelés
néhány kivételtől eltekintve nem jellemző jelenség. Jellemző viszont (sajnos egyre növekvő
mértékben) az erdőterületeken a hajléktalan telepek megjelenése. Ez a jelenség Budapest környezetében az országosan tapasztalható mértéket meghaladja.
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4. A körzet közjóléti szempontú vizsgálata
Az erdők közjóléti hasznosítása iránti igény Budapesten a főváros nagy népsűrűsége miatt az
ország más területein tapasztaltnál is korábban és fokozottabb mértékben jelentkezett.
Ezt felismerve a Pilisi Parkerdő Zrt. jogelődjei már fél évszázaddal ezelőtt elkezdték Budapest
erdeinek közjóléti célú feltárását. Az államosított Budapest környéki erdőket 1954-ben nyilvánították parkerdővé. A Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő erdőkben 51 db erdészeti közjóléti létesítmény szolgálja a kirándulókat.
Többségük a Budai-hegyvidéken található, ami a budai oldal magasabb erdősültségének és
domborzati viszonyainak is köszönhető. A Budai-hegyvidék erdei a főváros határán kívül a
szomszédos településeken is folytatódnak, amelyekkel turistautak kötik össze. A Budapesti
Erdészet területén 270 km kiépített turistaút köti össze a látnivalókat és ezeknek az útvonalaknak a hossza folyamatosan növekszik.
A budai erdők döntő többsége az 1978-ban létrehozott Budai Tájvédelmi Körzet részét is képezi. A védett erdőterület 2179 ha. Az erdők kezelését a Pilisi Parkerdő a természetvédelmi és
közjóléti érdekek szem előtt tartásával végzi.

4.1. A körzet erdőterületeinek látogatottsága, idegenforgalmi adatok
Bár az erdők turisztikai célú feltárása régmúlt időkre vezethető vissza és az ilyen irányú hasznosításnak is hosszú időkre visszavezethető hagyományai vannak, az erdők látogatottságának
mértékére vonatkozó mennyiségi adatokkal nem rendelkezünk. A Pilisi Parkerdő területén a
Nyugat-magyarországi Egyetem szervezésében kb. 15 éve történt felmérés a parkerdei látogatók számának megbecslésére. Adatok nem állnak rendelkezésre, de a Budai-hegyvidék erdeiben az éves látogatói számot 5 millióra becsülik.

4.2. A közjóléti tevékenység általános értékelése
Az erdők közjóléti célú használatának a Budai-hegyvidéken nagy hagyományai vannak. A
Normafa már az 1800-as években írók, költők, művészek kedvelt kirándulóhelye volt.
Guckler Károly erdőmester a Budai-hegység erdeinek fejlesztésén munkálkodott a XIX. század végétől.
A huszadik század elején (1910-ben) megépült a János-hegyen az addigi fa kilátó helyén az
ország legimpozánsabb kilátója az Erzsébet kilátó. 1929-ben Glück Frigyes vendéglátó szakember mecénás jóvoltából megépült az Árpád kilátó és a később róla elnevezett sétaút Hűvösvölgytől a Szépvölgyig. A huszadik század elején sorra alakultak a turista egyesületek, amelyek egyre több városlakó számára tették vonzóvá a természeti környezet megismerését.
A huszadik század második felében az erdő közjóléti célú feltárása folytatódott, egyre bővült
a turistaút-hálózat és szaporodott a közjóléti létesítmények száma. Jelenleg a Budapesti Erdőtervezési Körzet területén 52 közjóléti létesítmény szolgálja a kirándulni, pihenni vágyó turistákat. A létesítmények állapota az elmaradó karbantartási munkák következtében a közjóléti
nyilvántartás szerint megfelelő vagy vegyes állapotú.
Turistautak főként a Budai-hegység erdeit hálózzák be. A hegyvidéket érinti az Országos
Kéktúra útvonala is, amely Máriaremeténél éri el Budapest határát, a Hűvösvölgyi Nagy-rét –
Glück Frigyes út – Árpád kilátó – Szépvölgy – Hármashatár-hegy – Vihar-hegy – Csúcs-hegy
útvonalon halad és a Solymári-völgyben az Aranyhegyi patak partján haladva hagyja el a főváros határát.
Az Országos Kéktúra mellett egyéb jelzett turistautak részletesen feltárják az erdőterülteket,
felfűzve a számtalan látnivalót.
A turistajelzések állapota jónak mondható. Ahol az idők folyamán a jelzések újrafestése időszerűvé vált ott megújításuk folyamatosan megtörténik, az eligazodást nehezítő hiányosságok
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kevés helyen tapasztalhatóak. A turistatérképek tartalmához viszonyítva újabb kiegészítő jelzett útvonalakkal bővül folyamatosan a turistaút hálózat.
A szokásos turistajelzéseken túl újabb jelzésekkel is találkozhat az erdőt járó turista (pl. Mária
útja, Magyarok útja, Szent Jakab út, Gyöngyök útja jelzései) amely útvonalak egyéb jelzett
turistaútvonalak nyomvonalán vagy hosszabb-rövidebb szakaszon teljesen új nyomvonalon
haladnak.
A jelzett turistaútvonalak állapota általánosságban jónak mondható, közlekedésre alkalmas
állapotúak.

Az erdei turizmus korosztálytól függetlenül nagyon sok ember számára jelent egészséges kikapcsolódást. A tavasztól-őszig terjedő időszakban folyamatosan lehet találkozni az erdőkben
turistákkal különösen az erdészeti közjóléti létesítmények környezetében, ezért egyáltalán
nem közömbös, hogy az erdőlátogatók a közjóléti berendezéseket milyen állapotban találják,
az erdő milyen természeti környezetet biztosít a szabadidő kellemes eltöltéséhez.
Ahogy az erdő közjóléti szolgáltatásai iránti igény a társadalomban egyre növekszik és a látogatók száma is gyarapodik, fokozott igénybevételnek vannak kitéve a parkerdőkben elhelyezett berendezések. Ez gyorsabb elhasználódást jelent az egyes berendezéstípusok esetében.
Ugyanakkor az utóbbi években a beruházási és felújítási források hiánya miatt a közjóléti berendezések állapotának gyors ütemű leromlása tapasztalható. A padok, irányítótáblák tájékoztatótáblák estében elmaradnak a karbantartáshoz elengedhetetlen festések, a tájékoztatótáblák
információs anyagai elöregszenek, megrongálják őket, de a cseréjük elmarad.
A tűzrakó helyek és környezetük rendezetlen állapotú, kialakításuk provizórikus, ötletszerű
pedig parkerdő területén nem csak ajánlott, hanem az erdőgazdálkodónak kötelessége – tűzvédelmi szempontból is – a biztonságos tűzrakó helyek kialakítása10.
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Evt. 65. § (3)

9

„Tűzrakó hely” az Anna-kápolnánál
A fenntartási munkák évek óta tartó elmaradásának az az eredménye, hogy az erdőgazdálkodók nem tudják az elvárható színvonalon kielégíteni az erdő közjóléti szolgáltatásai iránt jelentkező igényeket. Az állami és önkormányzati támogatás híján háttérbe fog szorulni a közjóléti szolgáltatás, e berendezések állaga tovább fog romlani, egyre több létesítmény a felszámoláshoz közeli állapotba kerülhet.
A körzet területén, több helyen is találkozhatunk a szándékos rongálás példáival (berendezési
tárgy elégetése, tájékoztatótábla összefestékezése, emlékművek megrongálása, irányítótáblák
kidöntése, hulladékgyűjtő széttörése stb.). A megrongált berendezések látványa visszatetszést
kelt az erdei létesítményeket rendeltetésszerűen használó erdőlátogatókban. Az ő érdekükben
is fontos volna a károkozók nyomainak mielőbbi eltüntetése mivel a látogatók hajlamosak a
létesítmény fenntartóját elmarasztaló vélemények megalkotására. A rendszeresen visszatérő
rongálások viszont eredményezhetik azt, hogy a fenntartó nem tudja vállalni a rendeltetéssel
össze nem egyeztethető használatból eredő károk felszámolását és megszünteti a létesítményt.
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Megrongált tájékoztató tábla
Másik súlyos probléma a hajléktalanok egyre nagyobb számú jelenléte az erdőkben. Helyenként kisebb telepeket hoznak létre, amelyek a legkülönbözőbb anyagokból összetákolt építményekből állnak. A környezetükben jelentős hulladék-felhalmozódás tapasztalható, sok
esetben kutyákkal védik a territóriumukat. Az ilyen helyzetek kezelése messze túlmutat a terület kezelését végző erdőgazdálkodó hatáskörén. Az erdőt életvitelszerűen lakhatás céljára
használók száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A helyzet megoldása önkormányzati és állami beavatkozást igényel.

4.3. Közjóléti létesítmények
Közjóléti létesítményként tartja nyilván az erdészeti igazgatás az erdőben vagy erdős környezetben közjóléti berendezések elhelyezésével kialakított, korlátozás nélkül, általában térítésmentesen használható helyszínt, amely a látogatók rekreációját, szabadidejük eltöltését, ismereteik gyarapítását szolgálja.
Közjóléti berendezések a pihenés, a közlekedés, a sport, a játék és az ismeretszerzés célját
szolgáló jobbára természetes anyagból készült, az erdős környezethez illeszkedő tárgyak, eszközök, építmények.
Az 51 db közjóléti létesítmény kerületenkénti eloszlása a következő:
II. kerület:
III. kerület:
IV. kerület:
IX. kerület:

15 db
3 db
1 db
1db
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X. kerület:
XI. kerület:
XII. kerület:
XV. kerület
XVI. kerület:
XVIII. kerület:
XX. kerület:
XXIII. kerület:

2 db
3 db
16 db
1 db
3 db
4 db
1 db
1 db

Az alábbiakban az erdőtervezési körzet területén található közjóléti létesítményeket mutatjuk
be kerületenként.

4.3.1. Meglévő közjóléti létesítmények
1. Ságvári ligeti játszótér
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Erdei játszóhely
Budapest II. kerület
0,5 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
25 fő

A játszótér a Budakeszi út végén, az erdő szélén helyezkedik el a 39 F erdőrészletben, a Pilisi
Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének és az Erdészeti Információs Központnak a szomszédságában.
A létesítmény ideális elhelyezkedésű közlekedési szempontból. Megközelíthető a 22 sz. autóbuszjárattal és gyermekvasúttal melynek Szépjuhászné megállójától alig 200 m-re található.
Az innen induló turistautakon a Nagy - Hárs-hegy és a Kis - Hárs-hegy és azokon elhelyezett
kilátók egyszerűen elérhetők. Közvetlen közelében találhatók a Budaszentlőrinci pálos kolostor romjai. A Budakeszi út túloldaláról turistaút vezet fel a János-hegyi - Erzsébet kilátóhoz.
A játszótér környezete és berendezései vegyes állapotúnak tekinthetők. A játszószerek megfelelő minőségűek és jó állapotúak. Amint a 2008. márciusi viharkárok helyreállításának emlékére állított tábla jelzi a játszótér örökbefogadója MAVIR Zrt.
A többi közjóléti berendezés állapota elhasználódott és megrongált állapotú. A Nemzeti Park
információs tábláját festékszóróval megrongálták, a tűzrakó helyek romokban hevernek, a
padok és az asztal a fenntartási munkák elmaradását tükrözik, a gyepterület kaszálására ritkán
kerül sor, az erdészeti információs tábla jó állapotú és bőséges tájékoztatást nyújt a budai erdők látogatóinak. A berendezések karbantartása, felújítása javasolt.
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A MAVIR által felújított játszótér
2. Hűvösvölgyi nagyrét
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú parkerdő
Budapest II. kerület
21 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
120 fő

A létesítmény a 33 erdőtag tisztásán és A erdőrészletében a Nagykovácsi út mellett jól megközelíthető helyen található. Tömegközlekedési eszközök közül Gyermekvasúton, az 56 sz.
villamossal és több autóbuszjárattal (57; 63; 64; 157; 257) is, amelyekkel a Gyermekvasút
végállomásáig lehet eljutni. A Nagyrét bejáratát közvetlenül személygépkocsival lehet elérni.
A Nagyrétet turistaútvonalakon is meg lehet közelíteni pl. a Hárs-hegy felől illetve, áthalad a
réten az Országos Kéktúra útvonala is, amely Máriaremete felől érkezik és a Vadaskert felé
halad. A rét szélén halad a Mária zarándokút nyomvonala is.
A létesítmény állapota lehangoló. Feltételezhetően egykor elhelyezkedéséből adódóan nagy
kirándulások helyszíne volt. Mára a lepusztultság jellemzi. Szegélyén az egykori vurstli omladozó építményei állnak. A rétet szegélyező területen nagy gazban állnak a padok, a rétet a
kaszálások csekély száma miatt csak időszakosan lehet használni. A padok, asztalok, tűzrakó
helyek leromlott állapotúak. A tájékoztató táblákon szándékos rongálások (festések) nyomai
láthatók. Az akadálymentes tanösvény állapota megfelelő. Az 1973-ban állított (megrongált)
munkásmozgalmi emlékoszlopnak meg kellene a helyét találni. Az egyes tájékoztató táblákra
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festett rasszista megnyilvánulások nem vetnek jó fényt a létesítmény fenntartójára, bár a rongálások a látogatók egy nagyon szűk rétegének viselkedését minősítik.
2006-ban az országban elsők között itt létesült akadálymentesített tanösvény 2,5 km hosszban.
A tanösvény nyomvonalán a magasságkülönbségeket tartalmazó szakaszokon lépcső helyett
megfelelő lejtésszögű fa rámpákat alkalmaztak, így a mozgássérült látogatók is végigjárhatják
a tanösvényt. A tanösvény ismereteket nyújt az erdő élővilágáról és ugyanakkor tájékoztat a
tanösvény szakaszainak lejtviszony változásairól is.
A rét szegélyében a viacolor burkolat erdei ösvényként történő használata kissé művi környezeti elemként hat, de az időjárásbiztos, akadálymentes útvonal biztosítása miatt elfogadható,
szellemét tekintve pedig követendő példaként is felfogható. A létesítmény egészének felújítása, állapotjavítása javasolható, de mindenekelőtt a tisztás szegélyében sorakozó, vurstli összerogyott építményeinek eltávolítását haladéktalanul el kell végezni.

A Hűvösvölgyi nagyrét „építményei”
3. Kaán Károly kilátó
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú kilátó
Budapest II. kerület
0,5 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
15 fő

A kilátó a 44 A erdőrészlet északi szegélyén található 454 m magasságban. Megközelítése a
22 sz. autóbusz járattal a Ságvári ligetig, vagy a Gyermekvasúttal a Szépjuhászné megállóig
lehetséges tömegközlekedési eszközzel. Innen a S jelzésű turistaúton lehet a kilátót megközelíteni. A turistaút mentén padok, hulladékgyűjtők találhatók.
A kilátó jó állapotú, de faszerkezetének újra festése aktuálissá vált. A 4. szintjéről nagyszerű
körpanoráma nyílik a Budai-hegyvidékre és a főváros területére. A kilátóhoz a Kis- Hárs-hegy
felöl vezető S jelzésű turistaút is irányjelzőkkel, padokkal jól felszerelt, a fahíd festést igényel, de jó állapotú. A kilátó közelében található a Bátori barlang, amely 360 m hosszú, függőleges kiterjedése 56 m. A hévíz által kialakított barlangban a gömbfülkéken túl számos
képződmény (kalcit, borsókövek, cseppkövek) található. Geológiai értékessége és veszélyessége miatt csak vezetővel látogatható.
A kilátó mellett kialakult provizórikus tűzrakó hely nem alkalmas a használatra.
Épített tűzhely kialakítását valamint a kilátó mellett 1 db pad elhelyezését, továbbá egy ismertető tábla elhelyezését javasoljuk (Kaán Károly szerepe Magyarország erdőgazdálkodásában).
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A kilátó és tűzrakó hely a kilátó mellett
4. Kis- Hárs-hegyi (Makovecz Imre) kilátó
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A.) típusú kilátó
Budapest II. kerület
0,5 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
15 fő

A kilátó a 44 B erdőrészletben található 362 m magasságban. Megközelíthető a Gyermekvasút
Hárs-hegy vagy a Szépjuhászné megállójától a S jelzésű turistaúton.
A turistaút nyomvonalán halad egy szakaszon a Mária út, a Szent Jakab út és a Magyarok útja
is.
A kilátóhoz a SΔ jelzésű út végső szakaszán időtálló módon kialakított doronglépcső vezet. A
kilátó sajátos spirális megoldású, jó állapotúnak tekinthető. Nagyon szép panoráma élvezhető
a felső szintjéről. A kilátó mellett kialakított pihenőhely berendezései (3 pad, 2 garnitúra, 2
hulladékgyűjtő) jó állapotúak de festésük aktuálissá vált. Az itt kialakított tűzrakó hely szabadon összerakott kövek halmaza.
Stabil, kőből épített tűzrakó hely kialakítását javasoljuk, továbbá a kilátó sajátos kialakításából fakadóan a lépcsők melletti korlát rendszeres felülvizsgálatát a balesetveszély megelőzése
érdekében. A kilátó mellett egy ismertető táblát javaslunk elhelyezni, amely tervezőjének
Makovecz Imrének a magyar organikus építészetben betöltött szerepét ismerteti.
(A kilátó 2012. májusától a Makovecz Imre kilátó nevet viseli.)
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A kilátó és pihenőhely mellette
5. Erdei tornapálya
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Erdei tornapálya
Budapest II. kerület
5 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A Hárs-hegy északi oldalában a Gyermekvasút kanyargós nyomvonala által körülzárt területen a 38 erdőtagban a C; D erdőrészletekben helyezkedik el. Megközelíthető a Gyermekvasúttal a Hárs-hegy állomás megállótól gyalogosan, vagy a Hűvösvölgyi úton a Nagykovácsi úti
elágazásig a 29 sz. autóbuszjárattal.
A tornapályán áthalad a S és SQ jelzésű turistaút is. A tornapálya ösvénye jó állapotú. A tornapálya berendezései elhasználódtak. A nyomvonalat sétálásra, futásra, kerékpározásra sokan
használják. A tornaszerek felújítását javasoljuk elvégezni.
6. Árpád kilátó
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb kilátó
Budapest II. kerület
1,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
15 fő

A létesítmény a 21 A erdőrészlet délkeleti szegélyén található. A 65 sz. autóbusz végállomásától gyalogosan a K jelzésű turistaúton közelíthető meg illetve a Hűvösvölgyi – Nagy-rét –
Vadaskert – Oroszlánszikla útvonalon haladó Glück Frigyes sétaúton a K jelzés mentén,
amely az Országos Kéktúra útvonala. Személygépkocsival érkezők a Verecke utcából rövid
gyaloglással érhetik el a kicsi, ám páratlan kilátást nyújtó kilátót, amely Glück Frigyes vendéglátóipari szakember kezdeményezésére épült 1929-ben.
A kilátó építménye szép és megfelelő állapotú. A Verecke utcából felvezető ösvény magas
gazzal borított bálványfásodó területen vezet. A kilátó környezetében vezető turistautak jó
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állapotúak, a fából készült berendezések (irányítótábla, pad-asztal garnitúra, hulladékgyűjtő)
elfogadható állapotúak. Az ideiglenesen kialakított tűzrakó hely állapota az esetlegesség látszatát tükrözi, kiépítését kőből javasoljuk.
A kilátóban egy ismertető tábla elhelyezése javasolt, amely ismertethetné az Országos Kéktúra útvonalának Budapestet érintő néhány kilométeres szakaszát, a kilátó építésének történetét
és Glück Frigyes mecénás tevékenységét stb.

A kilátó megközelítése a Verecke utca felől
7. Görgényi úti erdei bemutató
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb erdei tanösvény
Budapest II. kerület
30,0 ha (400 m)
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A 22 és 23 erdőtagok között halad végig a Glück Frigyes úttal közel párhuzamosan a Kecskehegy oldalában a PQ jelzésű turistaút nyomvonalán. Megközelítése az 56 sz. villamos Vadaskerti úti megállójától gyalogosan a Páfrány és Szalonka majd Madár utcákon haladva érhető
el az erdőtömböt feltáró ösvény. De megközelíthető a 11 sz. autóbusz Törökvész utcai végállomásától is.
A nyomvonalon elhelyezett közjóléti berendezések állapota vegyes. A tűzrakó helyek közül
egyik jobb állapotú, a hidak állapota jó, a sétaút jó állapotú. A hulladékgyűjtők és a padok
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állapota közepes. Festésük nagyon aktuálissá vált. A tájékoztató táblák szemléletesek, az épített szemléltetők felújítása aktuálissá vált.
8. Szépvölgyi kirándulóerdő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú parkerdő
Budapest II. kerület
28 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
100 fő

A létesítmény gyalogosan egyszerűen a 65 sz. autóbusz végállomásától (Fenyő Gyöngye étterem) közelíthető meg. Ugyanitt személygépkocsival érkezők is parkolhatnak és elkezdhetik
gyalogos túrájukat a parkerdő területén. A parkerdő a 17-18 és 19 erdőtagok területén található. A parkerdő Szépvölgyi úttal párhuzamos szegélyén enyhe lejtésű sétaút vezet, a további
sétautak a hegy látványosságait tárják fel (Kecske-hegy; Látó-hegy; Árpád kilátó; Glück Frigyes út; Oroszlán-szikla). A parkerdő sétaútjai jó állapotúak. Itt halad el az Országos Kéktúra
is az Árpád-kilátó – Szépvölgyi parkerdő – Remete-hegy – Hármashatár-hegy útvonalon. A
tájékoztató táblák kellő információval látják el a parkerdő látogatóit. A parkerdőt az év minden szakában látogatják. A fából készült berendezések elmaradt állagmegóvási (festés) munkáinak pótlásával a berendezések állapota javítható, élettartamuk hosszabbítható volna. A
parkerdőben a szemetelésnek nincsenek nyomai, ami a Pilisi Parkerdő Zrt. fenntartó munkájának és talán az erdőlátogatók fegyelmezettségének is köszönhető.
A parkerdőben a faszerkezetű berendezések festésén kívül – a jelenlegi költségtakarékos viszonyok mellett – nagyobb léptékű felújítási munka nem szükséges.

Pihenőhely a kirándulóerdőben

9. Apáthy szikla
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:

Erdei pihenőhely
Budapest II. kerület
5,7 ha
18

Kezelő:
Befogadóképesség:

Pilisi Parkerdő Zrt.
20 fő

Az Apáthy szikla a Vaskapu-hegyen az 52 A erdőrészletben kibúvó hatalmas dolomitrög. A
kb.30 m magas, mállékony felszínű sziklatömb 1977 óta áll védelem alatt. Tömegközlekedési
eszköz igénybevételével elérhető. A 11 sz. autóbusz Törökvész utcai végállomásától gyalogosan közelíthető meg a Páfrányliget utcából továbbhaladva. A Z jelű turistaútról szintén elérhető, illetve az 56-os és 61-es villamossal is. A létesítményhez kötődő berendezések állapota
megfelelőnek tekinthető (lépcsők, korlátok, pad, hulladékgyűjtő) de festésüket el kell végezni.
A sziklától rendkívül szép panoráma nyílik a Budai-hegyekre.
A szikla környezetét képező erdőrészletben a karszt bokorerdők jellemző növénytársulásának
sok fajával (virágos kőris, molyhos tölgy, bibircses kecskerágó, cserszömörce stb.) találkozhatunk. A terület 25 védett növényfaj élőhelye. Tavasszal olyan védett lágyszárúak virágoznak itt, mint a kövér daravirág, a budai nyúlfarkfű, vagy a foltos kontyvirág. A sziklánál található ismertető tábla faszerkezetéről hiányzik az információs felület, amit mielőbb pótolni kellene. Ismertetni lehetne a dolomitkibúvás anyagának jellegzetességeit, a földtörténeti múltban
a dolomit kialakulását és azt a sajátos geobiocönózist, ami ezen a szélsőséges adottságú helyen kialakulhatott.

„Információs” tábla a sziklánál
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10. Balogh Ádám szikla
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Erdei pihenőhely
Budapest II. kerület
1,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
10 fő

A létesítmény helye a 11A erdőrészlet. A Vörös torony utcáig a 11 sz. és 29 sz. és a 149 sz.
autóbuszokkal közelíthető meg, majd a ZΔ jelű turistaúton, vagy a 49 sz. autóbusszal és Z+
jelű turistaúton.
A körülépített – zöld szigetként funkcionáló – terület 1975 óta védett. Mészkedvelő tölgyes,
karszt bokorerdő és sziklagyepek borítják. A taposás hatására a gyepterületek degradálódtak
pedig 13 védett lágyszárú növény élőhelyét tartalmazzák a szikla környezetében fennmaradt
dolomitszikla gyep maradványok, de itt található a piros madárbirs egyik legnagyobb budapesti állománya is.
A szikla tetejéről szép kilátás nyílik a városra. A területet sűrűn behálózó ösvényeken a szikla
környezete könnyen bejárható. A felvezető lépcső javításra szorul. A sétautak mentén lévő
padok, hulladékgyűjtők, erdei bútor garnitúrák állapotán látszik az elmúlt évek fenntartási
munkáinak a hiánya.
A hévforrások tevékenységének hatására vörösesre színeződött dolomitsziklák ismertetésére,
a karsztos terület lágyszárú és fás szárú növényzetének, valamint sajátos állatvilágának ismertetésére tájékoztató anyagokat tartalmazó táblák kihelyezését javasoljuk.
Közjóléti fejlesztés csak a területen található természeti értékek megőrzésének figyelembevételével történhet.
A közjóléti használattal összeegyeztethetetlen, hogy a szikla hasadékában kialakult barlangban hajléktalanok laknak, a barlang előtt provizórikus tűzrakó helyet alakítottak ki. Szociális
helyzetük megoldása nem az erdőterület kezelőjének, hanem a kerületi önkormányzatnak a
feladata.
11. Kerékpárút
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb erdei pihenőhely
Budapest II. kerület
2,5 km
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A kerékpárút részét képezi a Pilisi Kerékpárútnak, amelynek budapesti szakasza a Batthyány
tértől indul Csalogány u., Retek u., Szilágyi Erzsébet fasor, Versec sor, Páfrány utca érintésével éri el az erdőt. Az erdőben a 25 – 29 erdőtagok területét érinti.
Az erdőben a Szipka u., Kőhegyi u., Hársakalja erdei út, Glück Frigyes u., Homok-hegy keleti
lába, Újlaki hegy nyugati oldalán az erdő széle, hangár, Virágos nyereg útvonalon éri el a
Rozália téglagyárat majd onnan Üröm felé hagyja el Budapest közigazgatási határát.
A kerékpárút erdőterületet érintő szakasza elfogadható minőségűnek mondható bár kisebb
szakaszokon az út javítása javasolható.
Az út mentén a padok száma kevés. Több irányító tábla, néhány tájékoztató tábla elhelyezését
javasoljuk. A tájékoztató táblák mellett mindenképpen egy-egy pad és hulladékgyűjtő elhelyezését is indokoltnak látjuk.
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12. Glück Frigyes út
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb erdei pihenőhely
Budapest II. kerület
5,0 km
Pilisi Parkerdő Zrt.
100 fő

A Glück Frigyesről elnevezett (egykor általa építtetett) széles sétaút a gyermekvasút végállomásától a Szépvölgybe vezető túraútvonal, amely áthalad a 18; 21; 22; 24, 27; 28 számú erdőtagokon. Nyomvonala egybeesik az Országos Kéktúra útvonalával. Glück Frigyes
vendéglátóipari szakember és mecénás tiszteletére nevezték el. Megközelíthető a Gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásától ahol az 56 sz. villamosnak és a 29 sz. autóbuszjáratnak is
végállomása van. Illetve a Glück Frigyes út másik végpontja elérhető a 65 sz. autóbuszjárat
végállomásánál.
A sétaút Hűvösvölgy – Vadaskerti-hegy – Mátyás király emlékmű – Oroszlán-szikla – Árpád
kilátó – Szépvölgy útvonalon jó állapotú úton halad. Az út menti közjóléti berendezések (padok) állapota elfogadható bár a festésük elmaradása miatt gyorsabban tönkremennek és esztétikailag sem tetszetős a megjelenésük. Az út minősége egyes rövidebb kifogásolható szakaszok kivételével jó.

13. Hárs-hegy
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú kirándulóerdő
Budapest II. kerület
155 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
250 fő

A Hárs-hegy a Hűvösvölgyi és a Budakeszi út között a 37-46 erdőtagok területén elhelyezkedő összefüggő erdőtömb. Kedvelt kirándulóhely. Megközelíthető a 22 sz. és a 29 sz. autóbuszjárattal illetve a Gyermekvasúton, amelynek két állomása is van (Hárs-hegy és
Szépjuhászné állomások) a parkerdő területén.
A parkerdőt jól feltárja a S és P jelű turistaút. Áthalad az erdőtömbön a Mária út, a Szent Jakab út és a Magyarok útja is, továbbá sífutó utat is jelöltek ki a hegy északi kitettségű oldalán.
A Kaán Károly kilátó (454 m) és a Kis- Hárs-hegyi kilátó (362 m) turistautakról jól megközelíthető. Az utak mentén padok, pihenőhelyek találhatók. A fából készült berendezések (padok,
ülőgarnitúrák, hidak, hulladékgyűjtők) állapota elfogadható, bár a több évi festés hiánya nyomot hagyott rajtuk. A megkopott irányítótáblák cseréjét el kell végezni. A 2007-ben a Pilisi
Parkerdő ZRt. által létesített 500 m hosszúságú, 5 állomást tartalmazó Örökerdő tanösvény
táblái jól reprezentálják az új szemléletű erdőkezelés technológiáját, annak gyakorlati megvalósulását a parkerdő területén.
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Az örökerdő tanösvény egyik táblája

14. Feketefej
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb kirándulóerdő
Budapest II. kerület
47,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
20 fő

A 386 m magas csúcs környezetében kialakított kirándulóerdő a 47 és 48 erdőtagok területére
esik. Megközelítésére a Nagykovácsiig közlekedő 63 és az Ady ligetig közlekedő 63A sz.
autóbuszjáratok ajánlhatók.
A területen végighalad a P jelzésű turistaút, amely érinti a csúcsot is. A hegy nyugati oldalán
halad a P+ jelzésű turistaút. A P jelzésű út a Feketefejet összeköti a János-heggyel és a Gyermekvasút Szépjuhászné állomásával is.
A hegy (amely alapvetően mészkő rög) délkeleti lábánál hárshegyi homokkő a talajképző
kőzet, ennek megfelelően természetes növényzete is változatos karszt bokorerdő.
A hegy csúcsán egykor kilátó volt, ma csak egy öntöttvas mérőoszlop jelzi a csúcsot.
A hegy körül egy lovas túra útvonal halad, amelyet a szomszédos Petneházy Lovas Centrum
lovasai használnak. A nyomvonalat a Budapesti Erdészettel egyeztetve jelölték ki. A közjóléti
berendezések elöregedett állapotúak felújításuk aktuális volna.
A hegytetőn és a turistaút mellett több helyen ismertető táblák elhelyezését javasoljuk. A
Nagykovácsi utat a Budakeszi úttal összekötő aszfaltútról egy erdészeti út is lecsatlakozik,
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amely a hegy északi oldalán halad. A csatlakozásnál egy pihenőhely kialakítása javasolható az
erdei út mentén (amely Adyligeten ér ki az erdőből) pedig közjóléti berendezési tárgyak elhelyezésével a terület turisztikai értékei jelentősen növelhetők lennének. A hegytetőn az egykori
kilátó helyére új kilátó elhelyezését javasoljuk, amit a Budakeszi hegyeket és a János-hegyet
összekötő P jelzésű turistaúton túrázók szívesen használnának.
15. Vadaskert
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú kirándulóerdő
Budapest II. kerület
127 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A hagyományok szerint a terület (24, 25; 27; 28; 29 erdőtagok) egykor Mátyás király vadaskertje volt. A közelben vannak (Hűvösvölgyi út 76-78) Mátyás király egykori vadászkastélyának maradványai.
A vadaskertet a Gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásától – ahol az 56 sz. villamos 29 sz.
autóbuszjárat végállomása is van – lehet tömegközlekedési járművel megközelíteni. A vadaskert nyugati és északi szegélyén halad a Glück Frigyes út, amely egyúttal az Országos Kéktúra útvonala is. A Homok-hegy lábánál lévő emlékmű állít emléket az egykori vadaskertnek.
A területen több gyalogos ösvény is halad. A Nyéki-hegy és a Vadaskerti-hegy között szeli át
a területet a Közép út. A létesítmény területén szórtan vannak fából készült berendezések,
amelyek állapotuk alapján már cserére szorulnak.
16. Róka-hegy
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú parkerdő
Budapest III. kerület
33,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
20 fő

A Róka-hegyi parkerdő a 7 és a 8 erdőtagok területén helyezkedik el az ürömi községhatár
mellett. Megközelíthető tömegközlekedési járművel a HÉV Csillaghegyi megállójáig majd
onnan gyalogosan az Ibolya utcán, illetve a 160-as autóbusszal.
Személygépkocsival Üröm felöl vagy Csillaghegy központja felől érhető el könnyen.
Jellegzetessége, hogy itt volt a főváros legnagyobb kőbányája. Több szinten bányászták a
követ, ennek megfelelően a bányaművelés befejeztével három szinten maradt bányaudvar
meredek bányafalakkal. A területből 9 ha 1977 óta – elsődlegesen geológiai értékei miatt –
védett, de a sziklagyepein kialakult növénytársulásai is számos növényritkaságot rejtenek,
mint a gyapjas gyűszűvirág vagy a törpe nőszirom. Itt él Budapest legnagyobb vetővirág populációja is.
A középső bányaudvar keleti részén korláttal védett kilátóhely van, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a városra.
A tisztáson tűzrakó hely található, a kőfejtő legalsó részén kisebb pihenőhely, esőbeállóval.
Az egyes szintek közti magasságkülönbség áthidalására lépcsőket alakítottak ki. A fából készült berendezések felújítása a közeljövőben időszerűvé válik. Az elhasználódott padok, padasztal garnitúrák cseréje aktuálissá vált. A tűzrakó felújítása is időszerű.
Új irányító és tájékoztatótáblák szükségesek. Tájékoztató táblákon ismertetni lehetne a hely
geológiáját, a bánya művelésének történetét, a környező erdőterület növény és állatvilágát. A
bányaudvarokon elég magas szintűre jutott a spontán rekultiváció. Ennek a természeti folyamatnak az ismertetése is megérne egy ismertető tábla elhelyezését.
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A 254 m magas hegy egyik kőfejtője és szűk környezete természetvédelmi terület. Geológiai
értékeinek és sajátos élővilágának bemutatása céljából geológiai bemutatóhellyé alakult, sokan látogatják. A hegy keleti lábánál halad el P jelzésű turistaút, amely a bányát elkerüli és
áthaladva az erdőtömbön Üröm község határában folytatódik.
17. Hármashatár-hegy
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb pihenőhely
Budapest III. kerület
1,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A Hármashatár-hegy a II. és III. kerületek határán, területének nagyobb részét illetően a III.
kerületben helyezkedik el. A II kerületi 8; 13; 14; és a III. kerületi 19; 21 erdőtagok adják a
létesítmény tágabb környezetét, míg a pihenőhely a hegytető 19 TI1 jelű tisztására esik.
Megközelítésére tömegközlekedési eszközzel a legalkalmasabb a 65 sz. autóbusz melynek
végállomásától (Fenyőgyöngye étterem) a Hármashatárhegyi úton vagy a mellette haladó K
jelzésen (Országos Kéktúra nyomvonala) lehet feljutni a 495 m magas hegytetőre, ahonnan
tovább halad a Vihar-hegyre és a Csúcs-hegyre. A III. kerületből a 137 sz. autóbusz Erdőalja
utcai megállójától a Z+ jelzésen is elérhető a hegy csúcsa.
A Hármashatárhegyi út töredezett aszfaltos út, amely egyúttal kerékpározók számára is kijelölt útszakasz. A pihenőhelyről szép panoráma nyílik több irányba is. /Széchenyi-hegy, Jánoshegy, Hárshegy, Pesthidegkút, Duna/
A csúcson a gépkocsi parkolónál elhelyezett irányító és tájékoztató táblák nagyon rossz állapotúak, cserére szorulnak. Parkolási lehetőség az Udvarház étterem udvarán is rendelkezésre
áll. A hegytetőn és a tisztásokon elöregedett berendezések (padok, tornaszerek, provizórikus
tűzrakó helyek) találhatók. A magukra hagyott katonai betonbunkerek látványa a rendezetlenség érzetét keltik a látogatókban.
A hegyen néhány ismertető tábla, padok stb. elhelyezésével kulturáltabbá lehetne tenni az
egyébként sokak által látogatott területet.
A tájékoztató táblákon ismertetni lehetne a hegyre jellemző természeti jellemzőket (geológia,
növényborítottság, állatvilág) és jelezni lehetne, hogy melyik égtáj irányában mit lehet látni.
A hírközlési erősítő tornyok látványa meglehetősen zavaró, de meglétükkel számolni kell.
A parkoló melletti zárt területen több építmény található. Látogatóktól elzárt terület. A Hangár rendezvényközpont és a Rekettyés büfé jogcím nélküli területhasználata miatt a Pilisi
Parkerdő záratta le a területet. A lezárás jelzett turistautat nem érint.
A Pilis Parkerdő Zrt-nek hosszabb távú fejlesztési céljai vannak. Európai színvonalú kirándulóközpontot, turisztikai centrumot kívánnak létrehozni ezen a területen.
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Irányítótábla a Hármashatár-hegyen
18. Mátyás-hegyi bánya
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb pihenőhely
Budapest III. kerület
2,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
25 fő

A Mátyás-hegyi bánya a 300 m magas Mátyás-hegy oldalában található. Természetvédelmi
terület. A 27 erdőtagban található. A 27 TN1 jelű részlet képezi a bánya területét.
Megközelítése tömegközlekedési eszközzel a 65 sz. autóbuszjárattal lehetséges, amely a
Kolosy tértől indul, a Szépvölgyi és Virág Benedek utcák érintésével a Mátyáshegyi útig. Onnan a KΩ jelű turistaúton illetve tovább a K+ jelű turistaúton lehet a csúcsra eljutni.
A hegy délnyugati és délkeleti oldalán is van felhagyott bányaudvar.
A délnyugati bányában, a geológiai szelvényben jól látható a mészkőrétegeknek a kéregmozgás hatására történő elmozdulása. A kőfejtő alján nyílik a Dunántúl leghosszabb feltárt barlangja, amely azonban nehezebben járható, mint a vele szemben lévő Pálvölgyi barlang.
A bányaudvarban irányító-, tájékoztató táblák, padok elhelyezését javasoljuk.
A DK-i bánya mellett haladó turistaút belépcsőzése jó állapotú. A bányafal és bányaudvar
spontán rekultivációja előrehaladott állapotban van.
A tájékoztató táblán ismertetni lehetne a hegy geológiai felépítését, a spontán rekultivációt és
a hegy erdőterületét, továbbá annak élővilágát.
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A bányaudvarban provizórikus tűzrakó hely van, amelynek a felszámolását javasoljuk, tekintettel a terület természetvédelmi jellegére. Ez a geológiailag és növénytanilag is értékes terület
megérdemelne egy tanösvény kialakítását, pihenést szolgáló közjóléti berendezésekkel kiegészítve. A fejlesztésnél szem előtt kell tartani a terület természetvédelmi védettségét.
19. Farkaserdő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A.) típusú kirándulóerdő
Budapest IV. kerület
60 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
150 fő

A kirándulóerdő a IV. kerület lakóinak kedvelt kirándulóhelye. A 3; 4; 5; 9; erdőtagok területén helyezkedik el. Megközelíthető a 3. metróval Újpest városközpontig, majd onnan a 220.sz.
autóbuszjárattal az Erdősor utcáig, vagy a 30. sz. járattal a Homoktövis utcáig, onnan pedig
gyalogosan. Az erdő mellett halad el a 126. sz. autóbuszjárat is.
A kirándulóerdő sétautakkal jól feltárt, az utak állapota megfelelő de zuzalékolásukat ajánlott
elvégezni. A Pilisi Parkerdő Zrt.- nek megfelelő kapcsolata van az önkormányzattal.
2000-ben természetismereti tanösvény létesült a területen, amely a térség természetes élővilágát mutatja be. Sajnos a tanösvény berendezéseit többszörös szándékos rongálás érte. A Magyar Madártani Egyesület az erdő területén odutelepeket helyezett ki, melyeket rendszeresen
ellenőriznek.
A kirándulóerdőben illegális szemétlerakásokkal lehet találkozni annak ellenére is, hogy az
önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. is rendszeresen elszállítja az illegálisan elhelyezett
hulladékot.
A Szíjgyártó utcai bejárat melletti erdei óvoda berendezései elöregedtek, a hulladékgyűjtőt
felgyújtották, a terület szemetes, kaszálása elmaradt, a fogadó táblát megrongálták. A bevezető lépcső állapota megfelelő. Az erdőállományban jelentős aránnyal megtalálhatók a szép
kocsányos tölgyek és korai juharok, illetve az erdei fenyő, az ostorfa és az akác. A kirándulóerdőt új berendezésekkel kellene ellátni, a tanösvényt megújult formában kibővített tartalommal érdemes lenne megépíteni.
Az erdei óvoda helyén új pihenő – játszóhely kialakítását javasoljuk. Az északi részén lévő
jelenleg is tűzrakó helyként használt tisztáson épített tűzrakó hely és pad – asztal garniturák
létesítését javasoljuk. A parkerdő területén több helyen indokolt tájékoztató táblák elhelyezése
is.

Fogadótábla, játszószer és tűzrakó hely
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20. Epreserdő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú parkerdő
Budapest IX. kerület
33,8 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
100 fő

A parkerdő az 1 számú állami és 103 sz. magántulajdonú erdőtagokban található. Tömegközlekedési eszközzel megközelíthető a 3. metró Határ úti megállójától, vagy a 66; 66 E; 123; és
123 A jelű autóbuszjáratokkal.
A parkerdő területén rendszeres az illegális hulladék elhelyezés, amely folyamatosan plusz
feladatokat jelent az erdőgazdaság és az önkormányzat számára egyaránt. Hasonló jellegű
problémát jelent a hajléktalanok jelenléte az erdőterületen.
A Pilisi Parkerdő Zrt. 2007-ben felismerve a József Attila lakótelep közelsége által is indukált
igényt, elkezdte a parkerdő közjóléti feltárását, melyet követett az önkormányzati erdőrészletben több – a kerületben illetékes – nagyvállalkozás segítő közreműködésével létesített erdei
tornapálya és játszótér (19 állomás, 1,8 km) 2008. májusában.
A területen az illegális hulladéklerakás és a hajléktalanok időnkénti megjelenése azóta is meglévő probléma a parkerdő zavartalan működtetésében.
A 2008-ban létesített, 1800 m hosszú, 19 állomást tartalmazó tornapálya néhány állomásának
információs tábláját a létesítést követően teljesen széttörték, a többit festékkel megrongálták.
A tornaszereket úgyszintén az elhelyezést követően rövid időn belül megrongálták.
A pihenőhely pad-asztal garnitúrái még elfogadható állapotban vannak, de lefestésükről a
leállításuk óta nem gondoskodtak. A szemétszállítás nem rendszeresen történik. A teli hulladékgyűjtők mellett szeméthalmazok találhatók. A labdapályának nagyobb részén nincs fű,
száll a por (ami a homokos talajnak és a csapadékhiányos időjárásnak is köszönhető).
A szép méretes tölgyek az őshonos növényállomány reliktumai. Sok az idős száraz akác amelyeket el kellene távolítani. Az értékes zöld sziget fontos szerepet tölthetne be a lakótelepiek
életében (ha megbecsülnék).
Az erdőben lévő Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Pesti Központjának 2 szintes épülete
használaton kívülinek látszik.
Az erdő közjóléti hasznosítását újra kellene gondolni, és ha van értelme, akkor új létesítmények kialakításával gazdagítani a jelenleginél többre érdemes területet (pl. természetvédelmi
tanösvény, pihenőhelyek kialakítása).

Ízelítő a hulladék elhelyezéséből
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A tornapálya megrongált berendezései

21. Nagyicce
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A.) típusú parkerdő
Budapest X. kerület
7 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
30 fő

A parkerdő az 1. erdőtag területén van a kerület északi szegélyén.
Tömegközlekedési eszközzel megközelíthető. A 2. metró Örs vezér téri végállomásától a Hév
Nagyicce megállójáig, majd onnan gyalogosan. Elérhető továbbá a 176 E és 276 E sz. autóbuszjáratokkal is az Örs vezér teréről.
A családi házakkal körülépített erdőfolt közjóléti feltárásra teljesen alkalmas.
Ideális kis területű parkerdő lehetne. A fő sétautakat egykor zúzalékkal borították, felújításuk
időszerűvé vált. A fából készült berendezések még megfelelő állapotúak.
Szemetelés, illegális hulladéklerakás itt is előfordul több helyen is. Az erdőterületnek a főúttól
távolabbi (délkeleti) végében hajléktalan telep van, ami a közjóléti használattal összeegyeztethetetlen.
Az erdőállományt nagyon ellepte a borostyán, amitől meg kell szabadítani. Az aljnövényzet
ritkításával elejét lehetne venni a hajléktalanok megtelepedésének.
A parkerdő kitisztítása, zúzalékborítású sétautakkal való feltárása feltétlen szükséges, valamint újabb padok, ismertető táblák elhelyezésével a parkerdő jelleg erősíthető.
Az erdő kitűnő adottságainak kihasználásaként a parkerdő teljes felújítására is érdemes gondolni.
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22. Korányi sétány
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb parkerdő
Budapest X. kerület
28 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
15 fő

A sétány az új köztemető mellett a 4. erdőtagban halad a temető kerítésével párhuzamosan.
Megközelítése az új köztemető bejáratáig a 95; 68; 201 E; 202 E autóbusz járattal vagy a 28.
sz. villamossal lehet.
A sétány az Álmos utcával párhuzamosan jó minőségű széles kőzúzalékos úton halad, amelyre az Álmos utca felől több ösvény is ráköt.
A sétány mentén elhelyezett padok állapota közepes. A bekötő ösvények mentén sűrű halmokban ágnyesedék, szemét, bezsákolt hulladék, épület felújításból származó törmelék található. Méltatlan az egyébként szép erdei környezethez.
Az erdő északi szegélyén haladó Korányi erdősornak nevezett gazos padkájú földút is elhanyagolt, névadójához méltatlan az állapota.
A nyílegyenes erdei sétaút menti terület közjóléti célú további feltárásának volna értelme
ezért fejlesztése megfontolandó.

Sétányrészlet és szeméthalmaz a bekötő út mellett.
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23. Rupp-hegy
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A) típusú parkerdő
Budapest XI. kerület
7,4 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
20 fő

A 257 m magas Rupp - hegy a Budaörs felett található Csiki - hegyek keleti végének tekinthető dolomitvonulatának legkeletibb tagja. A 9A erdőrészlet alkotja az erdőterületét.
Tömegközlekedési eszközzel a 8 sz. buszjárattal közelíthető meg a Gazdagréti útig onnan
pedig a PQ jelzésű turistaúton lehet felmenni a hegytetőre.
A Rupp - hegy nagyon értékes ökoszisztémával rendelkező terület. A főváros 1977-ben védelem alá helyezte. A főként molyhos tölgy alkotta mészkedvelő tölgyesben megtalálható a barkóca berkenye és a lisztes berkenye mellett a bennszülött budai berkenye is, továbbá 38 védett
növényfaj található itt (tarka imola, bíboros kosbor, fehér madársisak, széleslevelű nőszőfű,
gérbics stb.).
A parkerdő felszereltsége szolid (sétautak, padok, hulladékgyűjtők, lépcső).
A hegy csúcsáról szép kilátás nyílik a városra. A parkerdő területén, tekintettel annak védettségére a turistaút mellett csak néhány pad és néhány ismertető tábla elhelyezését javasoljuk.
Egyéb berendezés létesítése nem szükséges. A területet hegyi kerékpározásra rendszeresen
igénybe veszik, amit a természeti értékek védelme érdekében meg kell tiltani.
A terület közjóléti hasznosításánál messzemenően figyelembe kell venni a terület védett voltát, amivel a XI. kerületi Önkormányzat is egyet ért.

24. Kamaraerdő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B) típusú kirándulóerdő
Budapest XI. kerület
179 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
150 fő

A kirándulóerdő az 1; 2; 5; 6; 7 sz. erdőtagok területét foglalja magába.
Megközelíthető a 41 sz. villamossal, a 87; 87 A; 88; 187; 288 jelű autóbuszjáratokkal. Az
erdőt P, P+ és PQ jelű turistautak tárják fel a turisták számára, illetve áthalad rajta a Mária út
is.
Az erdő szegélyében elhelyezkedő szabadidő központ sok látogatót vonz régóta a területre.
A nagy, összefüggő erdőterület szabdalt felszínű, legmagasabb pontja 224 m. Az erdő évszázadokon át a királyi Kamara erdőbirtoka volt, amire neve is utal.
Cseres-kocsánytalan tölgyes állományai nagyon alkalmasak a közjóléti rendeltetés elvárásainak teljesítésére. Az erdei tisztáson (Nagy-rét) tűzrakó hely, padok, játszószer szolgálja az ide
látogató turistákat. A tisztás gondozott, a fából készített berendezések közepes állapotúak,
felújításuk aktuálissá vált. A tisztás kisebb szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas,
elektromos áramvételi lehetőség is biztosított. Az Ifjúsági Parknál személygépkocsi parkoló is
rendelkezésre áll. A Kamaraerdőben a XI. kerületi Újbuda Önkormányzata egy 8 állomásból
álló 8,5 km hosszú tanösvényt tervez létesíteni, amely megismerteti a látogatót az erdő növény-és állatvilágával, a helyi kultúrtörténeti értékekkel. A tanösvény a már eddig is feltárt
turistaútvonalak mentén halad.
A Kamaraerdő jóléti szerepének erősítését, a rekreációs területek felújítását Újbuda városfejlesztési koncepciója is fontos feladatként jelöli meg. Az erdő sétaútjain mérsékelt intenzitású
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lovas használat nyomai is fellelhetők. Az erdőtömb legmagasabb pontján egy kilátó építését,
az erdei tisztáson pedig a berendezések számának bővítését javasoljuk.

Tájékoztató táblák

Pihenőház a réten

25. Dobogódomb
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb parkerdő
Budapest XI. kerület
12 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
20 fő

A parkerdő az 1. sz. erdőtag területét foglalja magába.
Tömegközlekedési eszközzel a 87; 87A; 187 jelű autóbuszjáratokkal érhető el. A Gazdagrétet
Kamaraerdővel összekötő kerékpárút érinti a parkerdőt. A 149 m magas, erdővel fedett domb,
amelynek az M7 jelű autópálya felőli végénél cserjesövényből kialakított olimpiai ötkarikás
szimbólum jelzi az itt kialakított Olimpiai parkot.
Az olimpiát rendező városok nevének jelzése 1992. évnél megszakadt, a környék elhagyatottnak látszik, a padok, parkerdei berendezések leromlott állapotban vannak. Sem az olimpia
eszméjéhez, sem a parkerdő közjóléti szolgáltatásaihoz nem méltó a helyszín, ezért a parkerdő
jelleg megőrzése céljából a parkerdő fejlesztése javasolható.
A dombról szép kilátás nyílik a környékre. A domb déli lejtőjén nyári bob pálya működik.
26. Ördögorom
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A) típusú parkerdő
Budapest XII. kerület
5,3 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
40 fő

Az Ördögorom a 40 erdőtag területén található. Megközelítése gépjárművel a Gazdagréti út,
Edvi Illés út felől, tömegközlekedési járművel pedig a 8 sz. autóbusz járattal lehetséges, majd
az Edvi Illés útról a ZΔ jelű turistaúton, vagy az 53 sz. autóbusszal.
Legmagasabb pontja 317 m. A 9 ha-os parkerdő három különálló részből áll, az Ördögorom
dolomitgerincéből, az Edvi Illés úti mészkedvelő tölgyesből és a Farkas-völgyi karszt bokorerdőből. Az 1982 óta védett területen több mint háromszáz növényfaj él, melyből 44 faj vé31

dett. Sétautak hálózzák be. Több helyen van kialakítva pihenőhely. A csúcsról szép kilátás
nyílik a tájra.
A területen a hegyi kerékpározás terjedése tapasztalható, ami zavarja a keskeny ösvényeken
sétáló turistákat. A balesetveszély megszüntetése érdekében a kerékpározásnak ezt a módját
szabályozni szükséges. Ellenben a túrakerékpározás az Edvi Illés utcán és annak a Farkasvölgyben, illetve a Széchenyi-hegy oldalában folytatódó erdei útszakaszon támogatható, de a
kerékpározható nyomvonalat ki kell jelölni.
A tűzrakók elöregedtek, a padok cserére szorulnak.
A korlát az Ördögoromnál elfogadható állapotú, a lépcső jó. A turistaút mentén néhány pad
elhelyezését javasoljuk, illetve irányító- és tájékoztató táblák elhelyezését, amelyeken ismertetni lehet a terület geológiáját, természetvédelmi értékeit, flórájának és faunájának védett
fajait. A Fővárosi Önkormányzat által védett területek közül egyedül itt fordul elő a védett
farkasölő sisakvirág és a törpe mandula.
27. Libegő felső játszótér
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb erdei játszóhely
Budapest XII. kerület
0,2 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
15 fő

A létesítmény megközelítése tömegközlekedési eszköz igénybevételével a Zugligeti útról a
158 sz. autóbusz végállomásától libegővel, illetve a Normafától (21 és 90 sz. autóbuszokkal a
Normafáig) gyalogosan. Személygépkocsival is csak a Normafa parkolójáig lehet eljutni, a
Jánoshegyi útra tiltott a behajtás így a Libegő felső állomásnál lévő nagyméretű parkoló értelmetlenül, kihasználatlanul áll. A játszótér a 13 B erdőrészlet út menti szegélyében ideális
helyszínen, a libegő végállomásán és egyúttal a János-hegyen lévő impozáns Erzsébet kilátó
közvetlen (300 m) közelében található. A játszótérre ér fel a Gyermekvasút János-hegy megállójától a P jelzésű turistaút.
A játszótér közjóléti berendezései játszószerek, padok, hulladékgyűjtők megfelelő állapotúaknak tekinthetők, a tájékoztató táblák állapota rossz, kezeletlen faszerkezetük miatt. Javasoljuk
a játszószerek újabbakkal történő kiegészítését, újabb padok és ismertető táblák kihelyezését.

A játszótér
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28. Anna rét
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb erdei játszóhely
Budapest XII. kerület
2,3 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
100 fő

A létesítmény tömegközlekedési eszköz igénybevételével (a 21 sz. autóbusszal /Normafa végállomás/ és a 90 sz. autóbusz Normafa megálló) könnyen elérhető. A libegő felső állomásától
is át lehet sétálni gyalogosan. Személygépkocsival pedig a Normafa parkolójáig lehet közlekedni.
A létesítmény a 11 TI2 jelű részletet foglalja el, természeti adottságai kedvezőek, a sétautak
állapota megfelelő. A létesítmény berendezéseinek állapota nagyon változó. A játszószerek
újszerűek, szépek és használatra alkalmasak. A rét kaszálásának gyakorisága nem nevezhető
megfelelőnek. A padok és asztalok évenkénti festése nem történik meg. A tűzrakó helyek
provizórikusan kialakult kőhalmokra emlékeztetnek. Az elhasználódott, használatra alkalmatlanná vált berendezéseket el kell távolítani, mert a látogatóknak a létesítmény kezelőjéről kialakított benyomását erősen negatívan befolyásolja, másokat pedig rongálásra késztet. A tűzrakó helyek megépítése, ülőalkalmatosságokkal való kiegészítése, további padok elhelyezése
kívánatos. Az Anna kápolnához ismertető tábla elhelyezését javasoljuk. A frissen telepített
fák a rét szélén szépen illeszkednek az erdőszegélyhez.

A megújított játszótér és a „tűzrakó hely”
29. Szent Antal
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb pihenőhely
Budapest XII. kerület
1,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
10 fő

A létesítmény Budapest településhatárának szélén a 2 B és 2 TI erdőrészletekben a Budakeszi
út mellett található. A Budakesziig közlekedő 22 sz. autóbuszjárattal az Országos Korányi
Pulmonológiai Intézetig közlekedve érhető el.
A pihenőhelyet érintik a S+; P+ jelzésű turistautak. A P+ jelzésű út nyomvonalán halad a Mária zarándokút is. A Szent Antal szobor elfogadható állapotú, közvetlen környezete kifogásolható (szögesdrót a kovácsoltvas kerítésen, sarjadó aljnövényzet).
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A pihenőhelyet a Budakeszi út felöl lezáró sorompó a parkolóba való bejutást akadályozza. A
tűzrakó hely csak egy hely ahol tüzet lehet rakni. A fára szegezett tűzrakó hely felé irányító,
alig olvasható tábla nem dísze a pihenőhelynek. A turistautak festései frissek, az utak mellett
elhelyezett padok állagmegóvása érdekében a festésüket el kell végezni. A tűzrakó hely szükségességét el kell dönteni. Ha kell, akkor ki kell építeni, ha nem akkor az irányító táblát is be
kell vonni. A parkolóba való bejutást sorompóval ellehetetleníteni nem szabad. A sorompónak
a parkolóból az erdei útra való továbbhaladást kell megakadályoznia ezért áthelyezendő.
30. Martinovics-hegy
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A.) típusú parkerdő
Budapest XII. kerület
6 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
30 fő

A létesítmény zöld szigetként helyezkedik el a kerületben, házakkal körülépítve. A Martinovics-hegy erdőterületét a 42 sz. erdőtag (Pilisi Parkerdő Zrt.) és a 14 sz. erdőtag (magántulajdon) alkotja. A létesítmény a 42 sz. erdőtag területére esik.
Megközelítése a Széll Kálmán tértől a 90 sz. autóbusszal a Pethényi utcáig, majd onnan gyalogosan egy keskeny lépcső vezet fel a már lezárt bányaudvarhoz, továbbá megközelíthető a
39 sz. és a 102 sz. illetve 112 sz. autóbuszjáratokkal is.
A Gellért-hegynél csaknem 30 méterrel magasabb, 258,4 m magasra kiemelkedő hegyet KisSváb-hegynek is nevezik. A hegytetőn van Budapest egyik felsőrendű háromszögelési pontja,
amelyet 1933-ban tűztek ki.
A terület 1991 óta fővárosi védelem alatt áll. A hegy északi oldalában végighalad a Z jelzésű
turistaút, amely a Széll Kálmán tértől indul és a Széchenyi hegyre a Fogaskerekű, illetve a
Gyermekvasút végállomásáig vezet.
A hegy kőfejtőjéből egykor nummuliteszes mészkövet fejtettek. A bányaművelés megszűntével a bányaudvart körülkerítették. A meredek bányafalat visszahódította a természetes növényzet a délkeleti oldalon. Geológiai szempontból talán legérdekesebb területe Budapestnek.
Ezért is megérdemelne egy tanösvényt vagy egy geológiai bemutatót. Mindemellett a terület
növényzete is érdemes arra, hogy az arra járó turisták megismerjék cserszömörcés
karsztbokorerdejét és lejtő sziklagyepének sajátos ökoszisztémáját. Értékes védett növények
találhatók itt, mint pl. a budai imola, a csillagőszirózsa, a sárga len, vagy a bíboros kosbor. A
kiépített sétautak jó állapotúak, a felső banyaudvar tetején vezető sétaútról gyönyörű kilátás
nyílik a városra.
A betonbunkerek (hasonlóan a Hárs-hegyiekhez) látványa nem méltó a védett terület képéhez,
elbontásukat javasoljuk, vagy ha nem lehetséges, akkor egy ismertető táblán egykori szerepüket lehetne ismertetni, jelenleg hajléktalan szállásra utaló nyomok tapasztalhatók körülöttük.
A parkerdő közjóléti berendezései padok, korlátok, hulladékgyűjtők, lépcsők stb. állapotán
észre lehet venni, hogy az utóbbi években a karbantartási, fenntartási munkákra nem kellő
intenzitással fordított gondot a terület kezelője.
A hegy rejti magában a Kristály barlangot, amely aragonit kristályai miatt jelent különlegességet.
Tekintettel a hegynek város közeli elhelyezkedésére a természetvédelmi érdekek szem előtt
tartásával a közjóléti létesítmény megújítását javasoljuk. Erre az is okot ad, hogy a környék
lakói példamutató módon rendeltetésszerűen használják és védik a területet.
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Esővédő házikó

Sétaút a gerincen

31. Normafa
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú parkerdő
Budapest XII. kerület
30,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
150 fő

A létesítmény a 21 sz. autóbuszjárat végállomásánál található, de ugyancsak van megállója a
90 sz. autóbuszjáratnak és a Gyermekvasútnak is a Normafánál. A személygépkocsival érkezőket nagy parkoló fogadja a síház mellett. A 11 erdőtagban van a területe. A Normafát több
turistaút is összeköti a hegyvidék természeti látnivalóival (Z; Z+; KQ).
A Normafa adottságai rendkívül jók a közjóléti hasznosításhoz (Csillebérc, Erzsébet kilátó
közelsége, Gyermekvasúttal megközelíthetősége). Egyes pontjairól nagyon szép panoráma
tárul a főváros különböző részeire.
A ligetes kialakítása kedvező, sípályái és szánkópályája északi fekvésüknél fogva a téli sportok űzésére is alkalmasak. Az újonnan ültetett hársfa csoportok a ligetes erdőkép megőrzését
segítik, egyúttal színesítik a faállomány fajlistáját.
Egyes tájékoztató és irányító táblák állapota nem megfelelő (kidőlt, összefirkálták, megkopott, szerkezete korhad). Ugyancsak használhatatlan állapotba került a Normafától kitáruló
látvány domborzatát ábrázoló dombormű makett. A padok festés hiányában kezdenek tönkremenni, de a festés hiánya minden faszerkezetű berendezésen a leépülés jeleit hozza magával.
A Normafa környezete és látogatottsága megérdemelné, hogy új padokat helyezzenek el, a
tönkrement berendezéseket lecseréljék (irányító táblák, tűzrakó helyek). Tájékoztató táblákon
ismertetni lehetne a Pilisi Parkerdő Zrt. természetkímélő erdőgazdálkodását, amelynek példájával a Budai-hegyekben több helyen is találkozni lehet. A táblákon fel lehetne hívni az erdőlátogatók figyelmét az erdőknek a klímavédelemben betöltött szerepére, a vízbázisok védelmében betöltött szerepére, stb.
A korrekt és mértéktartó ismeretátadás útján történő tudatformálás a Pilisi Parkerdő Zrt. vállalt feladatai közé tartozik. A természetvédelem hivatalos képviselőjével a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen képviselve a természet – ezen belül az erdők – védelmének az ügyét sokat tehetnének a társadalom ökológiai szemléletének formálása érdekében. Erre ideális helyszín lehetne a hegyvidék legnépszerűbb kirándulóhelye a Normafa.
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A Normafa emléktáblája

Tájékoztató tábla

32. Normafai tornapálya
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Erdei tornapálya
Budapest XII. kerület
14 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A tornapálya a 18. sz. erdőtagban a Normafa és Csillebérc között helyezkedik el.
Megközelíthető a 90; 90 A jelzésű autóbuszokkal illetve a Gyermekvasút Normafa vagy Csillebérc megállójáig, onnan gyalogosan.
A tornapálya berendezései megviselt állapotúak, megújításuk időszerű volna. A sétaút állapota megfelelő, jól használható. Nagyon sokan használják a Normafához érkező turisták és természetjárók közül is. A létesítménynek a megújítása azért is célszerű volna, mert a hétvégeken és nyári, valamint síelésre alkalmas időszakokban a Normafa és az Anna rét túlzsúfolt
forgalmát és ebből fakadó túlterheltségét mérsékelhetné. A tornapályán tapasztalható kerékpáros közlekedést a tornapálya ösvényéről le kell tiltani balesetveszélyessége miatt.
33. Tündérhegyi kőfejtő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb pihenőhely
Budapest XII. kerület
0,5 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
10 fő

A kőfejtő a 7 TN erdőrészlet területén található. Megközelíthető a Normafától a Z majd a ZQ
jelzésű turistaúton, a Budakeszi útról az Árnyas utca, Remete út Tündér-szikla érintésével,
illetve a 28 sz. autóbusznak a Béla király úti végállomásától a Disznófő út, Tündér-szikla
érintésével.
A János-hegyet behálózó aszfaltos feltáró úton is el lehet jutni a kőfejtő bányaudvarában létesített pihenőhelyre, de az aszfaltos utakat csak kerékpárosok használhatják. A bányaudvart
parkolóként jelöli a turistatérkép, de mivel az aszfaltos utak gépkocsival történő használatát
megtiltották így a parkoló is funkcióját vesztette hasonlóan a libegő felső állomásánál lévő
nagy parkolóhoz.
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A kőfejtő területén a szukcessziós fejlődés (önerdősülés) folyamata figyelhető meg. A bányaudvar szegélyén lévő fakerítés állapota és a térhatároló oszlopsor állapota megfelelő, de az
eddig elmaradt festést pótolni kell. A tűzrakó hely és környezete elhanyagolt. A bányaudvar
gazos, a kaszálás hiánya elhanyagoltságra utal. Egy ismertető tábla elhelyezését javasoljuk. A
táblán jelezni kellene a pihenőhely környezetének turistaút hálózatát, a kőfejtőben található
kőzet ismertetését, a kőzeten kialakult talajt, a rajta kialakult növényzetet és annak állatvilágát.

Pihenőhely a kőfejtőben

34. Tündér-szikla
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb pihenőhely
Budapest XII. kerület
12,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
15 fő

A Tündér-szikla a 8 A erdőrészletben található. Megközelíthető a 158 sz. autóbuszjárat Zugligeti úti végállomásától (Libegő alsó állomása) a Csiga úton, a 28 sz. autóbuszjárat Béla király
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úti végállomásától a Disznófő úton, illetve a Budakeszi útról az Árnyas út, Remete út érintésével. A János-hegy keleti oldalán haladó ZQ jelzésű turistaút szintén érinti a sziklát. A szikla
környezetében elhelyezett dorongfákból kialakított lépcső megfelelő védelmet nyújt a sziklás
területen vezető út erodálódása ellen.
A sziklától rendkívül szép kilátás nyílik a környező hegyekre és a hegyek közt húzódó völgyben lévő településrészekre. A felvezető út melletti acélsodrony kapaszkodó korlát nem a legalkalmasabb mivel a sodronyban elszakadó acélszál sérülést okozhat, ezért fára vagy fém csőből készült korlátra történő cseréjét javasoljuk. A szikla környezetében irányító és ismertető
tábla elhelyezését is indokoltnak tartjuk. A táblán a hely geológiai, növénytani stb. jellegzetességeit is ismertetni lehet.
35. Csacsi-rét
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb pihenőhely
Budapest XII. kerület
1,5 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
15 fő

A Csacsi rét a 19 TI erdőrészlet területén helyezkedik el. A 21 sz. és a 90 sz. autóbusz Normafa megállójától erdei úton érhető el gyalogosan. Az erdei sétaút kellemes környezetben vezet.
Budakeszi felől a Kossuth utca végétől a P+ és a S jelzésű turistaúton lehet megközelíteni a
Virágvölgy érintésével.
A létesítményhez vezető Z+ jelzésű turistaút mentén elhelyezett padok, hulladékgyűjtők elöregedett állapotúak, a berendezésekről általánosságban elmondható, hogy a fenntartási munkák elvégzése az utóbbi években elmaradt. A tűzrakó, padok, esővédő ház, irányítótáblák felújítását el kell végezni. A NOKIA csapatépítő tréning keretében vállalta a létesítmény felújítását.
36. Makki-rét
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Erdei pihenőhely
Budapest XII. kerület
1,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
25 fő

A létesítmény a 23 TI erdőrészletben van. Megközelítésére leginkább ajánlható útvonal: a 21
sz. és 90 sz. autóbuszjárat Normafa megállójáig tömegközlekedési eszközzel vagy személygépkocsival, onnan pedig a Z+ jelzésű turistaúton.
Budakeszi belterülete felől a Kossuth Lajos utca P+ jelzésű úton a Virágvölgy érintésével a P
vagy a S jelű turistautakon is elérhető.
A területen lévő berendezések többségének állapota cserére szorul. A bazaltból épített ivókút
már régóta nem működik, egyes padok balesetveszélyesek hasonlóan a hatszögletű védőházhoz amelyet az összedőlés fenyeget. Az idős tölgyre szegezett irányítótáblák elhelyezési módja erősen kifogásolható. Az ismertető tábla, az új piktogramos tiltó tábla és az új irányító tábla
állapota megfelelő és jó állapotú a kb. 25 főt befogadó pihenőház is.
Az idős tölgyek jelenléte közjóléti szempontból rendkívül kedvező. A gyepterület rendszeresebb kaszálást igényelne. Összességében a terület adottságai kedvezőek, a berendezések egy
részének cseréjével a közjóléti igények kiszolgálására még alkalmasabbá tehető.
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A pihenőhely részlete
37. Virágvölgy
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb pihenőhely
Budapest XII. kerület
3,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
30 fő

A létesítmény a 21.sz. erdőtag területén foglal helyet. Megközelítése a Gyermekvasút Virágvölgy és János-hegy vasúti megállójáról erdei sétaúton illetve a P és S jelzésű turistautakon
lehet, de a Normafától is vezetnek erdei sétautak a Virágvölgybe.
Budakeszi központjából a Kossuth utcáról P+ jelzésű turistaút egyenesen a Virágvölgybe vezet. A létesítményt magába foglaló erdőterület kellemes környezetet biztosít. A sétautak mentén elhelyezett padok, hulladékgyűjtők állapota vegyes, a rendszeres festés elmaradása miatt a
leromlottság képét tükrözi. A teljesen megkopott irányítótáblák nem töltik be funkciójukat,
felújításukat mielőbb el kell végezni.
38. Ruzicska
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Erdei pihenőhely
Budapest XII. kerület
3,0 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
20 fő
39

A létesítmény a 15 B erdőrészlet területén található Budapest közigazgatási határán Budakeszi
belterülete mellett. Ez rá nyomja bélyegét az erdő szegélyének képére. Feltételezhetően a környéken lakók az erdő szegélyébe hordják át a telkükön képződő ágnyesedéket, zöldhulladékot
és egyéb feleslegessé váló hulladékaikat.
A közigazgatási határon haladó földút mentén a hulladéklerakást tiltó táblák ellenére sok helyen láthatók szeméthalmazok. A behajtást korlátozó oszlopsorok, a funkció nélküli sorompó,
az erdőben álló funkció nélküli villanyoszlopok a parkerdő felújításának újragondolását teszik
szükségessé. A sétautak állapota elfogadható, az utak mentén elhelyezett közjóléti berendezéseken viszont meglátszik a rendszeres karbantartási munkák elmaradásából fakadó folyamatos
leromlás. Az erdei pihenőhely extenzív jellegű hasznosítása látszik reálisnak, igény esetén a
pihenőhely felújítására, új berendezések elhelyezésére kerülhet sor.
39. János-hegy sétaútjai
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb kirándulóerdő
Budapest XII. kerület
60 ha (10.7 km)
Pilisi Parkerdő Zrt.
150 fő

A sétautak a János-hegy erdőtömbjét hálózzák be. Az érintett erdőtagok 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13.
A megközelítésük több irányból is lehetséges. A Budakeszi útról, ahova a 22 sz. autóbuszjárattal lehet eljutni, a Libegővel, melynek alsó állomását a 158 sz. autóbusszal lehet elérni,
illetve a Normafától is át lehet sétálni ahova a 21 sz. és a 90 sz. autóbusz járattal lehet feljutni.
A hegyet sűrűn behálózzák a sétautak és a turistautak (P; PQ; Z; ZQ; S; KQ) amelyek részben burkolt úton, nagyobb részben pedig erdőállomány alatt vezetnek. A turistautak jelzéseinek felfestése általában megfelelő.
A sétautak minősége is elfogadható állapotú. Az irányítótáblák többnyire elöregedettek, megkopottak, helyenként sérültek. Pótlásuk fontos csakúgy, mint az utak mentén elhelyezett padoké is. A sétautak mellett több új pad elhelyezése indokolt volna, ezt tükrözi a látogatók véleménye is. A sétautak mellett található tájékoztató táblákon adott információk hasznosak,
számuk több is lehetne. A sétautak belépcsőzése általában megfelelően készült, de a karbantartási munkák elmaradása miatt állagromlásuk előrehaladott állapotba jutott.
Az Erzsébet kilátóhoz felérkező P jelű turistaútnak a tetőre érkező szakasza mellett a rossz
állapotú hulladékgyűjtő és szétdőlt pad nem méltó az évszázados műemlék kilátóhoz.
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Műanyag burkolatú út az Erzsébet kilátóhoz, stabil lépcső a kilátóhoz vezető turistaút mentén.
40. Zugliget
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb kirándulóerdő
Budapest XII. kerület
15 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A kirándulóerdő szűkebben vett területe a 8. sz. erdőtagot foglalja magába.
Megközelítése tömegközlekedési eszközzel a 28 sz. autóbusszal a járat végállomásáig lehet,
onnan pedig a Z+ turistaúton.
A Zugliget kiránduló erdeje elsősorban az innen induló és a János-hegyen 102 éve épült Erzsébet kilátó alatti parkolóhoz érkező Libegő létesítése óta vált igazán forgalmas területté. A
kirándulóerdőn a Z turistajelzésű ösvény vezet végig, amely az Anna – rétnél csatlakozik a
Normafát a János – heggyel összekötő K körút jelzésű turistaútra. A Z turistaút elhalad a
Disznófő forrás mellett és a Kossuth emlékmű mellett is. Az emlékművet, amely a főváros
első Kossuth szobra volt 1913 – ban leplezték le annak emlékére, hogy 1837 – ben a zugligeti
Istenszeme fogadóban nyaralás közben tartóztatták le osztrák parancsra. A kirándulóerdő berendezéseit tekintve szegényes, ezért új tájékoztató táblák, padok, irányítótáblák elhelyezését
javasoljuk.
41. Magaskői pihenő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb pihenőhely
Budapest XII. kerület
1 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
10 fő

A pihenőhely a 349 m magas Magaskő csúcsot is magába foglaló 33 sz. erdőtagban, a 33 ÚT2
részlet területén található.
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Megközelítésére a 90 sz. autóbusz járat ajánlható, amelynek végállomásától a S és S+ jelzésű
turistautakon lehet eljutni a pihenőhöz. Budakeszi felől a Makkosi-rét érintésével a P jelzésű
turistaúton juthatunk el a Magaskőre.
Használt pihenőhely, teljesítménytúráknak is része. Bár nem túl távol helyezkedik el a Normafától, mégis mentes a zsúfoltságtól, nyugodt hegyvidéki környezetet biztosít az arrafelé
kirándulóknak. A közelben található a csillebérci kalandpálya, amely ugyan nem erdészeti
közjóléti létesítmény de innen a S és a S+ jelzésű turistaúton megközelíthető.
Néhány új pad és egy ismertető tábla kihelyezésén túl több közjóléti berendezés elhelyezése
nem szükséges.
42. Páskomliget
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A.) típusú kirándulóerdő
Budapest XV. kerület
46 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
100 fő

A kirándulóerdő az 1. és 2. erdőtagok területét foglalja magába.
Megközelítése a 46; 130; 146; 173; 175; 196; 296 sz. autóbuszjáratokkal lehetséges.
Az erdő északkeleti határán folyik a Szilas- patak, északon az Asia Center üzletközpont a
szomszédja.
Az erdőterületen elszaporodott a hajléktalanok száma. A jelenség megszűntetése érdekében a
kerületi önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat összefogásának eredményeként
megkezdődött az erdőben a hajléktalan telepek felszámolása. A telepek környezetében számtalan lecsonkolt, kivágott fa nyomai találhatók. 2007 nyarán az erdőtömb egy része leégett,
amelyet 2008-ban a Pilisi Parkerdő Zrt. felújított. A területről 2011. végéig 45 hajléktalan
elhelyezését oldották meg és 600 köbméter hulladék elhelyezéséről gondoskodott az Önkormányzat és a Parkerdőgazdaság. Az 50 ha erdő megtisztítása 7,5 millió Ft-jába került a résztvevőknek.
A közjóléti szolgáltatások iránt tapasztalható igény a parkerdei funkció helyreállítását indukálja, de a rendszeresen újra képződő szeméthalmok és a hajléktalanok újbóli megjelenése
megnehezíti az erdőkezelő szándékának megvalósítását.
Ennek ellenére a XV. Kerületi Önkormányzat és a Parkerdőgazdaság közösen a terület rendezéséről és ennek eredményeként újból lakossági célokra - rekreáció, oktatás, sport – való
hasznosításáról döntött.
A tervek között szerepel egy erdei játszótér és egy erdei tanösvény létrehozása. A terv megvalósításához a helyi vállalkozások és a civil szféra bevonását is tervezik.
Az erdőállomány alkalmas a kirándulóerdő funkcióinak kielégítésére, azonban a közút melletti erdőszegély elszáradt akácfái hátrányosan befolyásolják a kirándulóerdő képét.
Szép tölgy, ezüst hárs és korai juhar állományrészek alkotják az erdő jelentős részét, de jelen
van az akác, és az ostorfa is terjed.
Az irányító táblák és padok állapota megfelelő, a tűzrakó helyek provizórikus „kialakításúak”.
A kirándulóerdő fejlesztésének van értelme. A sétaút hálózat zúzalékolását javasoljuk. Tűzrakó helyek kialakítása a hozzájuk tartozó pihenő berendezésekkel otthonossá tehetik a kirándulóerdőt. Irányító táblák és a környezettudatos magatartást sugalló, valamint a természet megismerését szolgáló tájékoztató táblák kihelyezését fontosnak tartjuk.
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„Tűzrakó hely”

Az erdőszegély száraz, kivágandó akácfái

43. Sashalom
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A.) típusú parkerdő
Budapest XVI. kerület
8,3 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A parkerdő az 1 A; B; C; D; E; TI jelű erdőrészletek területét foglalja magába.
Megközelítésére a 2. metró ajánlható az Örs vezér téri végállomásig, majd Hév járattal a
Nagyicce megállóig. Onnan gyalogosan lehet a Piros rózsa utcán eljutni a parkerdőbe. Autóbusszal a 44; 45 sz. járatokkal lehet megközelíteni a Nagyicce megállót, majd gyalogosan a
Piros rózsa utca érintésével juthatunk a parkerdőbe.
Mint a pesti erdők többségében itt is egyéb kemény lombos erdőállomány borítja a területet.
Meghatározó a kocsányos tölgy jelenléte, de a juharok, ostorfa, akác is színesíti az állomány
képét. A cserjeszint sűrű. A sétautak homokosak, porosak, a fából készült berendezések állapota leromlott, a tűzrakó helyek „kialakítása” esetleges. Az erdő északi részén kerékpár akadálypálya földművét alakították ki (feltételezhetően a környékbeli fiatalok).
Az erdő délnyugati sarkán állított újszerű tájékoztató tábla nagyon jó állapotú, bár egyik oldalát már megrongálták. A tisztáson kialakított labdapálya gyepfelülete nagyon gyér a homokos
talajnak és a tartós csapadékhiánynak a következtében.
A parkerdő felújítása (utak, berendezési tárgyak megújítása) szükségessé vált. Azon kívül
pedig az ökológiai szemléletformálást segítő ismeretterjesztő táblák kihelyezését is javasoljuk.
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Kerékpár akadálypálya

Ismertető tábla

44. Naplás tó
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

A.) típusú kirándulóerdő
Budapest XVI. kerület
82 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
150 fő

A kirándulóerdő a 3; 4; 6 sz. erdőtagok területét foglalja magába.
Tömegközlekedési eszközzel a 2. metróval az Örs vezér teréig, majd Hév járattal Cinkota
megállóig, onnan pedig a Vidám vásár út - Cinkotai úton a 46 és a 146 sz. autóbusz járatokkal
illetve a 276E sz. autóbusszal érhető el.
Cinkotai - kiserdő néven ismert a kerületben.
A 150 ha kiterjedésű – 1997 óta védett - Naplás tó és környezete Budapest ökológiailag egyik
legértékesebb területe. A tavat - mint árvízvédelmi tárolót - a hetvenes évek közepe táján a
Szilas - patak mesterséges felduzzasztásával létesítették. A patak melletti láprét természetvédelmi szempontból nagyon értékes élőhely. Többek között a szibériai nőszirom tömeges előfordulásának is a helye, illetve itt található Magyarország síkvidéki struccharaszt állományának második legnépesebb populációja. A tó madárvilágára jellemző, hogy több mint kétszáz
faj jelenlétét mutatták ki.
A tó melletti, városszéli, változatos korú és fafaj összetételű erdőrészletekből álló erdőtömb
kirándulóerdőként történő hasznosításra alkalmas. Hétvégeken akár több száz horgász is megjelenik a tó partján. Ilyenkor az erdő látogatottsága is jelentősen megnő.
A tavat télen nagyon sokan korcsolyázás céljából is felkeresik.
A tó környezetében a felhagyott anyagnyerő helyen kialakult hulladéklerakó sem természetvédelmi sem környezetvédelmi szempontból nem vált a terület hasznosításának előnyére.
Az erdőtömbben elhelyezett közjóléti berendezések közepes állapotúak. A padok, hulladékgyűjtők már részben felújítandók. A tűzrakó helyeket újra kellene építeni. A főbb feltáró utak
járhatók, a keskenyebb átkötő utak felújításra szorulnak. Illegális hulladék elhelyezés nyomai
találhatók az erdőszegély mellett. A kirándulóerdő felújítása, kirándulók fogadására alkalmasabb állapotba hozása során főként az erdőnek a tóval szomszédos részére célszerű koncentrálni a fejlesztéseket. A közjóléti fejlesztések esetén messzemenően figyelembe kell venni a
természetvédelmi elvárásokat, hiszen a tó, a lápos terület és a tágabb környezetét jelentő erdőtömb ökológiailag kiegészítik egymást. Az erdőbe közjóléti fejlesztés által odavonzott látogatók által okozott terhelés nem szabad, hogy a védett terület élővilágának sérelmét okozza.
44

2012. márciusában a XVI. Kerületi Önkormányzat több támogató szervezet segítségével egy 4
km-es, 18 állomásból álló természetvédelmi tanösvényt létesített. Az ismertetőtáblákon túl 36
db. gyermekek számára kialakított, feladatokkal ellátott táblát is állítottak. Az ismertetőtáblák
megismertetik a látogatót a tó élővilágával, a Szilas patak felduzzasztása előtti természeti állapotokkal és a Cinkotai - kiserdő élővilágával. A tanösvény 4 állomása a Pilisi Parkerdő ZRt.
által kezelt erdőben (4 A; B; J; I részletek) van, de a további állomások magánerdőket is érintenek (51 A; B; 52 A; 53 A; B részletek). A létesítést követő egy hónapon belül már több
táblát megrongáltak.

Kerékpár „ akadálypálya”

Fiatal tölgyes

45. Szálfa utcai játszótér
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Erdei játszóhely
Budapest XVIII. kerület
0,5 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
30 fő

A játszótér a 11 sz. erdőtag TI jelű tisztásán található.
Megközelíthető a 184; 284 E; 293i; autóbusz járatokkal a Szálfa utcáig, vagy a 166; 166A;
266 sz. autóbuszjáratokkal a Szálfa utca - Alacskai út kereszteződéséig, onnan pedig gyalogosan.
A játszótér egyúttal erdei pihenőhelyként is kiépített terület. Rendkívül szerencsés helyzetű a
létesítményt körülvevő erdőállomány adottságait illetően. A környező erdőállomány többnyire
közép- és időskorú tölgyes de foltokban erdei fenyő, szálanként korai juhar, ostorfa is alkotja
a változatos erdőképet.
A játszótér sportpályáit látszik, hogy használják, a játszótér szélét érinti a nem régen átadott
tornapálya nyomvonala is. A játszótér szélében lévő, fából készült berendezések állapota jó. A
területen az tapasztalható, hogy rendben tartják, gondozzák és megbecsülik a kihelyezett közjóléti berendezéseket. A tűzrakó helyek szolid de nagyon jó kialakításúak. A létesítmény területén nincs szemét, a hulladékgyűjtők rendszeres ürítése megtörténik.
Későbbi fejlesztési igény esetén támogatásra érdemes a létesítmény, mert rendeltetésszerű
használatával hosszabb távon is biztosítottnak látszik a fennmaradása.
Jelenleg a fából készült berendezések rendszeresen szükségessé váló festését javasoljuk elvégezni.
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Pihenőhely és játszótér

46. Sas utcai játszótér
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Erdei játszóhely
Budapest XVIII. kerület
0,7 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A játszóteret a 9. erdőtag TI1 jelű tisztásán alakították ki. Megközelítése a Gilice térre érkező
182;183; 184; 198; 284 E sz. autóbuszjáratokkal lehetséges.
A Sas utca végén ideális helyen található a játszótér, amelyet rendszeresen használnak a környék óvodás és általános iskolás korú gyerekei. A játszótér jól felszerelt játszószerekkel, padokkal, tűzrakó hellyel, asztalokkal. A bejáratnál ismertető tábla tájékoztatja az ide látogató
turistákat a Péterhalmi erdő élővilágáról. A parkolóból gépkocsival történő továbbhajtást sorompó akadályozza meg. A labdapályát a szárazság és a homokos talaj következményeképpen
gyéren borítja a gyep. A játszótér környezetében többnyire idős akácfák vannak, de szép szürkenyár, tölgyek, ostorfák és erdei fenyő foltok is színesítik az erdőképet. A játszótér példamutató módon gondozott, szemetelésnek nyoma sincs. Látszik, hogy rendszeresen használják és
a használók megbecsülik a játszótér épített berendezéseit is és a természeti környezetet is. A
játszótér berendezései jó állapotúak, egyelőre jelentősebb felújítási munkát nem igényelnek.
A fából készült berendezések állagmegőrző festését javasoljuk elvégezni, illetve néhány irányító tábla elhelyezését, amelyek utalnak az erdőtömb célpontjaira. A helyi közösség (önkormányzat, civil szervezet, gyermekintézmények) később jelentkező közjóléti fejlesztési igénye
esetén támogatásra javasolt célpontként kell figyelembe venni, mert itt érdemes a közjóléti
fejlesztésre szánt forrásokat felhasználni.
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Játszótér és tájékoztató tábla

47. Darugyári kirándulóerdő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

B.) típusú kirándulóerdő
Budapest XVIII. kerület
240 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
150 fő

A kirándulóerdő a 10; 11; 13; 14 erdőtagokat foglalja magába. Megközelítése a Gilice térre
érkező 183; 184; 198; 284 E autóbuszjáratokkal lehetséges.
A kirándulóerdő nagy területet foglal el Pestszentlőrinc területén. Helyben Péterhalmi erdőként ismerik. Az erdőtömb változatos faállomány összetétele különösen alkalmassá teszi közjóléti funkciójának ellátására. A többnyire őshonos állományokban meghatározó a kocsányos
tölgy, megtalálható elegyfajként a korai, a hegyi, a mezei juhar. Az erdei fenyővel, fekete
fenyővel és nyugati ostorfával fedett erdőfoltok pedig színesítik a kirándulóerdő képét.
Az akácosok előfordulása is számottevő, de a sétautak mentén a látogató többnyire őshonos
kemény lombos fákkal találkozik.
A kirándulóerdőt jól látható gerincút hálózat és turistaösvények tárják fel.
Az utak melletti padok, hulladékgyűjtők állapota megfelelő. A kirándulóerdő ösvényein kanyargó nem régen épített 1 km hosszúságú tornapálya állomásainak egyes tábláit megrongálták (összefestették, széttörték). A festék letakarítására irányuló törekvések nyomai is tapasztalhatók egyes táblák esetében. Irányító tábláknál is tapasztalható a szándékos rongálás.
Az erdő Flór Ferenc utca felőli szegélyében rendszeres az utca lakó-ingatlanjain képződött
zöld ágnyesedékeknek az út túloldalán lévő erdő szélébe történő átdeponálása.
A kirándulóerdő összességében változatos, sétautakkal viszonylag jól feltárt.
Legsürgetőbb feladat a tornapálya megrongált tábláinak kicserélése, illetve az utak mellett
lévő megrongált irányítótáblák cseréje, továbbá a padok, hulladékgyűjtők újrafestése.
Amíg be nem bizonyosodik az, hogy a táblák cseréjét érdemes volt végrehajtani és a rongálások nem folytatódnak addig újabb fejlesztéseket nem tartunk szükségesnek.
Ha a rongálások megszűnnek, akkor egy természetismereti tanösvény létesítése megfontolandó, mivel a természeti adottságok ehhez nagyon megfelelőek.
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Jó természeti adottságok és megrongált tábla a kirándulóerdőben.
48. Csévéző úti erdő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb kirándulóerdő
Budapest XVIII. kerület
41 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
30 fő

A kirándulóerdő a 4. erdőtagban a Liszt Ferenc repülőtér felszálló pályájának végében a repülőtérre vezető Gyömrői út keleti oldalán van.
Megközelítéséhez a 98; 98E; 198 sz. autóbuszjáratok használhatók.
Az erdőtömbnek a Csévéző út felőli része az erdőállományok fafaj összetétele és kora alapján
kirándulóerdő céljára nagyon jól hasznosítható lenne. A kocsányos tölgy és az egyéb kemény
lombos fajok (főként korai juhar) elegyes előfordulása kedvező erdőképet mutat.
A területet néhány szélesebb földút és egy-egy kitaposott ösvény tárja fel.
Az erdőtömb ösvényei mentén egykor elhelyezett padoknak az állapota leromlott, a
Frangepán utcával szemben lévő útra elhelyezett sorompót lefűrészelték. Az utak mellett építési törmelék halmok, kerti ágnyesedék, illegálisan lerakott szemét található. Az erdőbe bevezetett csapadékvíz elvezető árok mederburkolását a csapadékvíz intenzív áramlása szétmosta.
A környéken élők számára valószínűleg használható kirándulóerdőt lehetne itt létrehozni, de
jelen állapotában, jelenlegi felszereltségével nem felel meg a kirándulóerdővel szemben támasztott elvárásoknak. A közjóléti fejlesztést újra kell gondolni és tervszerűen megvalósítani.

Méhész bódé a kirándulóerdő szélén és megrongált sorompó
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49. XX. kerületi parkerdő
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb parkerdő
Budapest XX. kerület
13 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
30 fő

Az Újtelepi parkerdő néven is ismert parkerdő a 11. erdőtagban foglal helyet.
Megközelítése a 23; 23A; 35; 36 sz. autóbuszjáratokkal lehetséges a Jáhn Ferenc kórházig,
onnan pedig gyalogosan.
A parkerdő a kórház mögött az Erzsébet – ér és a Kakastó utca folytatásából kiinduló út közötti téglalap alakú erdő, amelynek változatos erdőállománya (korai juhar, kocsányos tölgy,
ostorfa, akác), enyhén hullámos felszíne, közbeékelődő tisztásai alkalmassá teszik közjóléti
hasznosításra. Ám jelenlegi állapotában a parkerdei funkció ellátására nem alkalmas.
Elhanyagolt, szemetes, gazos. A tisztáson kialakított provizórikus tűzrakó hely és a mellette
lévő pad – asztal garnitúra már nem alkalmas arra, hogy környezetében kellemesen lehessen
az időt eltölteni. A másik tűzrakásra kialakított hely sem alkalmas funkciójának ellátására.
A tisztásokon a gyep kaszálása talán egyszer sem történt meg. Pedig a jelek arra utalnak, hogy
volna igény a feltárás iránt, hiszen hétköznap is többen járnak az erdei ösvényeken futás, kutya sétáltatás, kerékpározás céljából.
A parkerdő közjóléti célú hasznosítását újra kell gondolni, és ha az igény találkozik a lehetőségekkel, akkor a parkerdő fejlesztését érdemes elkezdeni.

Tűzrakó hely és sétaösvények az Erzsébet-ér partján
50. Soroksár
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb parkerdő
Budapest XXIII. kerület
62 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
50 fő

A létesítmény a 7; 8 sz. erdőtagok területén helyezkedik el.
Megközelíthető Hév járattal a Millenniumtelep megállóig, onnan gyalogosan, vagy a
Grassalkovich út – Ócsai út – 5. sz. főközlekedési út nyomvonalon személygépkocsival.
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A parkerdő Budapest déli közigazgatási határán fekszik. Feltártsága és közjóléti hasznosítása
extenzív jellegű. Pedig az 50 ha területű erdőtömb változatos faállományával az intenzívebb
közjóléti hasznosításra is alkalmassá teszi. A cser, hazai nyár, erdei fenyő, akác, egyéb lágy
lombos fafajokból álló erdőtömbben változatos erdőképpel találkozhat a látogató. Jórészt mezőgazdasági területek veszik körül. A lakott területektől nagy forgalmú utakkal (M0, 51. sz.
főút) elválasztott területet viszonylag kevesebben keresik fel. Az illegális hulladéklerakás
nyomaival azonban találkozni lehet a parkerdő területén is. Az erdőtömböt feltáró sétautak jól
járhatók. Jó adottságai miatt a parkerdő fejleszthető amennyiben a helyi lakosságnak igénye
mutatkozik rá.

Nem állami tulajdonú erdőben lévő közjóléti létesítmények
51. XVI. Kerületi ( műszergyári) parkerdő

Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb parkerdő
Budapest XVI. Kerület
4 ha
Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat (magántulajdon)
30 fő

A parkerdő a 2. erdőtagot foglalja magába.
Megközelítése a 2. sz. metróval az Örs vezér tere végállomásig, majd onnan Hév járattal a
Nagyicce megállóig. A parkerdő a Hév megállótól 50 m – re kezdődik. A 44; és 45 sz. autóbuszjáratokkal szintén a Nagyicce megállóig utazva lehet elérni a parkerdőt.
A parkerdőt átlósan szeli át egy sétaút, amelyet nagyon sokan használnak. A jó minőségű széles út mentén padokat, hulladékgyűjtőket helyeztek el. A parkerdőben elhelyezett tájékoztató
táblát megrongálták, a pad – asztal garnitúra megviselt állapotú.
A parkerdő Devecseri utca felőli oldalán szépen rendben tartott erdei játszóteret alakítottak ki.
Játszószereket, védőházikót, pad – asztal garnitúrát, padokat, hulladékgyűjtőket helyeztek el.
A parkerdő erdőállományában megtalálható a kocsányos tölgy, az ostorfa, a korai juhar, az
akác, a nagylevelű hárs. A változatos faállomány összetételű erdő a közjóléti funkció ellátására alkalmas. Az erdő aljnövényzetében megtalálhatók az őshonos cserjék és a terület nagy
részén borostyán fedi a talajt.
A parkerdőben elhelyezett játszótéri berendezések állapota jó, az utak melletti padok és hulladékgyűjtők festését el kell végezni, a tájékoztató táblát ki kell cserélni.
További fejlesztésként ismertető és a természet védelmét sugalló táblák elhelyezését javasoljuk.
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Szépen rendben tartott játszótér

4.3.2. Megszűnt közjóléti létesítmények
1. Kúttói erdei játszótér
Létesítmény típus:
Elhelyezkedés:
Terület:
Kezelő:
Befogadóképesség:

Egyéb erdei játszóhely
Budapest XIX. kerület
0,3 ha
Pilisi Parkerdő Zrt.
---

A játszótér a 2. erdőtagban helyezkedett el.
Megközelítése a 3. metróval a legegyszerűbb. A játszótér helye a Kőbánya - Kispest végállomás szomszédságában kis erdőfoltban van.
A játszótéren elhelyezett játszószerek elöregedtek, állapotuk nem indokolta a további fenntartásukat. Pótlásukra már csak új – az Európai Unióban is elfogadott – szabvány szerint készített játszószerek kihelyezése lenne lehetséges. A Pilisi Parkerdő Zrt. ezeknek a nagyon költséges játszótéri berendezéseknek a beszerzését nem tudta vállalni ezért a játszóteret felszámolta.
Az erdő területén fahasználati munkákat végeztek, melynek következtében főként az akácot
távolította el az erdészet az állományból.
A KÖKI építkezései az erdő nyugati szegélyében és a TI jelű területen maradandó nyomokat
hagytak.
A játszótér megújításának a közelmúltban végzett fahasználati munkák következtében kialakult kis záródású állományszerkezet miatt nincs értelme. Az erdő szélében új autóbuszmegállót építenek ahol az új bevásárló központ miatt várhatóan nagy forgalomra lehet számítani.
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Életkép a kúttói erdőben

4.4. Közjóléti feltártság
Az erdőtervezési körzet több szempontból – így közlekedési feltártságát illetően – is speciális
adottságokkal rendelkezik. Az erdőterületek túlnyomó többsége nagy forgalmú – a fővárost az
agglomerációval összekötő – út közelében, illetve városi gyűjtőutak mentén helyezkedik el. A
legtöbb erdei közjóléti létesítmény 1 km - en belül tömegközlekedési eszközzel vagy személygépkocsival elérhető vagy megközelíthető.
Az erdőterületeken haladnak át olyan aszfaltozott üzemi utak, amelyek a közforgalom előtt
nincsenek megnyitva (pl. a János – hegy útjai). Ezeken az utakon a gépjárművek közlekedését
forgalmi jelzőtáblákkal, illetve sorompókkal korlátozzák.
Az erdőterületek környezetében a fővárosi pályaudvarokra érkező vasútvonalak is elhaladnak.
A Budai hegyekben közlekedő Gyermekvasút (egykori Úttörővasút) a fogaskerekű Széchenyi
hegyi végállomásától a Hűvösvölgyig 11,2 km – es nyomvonalon 6 megállóhely (továbbá a
két végállomás) közbeiktatásával tárja fel a hegyvidék erdőségeit. A nyomvonal egy 198 m
hosszú alagutat is tartalmaz.
A libegő Zugligetből viszi fel az erdőben nyitott nyiladék felett a János - hegyi Erzsébet kilátó
parkolójáig a látogatókat. Az 1970-ben épített libegő végpontjai közti távolság 1040 m, a magasság különbség 262 m.

4.4.1. Turistautak
A Budapesti ETK területét összesen 270 km turistaút tárja fel. A területet egy rövid szakaszon
(16 km) érinti az Országos Kéktúra útvonala is.
Máriaremeténél éri el a tervezési körzet határát, Remetekertvároson áthaladva beér a Hűvösvölgyi Nagy–rétre, majd a Glück Frigyes út, Árpád-kilátó, Hármashatár-hegy, Csúcs-hegy,
Rozália-téglagyár érintésével hagyja el Budapest település közigazgatási határát.
A turistaút hálózat erdőterületre eső szakaszai főként a Budai-hegyekben találhatók. Itt a turistautakkal való feltártság meglehetősen sűrű. A Dunától keletre fekvő területen elsősorban a
főváros nevezetességeit érintik a turistautak, az erdőterületeken nem haladnak át.
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A fő jelzésű turistautak között mellékjelzésű (leágazó, átkötő) turistautak is vannak az erdőtervezési körzeten belül. Ezek formája az úticéljukat szimbolizálja, színük pedig annak a főjelzésű útnak a színével egyezik meg, amelyből az adott mellékjelzés elágazik.
A körzeten belül a leágazó kereszt (+), a menedékhelyre vezető négyzet (), a forráshoz vezető kör (Ο), a kilátóhoz vagy kilátóponthoz vezető háromszög (Δ), barlanghoz vezető (Ω), a
romhoz, várhoz vezető (L) és az eredeti főjelzésű útról letérő és ugyanarra visszatérő (Q)
körutat jelző turistautak egyaránt megtalálhatók.
A turistautak jelzéseinek felújítása a tapasztaltak alapján folyamatosan történik, állapotuk az
erdőtervezési körzeten belül jónak mondható. A turistaút hálózat bővítése a körzet területén
nem szükséges.

4.4.2. Tematikus nyomvonalak
A tematikus (valamilyen egyedi jelzéssel ellátott) nyomvonalak, azok amelyek egy meghatározott cél vagy annak elérése érdekében létesültek. A jelzések fatörzsekre, tereptárgyakra,
közjóléti berendezésekre (pad, irányítótábla) kerülnek.
Ilyen, gyalogosan igénybe vehető tematikus útvonalak például a Mária út, Szent Jakab útja,
Gyöngyök útja, Magyarok útja.
A fenti tematikus utak többnyire a már meglévő és jelzéssel ellátott turistautak nyomvonalán
haladnak.
- a tematikus utak közül a kialakítás alatt lévő Mária út a legkiforrottabb.
A több országot érintő Mária út Közép Európán átvezető zarándok- és turistaút hálózat.
Kelet-Nyugati tengelye az ausztriai Máriazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, észak-dél
irányú tengelye pedig a lengyelországi Czestohowától a boszniai Medjugorjéig.
A spirituális nyomvonal érinti az erdőtervezési körzet területét.
A nyugat-kelet irányú nyomvonal Budakeszi felől érkezik és a Makkos Máriánál lép be a
tervezési körzet területére, majd a Normafa - Szent István Bazilika - XIV-XVI kerületen át
Csömör felé hagyja el a főváros területét.
Az észak-dél irányú útvonal Esztergom felől Solymárnál éri el Budapest határát és Remeteszőlős Normafa és Makkos Mária érintésével hagyja el Budaörs irányába a főváros területét.
Törökbálintnál visszatér és a Kamaraerdőnél haladva az M0 autópálya Duna-hídjánál
Szigetszentmiklós irányába hagyja el a főváros közigazgatási területét.
A körzeten belüli nyomvonal hossza szinte teljes egészében gyalogosan járható végig. A
nyomvonal erdőt érintő szakszán a kijelölése megtörtént, az útvonal jelentős részén jelzett
turistautak nyomvonalán halad.
- A Szent Jakab út jelenleg még kialakulóban van. Első magyarországi szakszán Budapest és
Lébény között már túráznak a zarándokok. Az útvonal kijelölése folyamatban van.
Az út nyomvonalát fákra, vagy tereptárgyakra festett sárga kagylóval jelzik.
- A Gyöngyök útja magyar kezdeményezés, amely Mátraverebélyről indul, majd Budapest,
Esztergom, Veszprém, Celldömölk, Fertőd, Sopron érintésével Máriazell a végállomása. Az
útvonalat 2007-től járják. Az erdőben fákra festett sárga gyöngysorral jelzik. Mivel segédjelzésként használják, csak a fő turistautak közti átvezetést segíti, nem található meg a teljes
útvonalon és csak abban segít, hogy melyik jelzésről merre kell letérni. Az útvonal kijelölése
folyamatban van.
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- Tematikus útvonalnak tekintendők az erdei tanösvények is, amelyek ismertetésével a meglévő, illetve a tervezett létesítmények bemutatásánál foglalkozunk.

4.4.3. Kerékpáros nyomvonalak
- A Budapesti ETK-n belül erdőterületet érintő erdészeti közjóléti létesítményként nyilvántartott kerékpáros nyomvonal a „4.3.1. meglévő közjóléti létesítmények” című fejezetben 11.
sorszámmal jelzett kerékpárút.
A kerékpárút a Batthyány tértől indul és erdőben a Szipka utca, Glück Frigyes út, Virágosnyereg, Rozália téglagyár útvonalon Üröm községhatárban folytatódik. Része a Pilisi Kerékpárútnak.
- Ezen kívül kerékpározásra javasolt útvonalként javasolja a Budai-hegység turistatérképe a
János-hegy aszfaltozott útjait, amelyek a Normafától a Budakeszi út Ságvári ligeti kicsatlakozásáig tárják fel a János-hegyet és járják körbe a hegy lejtőit. Az útvonal kerékpározásra rendkívül alkalmas, különösen azóta, amióta a gépjárművek közlekedését megtiltották rajta.
- A Budai-hegység útjain – beleértve a turistautakat és a nem jelzett erdei utakat – mindenütt
találkozni lehet kerékpározókkal, a kerékpározás különböző műfajait gyakorló turistákkal. Az
erdőlátogatás sarkalatos kérdése, a különböző kerékpározási formákat űző turistáknak lehetőség szerint a gyalogos turistaforgalomtól és a lovas turizmustól való elválasztása.

4.4.4. Lovastúra nyomvonalak
A Budapesti ETK területét érintő erdőterületen a Pilisi Parkerdő Zrt hozzájárulásával kijelölt
lovas túra nyomvonal csak a Feketefej oldalában van 2 km hosszban. A lovastúra céljára kijelölt útvonalat a Petneházy Lovas Klub lovasai használják.
A nyomvonalat ugyan piktogrammal vagy egyéb jelöléssel nem látták el de a lovagoltatás az
erdőgazdálkodóval egyeztetett nyomvonalon történik. Az erdőgazdálkodóval nem egyeztetett
útvonalakon is történik lovagoltatás, mivel fel lehet fedezni a lovaglás nyomait (pl. a Hárshegyen, a Hármashatár-hegy oldalában, a XX. kerületi parkerdőben, a Kamaraerdőben).
A jogtalan úthasználat következménye erdővédelmi bírság kiszabása lehet, de a lovasok jogszabály ismeretének hiányában nem számolnak a hátrányos jogkövetkezményekkel és nem
előzik meg azt engedélyezési eljárással.
A főváros területén kb. 15 lovaglást oktató, lovagoltató vállalkozás működik, amelyek egy
része terepi lovagoltatást is hirdet a honlapján.

4.5. Egyéb lényeges turisztikai adottságok
A Budapesti ETK területén elég sok turisztikai látványosság található, kezdve a főváros kultúrtörténeti, művészeti látnivalóitól a természeti környezetben található turisztikai vonzerőkig.
A természettel és a tájjal összefüggésbe hozható látnivalók közül a teljesség igénye nélkül
említhetők a Széchenyi Gyermekvasút, a Libegő, az Állat és növénykert, a Sas-hegyi Látogatóközpont, a közeli Budakeszi Vadaspark, a Csillebérci kalandpark, a 100 éves Erzsébet kilátó
stb.
A Budai Tájvédelmi Körzet nagyon sok természeti értéket rejt magában, amelyek külön-külön
alig nevesíthetőek és az erdei közjóléti létesítmények kategóriájába sem sorolhatók.
A természet alapú turizmus, természetjárás iránti igény kielégítésére a főváros területén és a
szorosan hozzá kapcsolódó agglomeráció területén vannak lehetőségek.
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5. Erdészeti közjóléti fejlesztési program
5.1. A turizmus fogalma, erdőt érintő formái
A turizmus magába foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat (WTO, Hágai Nyilatkozat, 1989).
A turisztikai termékek közül az erdőt érintően természet-alapú turizmus (ökoturizmus)
jelenhet meg. Napjainkra, amikor a természetes környezetet egyre nagyobb károsító terhelések érik, megnövekszik a jelentősége a természetet kímélő, annak megismerését célzó turisztikai tevékenységnek. Az ökoturizmust igénylő embert a hamisítatlan tájképi-vidéki struktúrák érdeklik, a szabadidő eltöltésében egyértelműen a természettel megtalálható harmóniára
törekszik.
Az ökoturizmus egyik meghatározott kínálatot biztosító ága az erdei turizmus, amely az
erdők közjóléti szolgáltatásain alapul, és amelynek működésében és fejlesztésében az erdészeti ágazat jelentős szerepet vállal. Az erdei turizmus összefoglaló neve mindazon turisztikai
formáknak, melyek nagyrészt erdőhöz, erdei környezethez kötődnek. Ezért az erdőket alkalmassá kell tenni ennek a feladatának betöltésére, vagyis a turisták számára úgy kell feltárni és
berendezni, hogy lehetővé tegye az üdülési, pihenési szerepének betöltését.
A Budapest környéki erdők- és különösen a főváros közigazgatási területén található erdők
különösen fontos szerepet töltenek be a természet-alapú turizmusban, a fővárosi lakosság rekreációs igényeinek kiszolgálásában.
A fővárosi erdők turisztikai hasznosítása évszázados múltra tekint vissza. A kialakult hagyományok ápolása és lehetőségeink szerinti továbbfejlesztése a jelenlegi erdőgazdálkodónak is
vállalt kötelezettsége.
Az erdőt látogatók száma nehezen meghatározható. Az erdei közjóléti létesítmények „kihasználtsága”, „befogadóképessége”, mint fogalom nehezen értelmezhető. Az erdei turizmus az
ismeretlen tájak felfedezésének egyik legkönnyebben elérhető formája, amely sok ember
számára jelent egészséges kikapcsolódást, szórakozást. Ezért az erdőben található erdészeti
létesítmények megléte és azok állapota különösen fontos.

5.2. A Körzet erdészeti közjóléti fejlesztése
5.2.1. Általános fejlesztési célok
Bár az erdők önmagukban is turisztikai vonzerőt jelentenek a lakosság és az üdülőnépesség
számára, az igények és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az erdők arra alkalmas részét tájba illő, rusztikus megjelenésű, fából és helyi anyagokból készült közjóléti berendezések kihelyezésével komfortosabbá kell tenni.
Az erdők turisztikai feltárása, berendezése során arra kell törekedni, hogy az erdei ökoszisztémákat a lehető legkevesebb zavarás, sérülés érje.
Különösen igaz ez olyan helyen, mint a Budai-hegyvidék ahol védett, értékes élőhelyek találhatók.
Az erdei ökoszisztéma a táj leglényegesebb természetes eleme. Az ökoszisztémák fenntartása
adja az alapját az erdők többfunkciós használatának, ami az erdőben előforduló életformák
életképességén és kölcsönhatásaik épségén alapulnak. Ezért a közjóléti rendeltetésű erdők
szempontjából is az ökoszisztémák megőrzése – és amennyiben szükséges, helyreállítása – az
egyik legfontosabb feladat. Az erdei ökoszisztémák védelméhez hozzátartozik az erdei rétek,
tisztások, völgyek, sziklakibúvások, vizek, kilátópontok megőrzése is.
Közjóléti szempontból az őshonos fajokból álló, összetételében és szerkezetében változatos,
magas fajgazdagságú állományok tekinthetők ideálisnak, amelyet csak elvétve szakít meg
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jelentősebb fakitermeléssel érintett erdőfolt vagy vadkárelhárító kerítés látványa. A fakitermelések és a faanyagszállítás (közelítés) nyomai gyorsan és szakszerűen felszámolásra kerülnek,
az erdőben létesített közjóléti létesítmények jó állapotúak, környezetük esztétikus és biztosított akadálytalan használatuk, az erdő rendezett képet mutat, hulladékmentes.
Rendkívül fontos az erdőlátogatók irányítása és tájékoztatása, amit megfelelő turistaút és
sétaút hálózat, lovaglóutak kialakításával, kerékpározható erdészeti utak kijelölésével és
célszerűen elhelyezett táblákkal, útjelzésekkel kell biztosítani.
Lényeges feladat a parkerdők, kirándulóerdők fogadási szakaszainak, „kapuinak” kialakításával a látogatók „tömegturizmust” igénylő részének e területekre koncentrálása, megkímélve ezáltal az erdők „csendes” övezeteit.
Nagy hangsúlyt kell helyezni a természet, az erdő, az erdőgazdálkodás megismertetésére,
a környezeti nevelés elősegítésére. Fontos fejlesztési feladat az erdőben lévő természeti és
kulturális értékek, látványosságok bemutatása.

5.2.2. A körzetre vonatkozó általános közjóléti javaslatok
A Budapesti Erdőtervezési Körzet esetében elmondható, hogy a budai oldal erdőállományai közjóléti szempontból kiváló adottságokkal bírnak. Ezekre az adottságokra alapozva
hagyományai alakultak ki az erdei túrázásnak és az erdőterület közjóléti célú feltárásának.
A magas erdősültség, a változatos, döntő többségében az erdészeti tájban őshonos fajokból,
zömében középkorú vagy idős állományokból álló erdőállomány az erdővel szemben támasztott igen széleskörű közjóléti célú társadalmi elvárásoknak eleget tud tenni.
A meglévő közjóléti létesítményeknél szinte mindenütt szükség van a berendezések egy részének megújítására, pótlására vagy az igényekhez igazodó bővítésére.
A körzet területén nagyon megnövekedett az erdei kerékpározás iránti igény ezért a túrakerékpáros hálózat bővítése szükséges.
Lovastúra nyomvonalak kijelölése iránt nem jelentkezett igény a helyi lovas szervezetektől.
A közös megegyezésen alapuló nyomvonal kijelöléssel a későbbi jogszabály ellenes területhasználat megelőzhető.
A budapesti erdőket illetően tarvágások alkalmazása korábban sem volt jellemző a körzetben,
de az állami területekre vonatkozó, folyamatos erdőborítottságot biztosító üzemmódok alkalmazásának előírása hosszútávon további kedvező irányú változásokat fog okozni az erdő képében.
A körzet területén az erdőfelújítások védelmét néhány helyen szolgáló vadkárelhárító kerítések alkalmazása nem korlátozza az erdőjáró turisták mozgását. A vadmozgás a területen különösen a vaddisznó állomány túlszaporodása miatt jellemző. Problémát inkább a budai erdőszéli kertekben jelent (pl. Farkas-völgy, Irhás-árok környéke).
A fakitermelések során a turisták által használt utakon keletkező közelítési károk tartósan nem
jelentenek akadályokat a közjóléti használatban. Erre a Parkerdőgazdaság eddig is nagy gondot fordított. A közmunkaprogramban foglalkoztatottak alkalmazásával a sétautak karbantartása és a hulladékgyűjtés területén további javulás várható.
Az erdőkezelési, ezen belül a fahasználati munkálatok elvégzésének időzítése jelenleg sem
könnyű feladat, gondolva elsősorban a természetvédelmi előírások betartására és az időjárási
körülmények kiszámíthatatlanságára. A meglévő korlátozások ismeretében a leglátogatottabb
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erdőkben megfelelő ütemezéssel le kell csökkentetni a látogatási csúcsidőkben végzett fahasználatokat.
A körzeti erdőtervezés során a közjóléti létesítmény nélküli, ám közjóléti rendeltetéssel bíró
erdőrészletek esetében megvizsgálandó a közjóléti rendeltetés szükségessége, indokoltsága, azonban meg kell jegyezni, hogy a közjóléti rendeltetésnek nem feltétele, hogy az erdőrészletben közjóléti létesítmény legyen.
A közjóléti-turisztikai szolgáltatások ellátásában és fejlesztésében az eddiginél fokozottabb
mértékben szükség van az önkormányzatok, civil szervezetek segítségére, részvételére.
A Budapesti ETK erdészeti közjóléti tervezés tapasztalatai alapján felvethető néhány kérdés.
- Megérdemli-e a lakosság a nagy költséggel létesített erdészeti közjóléti létesítményeket,
ha telepítésüket követő néhány héten - hónapon belül a „használók” tönkreteszik azokat (öszszetörik, a táblák információs felületeit összefestik stb.)?
- Elvárható-e az erdő kezelőjétől, hogy nagy költséggel (eredményessége terhére) létesítsen parkerdei berendezéseket, majd a sorozatos szándékos rongálások nyomait haladéktalanul
szüntesse meg, az erdőben illegálisan elhelyezett hulladékot rendszeresen szállítsa el, mindezeken túl viselje el az ebből fakadó elmarasztalásokat?
- Nem kellene-e nagyobb felelősséget vállalniuk az illetékes önkormányzatoknak saját
választópolgáraik vandál viselkedéséért (rongálások, szeméthegyek erdőterületen történő elhelyezése, hajléktalan telepek kialakulása)?
A válasz természetesen az, hogy a lakosság jobb érzésű többsége megérdemli a jóléti szolgáltatásokat és különösen a felnövekvő generációk környezettudatos gondolkodásának javítása
érdekében vállalni is kell az erdei közjóléti szolgáltatások minőségének emelését.
Ugyanakkor a szolgáltatások igénybe vétele felelősebb állampolgári magatartást is feltételez
azok részéről, akik igényeket fogalmaznak meg az erdei közjóléti létesítmények fenntartóival
szemben.

5.2.3. Közjóléti létesítmények fejlesztési javaslatai
A meglévő közjóléti létesítmények kisebb fejlesztési javaslatait (állagmegóvás, elhasználódott
berendezés pótlása, berendezések számának bővítése) a könnyebb áttekinthetőség érdekében
azok bemutatásánál ismertettük (4.3.1. fejezet „Meglévő közjóléti létesítmények”) amelyeket
az alábbiakban foglalunk össze.
A Pilisi Parkerdő ZRt. kezelésében lévő erdőkben javasolt fejlesztések
II. KERÜLET
1. Ságvári ligeti játszótér: tűzrakó helyek felújítása, padok, asztalok felújítása, kaszálás.
2. Hűvösvölgyi nagyrét: padok, asztalok, tűzrakó helyek felújítása, cseréje, tájékoztató táblák
felújítása, kaszálás, gépkocsi parkoló bővítése, vurstli épületeinek elbontása, emlékoszlop
elszállítása a szoborparkba, stilizált madár szobor felújítása.
3. Kaán Károly kilátó: tűzrakó hely építése, pad és ismertető tábla elhelyezése, kilátó faszerkezetének újra festése.
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4. Kis – Hárs – hegyi (Makovecz) kilátó: tűzrakó hely építése, ismertető tábla állítása, a kilátó
lépcsőkorlátjának rendszeres ellenőrzése, padok, asztalok, hulladékgyűjtő festése.
5. Erdei tornapálya: tornapálya berendezéseinek felújítása.
6. Árpád kilátó: tűzrakó hely építése, ismertető tábla kihelyezése, a Verecke utca felőli feljáró
kitisztítása, (cserjeirtás, kaszálás).
7. Görgényi úti bemutató: padok, hulladékgyűjtők felújítása, festése, szemléltetők felújítása,
tűzrakó helyek felújítása.
8. Szépvölgyi kirándulóerdő: fából készült berendezések festése, felújítása, részben cseréje.
9. Apáthy szikla: ismertető tábla felújítása (tájékoztató anyag elhelyezése), a fa szerkezetű
berendezések festése.
10. Balogh Ádám szikla: fa lépcső felújítása, padok, hulladékgyűjtők felújítása, ismertető
táblák kihelyezése, barlang előtti tűzrakó hely felszámolása, a barlangban lakó hajléktalanok
helyzetének rendezése.
11. Kerékpárút: új padok és hulladékgyűjtők, valamint irányító és tájékoztató táblák kihelyezése, egyes szakaszokon az út javítása.
12. Glück Frigyes út: sétaút menti padok festése.
13. Hárs – hegy: megkopott irányító táblák cseréje, padok, ülőgarnitúrák, hulladékgyűjtők,
hidak festése.
14. Feketefej: közjóléti berendezések cseréje, pihenőhely kialakítása, ismertető táblák kihelyezése, a csúcson az egykori kilátó helyén kilátó építése.
15. Vadaskert: a szórtan elhelyezkedő berendezések padok, irányító táblák, ismertető táblák
cseréje.

III. KERÜLET
16. Róka – hegy: tűzrakó hely, padok, asztalok felújítása, új irányító és tájékoztató táblák
kihelyezése.
17. Hármashatár – hegy: padok, asztalok, irányító és tájékoztató táblák kihelyezése, beton
bunkerek elbontása, elaggott tornaszerek megszűntetése, provizórikus tűzrakó helyek helyett
újak építése. A Pilisi Parkerdő ZRt multifunkcionális, európai színvonalú kiránduló központot
tervez létrehozni a területen (A terv részletei még nem ismertek).
18. Mátyás – hegyi bánya: padok, irányító és tájékoztató táblák elhelyezése, provizórikus
tűzrakó hely felszámolása, geológiai és természetvédelmi tanösvény létesítése.
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IV.KERÜLET
19. Farkaserdő: sétautak felújítása, illegális hulladék elhelyezések felszámolása, az erdei
óvoda berendezéseinek cseréje, tanösvény tábláinak felújítása, tűzrakó helyek, padok, asztalok, hulladékgyűjtők cseréje, irányító és tájékoztató táblák elhelyezése.

IX. KERÜLET
20. Epreserdő: tornapálya megrongált berendezéseinek felújítása, pihenőhely berendezéseinek megújítása, illegális hulladék elhelyezések felszámolása, új tájékoztató táblák kihelyezése, új pihenőhely kialakítása.

X. KERÜLET
21. Nagyicce: sétautak javítása, illegális hulladék elhelyezések megszűntetése, hajléktalan
telep felszámolása, padok, tájékoztató táblák elhelyezése, a parkerdő tervszerű fejlesztése.
22. Korányi sétány: padok felújítása, illegális hulladék elhelyezések felszámolása, parkerdő
fejlesztése, sétautak kialakítása.

XI. KERÜLET
23. Rupp – hegy: padok, ismertető táblák elhelyezése, hegyi kerékpározás megtiltása.
24. Kamaraerdő: az erdei tisztás berendezéseinek bővítése, padok, asztalok, tűzrakó helyek,
irányító-és ismertető táblák kihelyezése, tanösvény létesítése, kilátó építése.
25. Dobogódomb: a parkerdő berendezéseinek cseréje, parkerdő fejlesztés.

XII. KERÜLET
26. Ördögorom: tűzrakó helyek felújítása, padok cseréje, újabb padok irányító - és ismertető
táblák elhelyezése.
27. Libegő felső játszótér: újabb játszószerek, padok, ismertető táblák kihelyezése.
28. Anna rét: ismertető – és irányítótáblák, illetve új padok kihelyezése, tűzrakó helyek építése, a leromlott állapotú berendezések eltávolítása, meglévő, fából készült berendezések festése, a rét rendszeresebb kaszálása.
29. Szent Antal: sorompó áthelyezése, tűzrakó hely kiépítése, padok, irányító - és ismertető
táblák kihelyezése.
30. Martinovics – hegy: fából készült berendezések festése, geológiai, természetvédelmi tanösvény létesítése, ismertető táblák elhelyezése, beton bunkerek elbontása.
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31. Normafa: padok, irányító táblák cseréje, új ismertető táblák kihelyezése, tűzrakó helyek
felújítása.
32. Normafai tornapálya: berendezések megújítása, a tornapályán a kerékpározás megtiltása.
33. Tündérhegyi kőfejtő: fából készült berendezések festése, ismertető tábla elhelyezése, tűzrakó hely környezetének rendbetétele, rendszeres kaszálás elvégzése.
34. Tündér – szikla: acélsodrony korlát cseréje fára vagy acél csőre, ismertető és irányító
tábla elhelyezése.
35. Csacsi rét: tűzrakó hely, padok, esővédő házikó, irányító táblák felújítása, új ismertető
tábla elhelyezése.
36. Makki rét: fa védőház és padok cseréje, ivókút elbontása vagy felújítása, új pad-asztal
garnitúrák és ismertető tábla kihelyezése, a fára szegezett irányító táblák eltávolítása, a terület
rendszeresebb kaszálása.
37. Virágvölgy: padok, hulladékgyűjtők festése, irányító táblák cseréje.
38. Ruzicska: illegális hulladék elhelyezések megszűntetése, a leromlott állapotú berendezések felszámolása, szükség esetén új berendezések elhelyezése.
39. János – hegy sétaútjai: irányító táblák, padok részleges cseréje, új padok, hulladékgyűjtők, ismertető táblák kihelyezése.
40. Zugliget: új padok, irányító és tájékoztató táblák elhelyezése.
41. Magaskői pihenő: új padok és ismertető tábla elhelyezése.

XV.KERÜLET
42. Páskomliget: erdei játszótér, tanösvény létesítése, padok, hulladékgyűjtők festése, tűzrakó
helyek építése, ismertető – és irányító táblák kihelyezése, sétaút hálózat felújítása, közút menti erdőszegély rendbetétele.

XVI. KERÜLET
43. Sashalom: tűzrakó helyek kiépítése, sétautak felújítása, padok és ismeretterjesztő táblák
kihelyezése.
44. Naplás tó: új padok, tűzrakó helyek létesítése, sétautak felújítása, ismertető táblák kihelyezése.
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XVIII. KERÜLET
45. Szálfa utcai játszótér: fából készült berendezések festése, későbbi igény esetén a közjóléti
létesítmény fejlesztése, további berendezések elhelyezése.
46. Sas utcai játszótér: fából készült berendezések festése, új irányító táblák kihelyezése, későbbi igény esetén a közjóléti létesítmény és környezetének fejlesztése.
47. Darugyári kirándulóerdő: illegális hulladék elhelyezések felszámolása, a tornapálya
egyes tábláinak cseréje, megrongált irányító táblák cseréje, padok, hulladékgyűjtők festése,
természetismereti tanösvény létesítése.
48. Csévéző úti erdő: útlezáró sorompó megjavítása, illegális hulladék elhelyezések megszűntetése, parkerdő fejlesztés, teljes felújítás.

XX. KERÜLET
49. XX. kerületi parkerdő: meglévő parkerdei berendezések felszámolása, parkerdő fejlesztés
új alapokra helyezése.

XXIII. KERÜLET
50. Soroksár: illegális hulladék elhelyezések felszámolása, parkerdő fejlesztés.

Nem a Pilisi Parkerdő ZRt. kezelésében lévő erdőkben javasolt fejlesztések
XVI. KERÜLET
51. XVI. kerületi (műszergyári) parkerdő: padok és hulladékgyűjtők cseréje, tájékoztató tábla
cseréje, új ismertető táblák elhelyezése.

Az alábbiakban a lényeges fejlesztéssel, bővítéssel érintett, továbbá az újonnan kialakításra
javasolt közjóléti létesítményeket ismertetjük.

A. Meglévő közjóléti létesítmények konkrétan tervezett fejlesztési javaslatai
Kamaraerdei „Sokszögletű kerekerdő tanösvény”
A tanösvény a XI. kerületi Újbuda Önkormányzata kezdeményezésére jön létre.
A tervezett tanösvény hossza 8,5 km és az állomások a 8. állomás kivételével jelzett turistautak mentén helyezkednek el.
A tanösvény típusa: tájékoztató táblás, természetismereti – kultúrtörténeti tanösvény.
Megközelítési lehetőségként a 87; 88; 187 jelzésű autóbusz járatok ajánlhatók, illetve személygépkocsival a Kamaraerdei Szabadidőközpontig, amely egyúttal a tanösvény kiindulópontja is.
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A tanösvényt 2012 – ben szeretné az önkormányzat megvalósítani. Tervezésében közreműködött a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága és a terület kezelője a Pilisi Parkerdő Zrt is.
A tanösvény nyomvonala érinti a Nagy – rét tisztását, az erdőtömb legmagasabb (224 m)
pontját és a Kávai apátság romjait is.
A tanösvény egy szakaszon a Mária úttal azonos nyomvonalon halad.
A tanösvény 8 állomása a következő témákkal foglalkozik:
1. Indító tábla
2. A kerekerdő lelke
3. Múltidéző szabadtéri múzeum
4. Az erdőtlen mészkő fennsík
5. A rejtőzködő állatvilág
6. Színpompás barátaink a madarak
7. Az elfeledett romok
8. A kultúrerdei növényvilág
A tanösvény létesítésével párhuzamosan javasoljuk a Kamaraerdő közjóléti berendezéseinek
pótlását is. Így pl. a réten játszószerek elhelyezését, tűzrakó helyek létesítését, pad-asztal garnitúrákkal történő kiegészítését.
A tanösvény mentén a meredekebb útvonal szakaszokon az erózió megelőzése céljából vízvetők és doronglépcsők építése szükséges. A terület legmagasabb pontján (224 m) amelyet a P
jelzésű turistaút is és a tanösvény nyomvonala is érint egy kilátó építését javasoljuk.
A kilátó mellett 2 db pad, illetve a tanösvény mentén további 6 – 8 db pad elhelyezését is
szükségesnek tartjuk.
A Kamaraerdő teljes területe – amelyen a tervezett tanösvény végighalad – parkerdő rendeltetésű, nem védett és nem része a Natura 2000 hálózatnak. Közjóléti fejlesztéséhez a Duna
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság is hozzájárul.
A tanösvény állomásain elhelyezett táblák feladatokat is fognak tartalmazni, amelyek megoldása a XI. Kerületi Önkormányzatnál beszerezhető kísérőfüzetben lesz megtalálható.
Az önkormányzat a parkerdő rekreációs funkciójának kiteljesítése érdekében további fejlesztési lehetőségeket is megfogalmazott. A parkerdő folyamatos fejlesztésének részeként egy
erdei tornapálya kialakítását javasolja. Szükségesnek látszik továbbá hulladékgyűjtők, padok,
illegális hulladéklerakást tiltó táblák kihelyezése. A játszóréten új – az uniós szabványoknak
és minőségi követelményeknek megfelelő – játszóeszközök elhelyezésével kívánják a parkerdei funkciónak megfelelő állapotok helyreállítását.
Az önkormányzat a parkerdő folyamatos használhatósága érdekében a fenntartási munkák
(hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, közjóléti berendezések, játszóeszközök karbantartása,
cseréje, biztonságot veszélyeztető fák kivágása) elvégzésére hívja fel a terület erdőkezelőjének figyelmét.

B. Állami, magán és közösségi kezdeményezésű tervezett új közjóléti létesítmények
A tervezett új közjóléti létesítmények jelöléséhez 101. – 105. sorszámozást alkalmaztunk,
amely megegyezik a térképmellékleten alkalmazott számozással. A 101. – től kezdődő számozás célja a meglévő és tervezett létesítmények jobb elkülönítése.
101. Parkerdő a XIX. kerület 1B erdőrészletben
A XIX. kerület magántulajdonban lévő 1B erdőrészletében az erdő tulajdonosa parkerdő létesítését kezdeményezte az erdészeti hatóságnál. Az erdőrészlet területére közjóléti fejlesztési
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tervet készíttetett és az engedélyek birtokában 2011 őszén megkezdte a több ütemben végrehajtandó parkerdő létesítését.
A tervezett létesítmény területe 4,3 ha, rendeltetése pedig parkerdő. A terület nem védett és
nem része a Natura 2000 hálózatnak sem.
Az erdőterület faállományát akác és egyéb kemény lombos fafajok alkotják. A tulajdonos a
faállomány fafaj összetételének megváltoztatását tervezte a túltartott akác jelentős mértékű
visszaszorításával. Az egyéb kemény lombos fafajok (mezei – és hegyi juhar, mezei szil, magas kőris, nyugati ostorfa) elegyarányának növelésével a terület még alkalmasabbá válik a
parkerdei funkció betöltésére.
Az erdő tulajdonosa közreműködik az erdőben lévő hajléktalan telep felszámolásában is.
A tulajdonos a parkerdőben az aktuális állománykezelési munkák elvégzésén túl zúzalékolt
sétautak, valamint közösségi tér kialakítását, fából készült padok, tájékoztató táblák elhelyezését és növénytelepítést is tervezett.
A parkerdő létesítését saját költségen valósítja meg.
A közjóléti létesítmény megvalósításának jelentőségét fokozza az, hogy a parkerdő a 2011
őszén épített nagy bevásárlóközpont, a „KÖKI terminál” közvetlen szomszédságában helyezkedik el, ami egyúttal a megközelíthetőségét is megkönnyíti, mivel itt van a 3. Metro végállomása és sok kelet-pesti és dél-pesti autóbusz járatnak is a végállomása.

A kialakítás alatt lévő parkerdő
102. Hármashatár-hegyi turistacentrum
A Pilisi Parkerdő ZRt. kezelésében lévő Hármashatár-hegy turisztikai feltárása iránt fokozott
igény jelentkezik a különböző extrém sportok művelői körében (siklóernyős, sárkányrepülő,
down hill, montain bike). Ugyanakkor a terület természetvédelmi értékessége korlátokat szab
a terület ilyen célú hasznosításának.
A Pilisi Parkerdő Zrt a régebben megszokott (szórtan elhelyezkedő) közjóléti létesítmények
helyett koncentráltan kialakítandó multifunkcionális létesítménycentrumok létrehozását támogatja. Ebbe az elképzelésbe illik bele a Hármashatár-hegy is. Itt akár az extrém sportok
művelésére is meg lehet találni a feltételeket.
A turisztikai centrum megvalósítása természetesen csak a természetvédelmi előírások figyelembevételével és betartásával lehetséges.
A Hármashatár-hegyen a közjóléti fejlesztésbe vonható területek tulajdon-és használati viszonyainak rendezése, valamint a megvalósításhoz szükséges források előteremtése az elsődleges
célja a Pilisi Parkerdő ZRt-nek.
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103. Népszigeti parkerdő (XIII. kerület 1. erdőtag)
A XIII. kerületi Önkormányzat a XIII. kerület egyetlen erdőterületén parkerdő létesítését indítványozza. A 3,1ha-os Zsilip utcai erdőterület a MÁV ZRt tulajdona. Erdőgazdálkodóként a
tulajdonos nem jelentkezett be a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához.
A területen erdőgazdálkodást nem folytattak, ami az „erdő” képén meg is látszik. Gyér záródású, idős, kiszáradt és beteg, sérült egyedekből álló „erdőállomány” alakult ki. Az erdőterület közjóléti hasznosításra jelen állapotában alkalmatlan. A terület elhelyezkedése miatt a közjóléti hasznosítás volna a legmegfelelőbb hasznosítási mód, de a területen található faállomány állapota alapján még a területre való belépést is meg kellene tiltani. A véghasználat utáni felújításnál meghatározó szempont lehet a terület majdani közjóléti szerepének megalapozása.
A Duna partján elhelyezkedő, jelenleg védelmi rendeltetésű erdő rendeltetésének megváltoztatását kezdeményeznie kell a tulajdonosnak. A közhasználatú parkerdő kialakításához az
Önkormányzatnak meg kell nyernie a MÁV ZRt-nek (mint a terület tulajdonosának) a hozzájárulását.
A MÁV ZRt. számára a legsürgetőbb feladat az erdőterületen a körzeti erdőtervben előírt kötelezettségeinek végrehajtása.

Elszáradt fákból álló „erdő”

és a terület látványa a vasúti hídról

104. Tanösvény létesítése a Tamariska – dombon (XXI. kerület 1A; B erdőrészlet)
A XXI. kerületi Önkormányzat a 40/2011. (X. 27.) sz. önkormányzati rendeletével (feloldva a
terület fővárosi védettségét) az 5,7 ha területű Tamariska – dombot kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánította.
A rendeletet megalapozó 557/2011.(IX.15.) Kt. számú önkormányzati határozat (a kerület
tulajdonában lévő erdőterületen) a terület értékeinek megóvása érdekében úgy döntött, hogy a
domb fenntartását a továbbiakban saját hatáskörben kívánja elvégezni. A határozat megjelölte
a terület védelme érdekében elvégzendő legfontosabb tevékenységeket (jármű forgalom, tűzgyújtás tiltása, tájidegen és invazív fajok arányának csökkentése, a terület bekerítése, az eróziós folyamatok megakadályozása, optimális gyep-cserje arány kialakítása).
Az önkormányzat a terület kulturált látogathatóságának feltételeiről és őrzéséről is gondoskodni kíván.
Az erdőterület közjóléti szempontból nem tűnik teljesen feltáratlannak. Egykor féldorongból
kiépített szegéllyel ellátott sétautakat alakítottak ki, amelyek jól szabályozták a területre látogatók közlekedését. A gyepterületen fából készített pad-asztal garnitúrákat is elhelyeztek,
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amelyeket részben fel is újítottak. A belépcsőzött sétautak állapota leromlott, a nyomvonal
mentén az utak mellett eróziós sávok alakultak ki, veszélyeztetve a természetesen kialakult
homokpusztai gyeptársulást. A terület déli sarkában természetvédelmi tábla jelzi a védettséget, de tájékoztató tábla nem ismerteti a védettség okát, pedig a Duna kavicsteraszán kialakult, szél által ideszállított durvaszemcsés futóhomokkal borított domb sajátos flóravilága
igazán különleges, aminek ismertetésére érdemes volna figyelmet fordítani.
Az Önkormányzat 2010-ben intézkedési tervet készíttetett a Tamariska-domb értékes homokpusztai gyeptársulásának, faállományának, valamint a hozzájuk kötődő állatvilágnak a hosszú
távú megőrzése érdekében. A terv a Főváros által korábban készített kezelési terv szemléletével készült, megállapításait botanikai feltárás támasztotta alá.
A terv javaslatokat tartalmaz a természeti értékek állapotának javítására, élőhely rekonstrukciójára, az erózió megszűntetésére, az invazív növények irtásával a gyepterületek növelésére,
azok összekapcsolására, a terület madárvilágának életterében fontos szerepet játszó fás szárú
növényállomány védelmére.
A terület kulturált látogatására az intézkedési terv közjóléti beruházási javaslatokat is tartalmaz. A leromlott állapotú sétautak, lépcsők felújításával, padok, asztalok, hulladékgyűjtők
kihelyezésével a látogathatóság és a kulturált használat jobb feltételeit kívánja megteremteni
az Önkormányzat. A terület feltárását szolgáló sétautak mellett a terület szegélyén kerékpár
tárolók létesítésével a kerékpározás korlátozására korrekt megoldást kínál a terv.
A Tamariska dombot érintő közjóléti fejlesztés egyik legfontosabb eleme a tervezett tanösvény létesítése. Rendkívüli jelentőséggel bír a védett terület bemutatása a látogatók ismereteinek bővítése, természet-és környezetvédelmi tudatának formálása szempontjából.
A tanösvény felhívhatja a figyelmet az erdei viselkedés szabályaira, természeti környezetünk
megóvásának fontosságára, bemutathatja az erdőknek a talajra és a vízbázisok védelmére
gyakorolt hatását, a domb kialakulásának geológiai folyamatát, a terület sajátos növény-és
állatvilágát.

A dombtető gyepterülete

és az egykor kiépített sétaösvény
nyoma a domb nyugati oldalán

105. Csepeli Kiserdő parkerdővé alakítása (XXI. kerület 21 A erdőrészlet)
A XXI. kerületi Önkormányzat a 21A erdőrészletben parkerdő kialakítására tett javaslatot. A
13,8 ha kiterjedésű erdőterület állami tulajdonú, kezelője a Pilisi parkerdő ZRt. Az önkormányzat 2011. november 24-én meghozott 799/2011.(XI. 24.) sz. határozatában kezdeményezte az erdőterület kezelői jogának átvételét a parkerdő közjóléti elsődleges rendeltetés
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fenntartása mellett. Az erdőrészlet rendeltetése parkerdő, de jelenlegi állapotában a parkerdei
funkció ellátásához a közjóléti feltártsága nem megfelelő.
Az Önkormányzat célja, hogy az erdőterület mielőbb alkalmassá váljon az elsődleges rendeltetésének (parkerdő) megfelelő használatra. A kerület lakossága számára szeretné pihenésre,
kikapcsolódásra, sportolásra alkalmas állapotba hozni. A közjóléti hasznosításhoz szükséges a
területet sétautakkal feltárni, pihenőhelyeket kialakítani. Az Önkormányzat erdei tornapálya
létesítésével is szeretné a sportolási lehetőségek körét bővíteni a kerületben. Fontosnak tartják
az erdőterület sajátos értékeinek bemutatását, valamint az erdő látogatóinak a természetről és
a környezetvédelemről kialakult szemléletét formálni egy erdei tanösvény megépítésével. Az
erdő kezelésével szeretnék elérni, hogy ne csak egy átlátható, az illegális hulladék elhelyezéstől mentes területté, hanem a csepeliek egyik kedvelt kiránduló helyévé váljon a Kiserdő.

Szürkenyár csoport az erdő délkeleti sarkán és illegális hulladék elhelyezés az erdőben

5.2.4. Közjóléti feltáró-hálózat fejlesztési javaslatai
A tervezési terület közlekedési szempontból jól feltártnak tekinthető. Különösen igaz ez a
Budai-hegység erdőterületeire, de nem rossz e tekintetben a pesti oldalon elhelyezkedő erdők
helyzete sem. Az erdők látogatását a 2009. évi XXXVII. tv. 91.§-96.§ szabályozza.
Az erdő látogatója a törvény szabályozása értelmében az erdőben saját felelősségére tartózkodhat, ha azt más törvény vagy korlátozás nem tiltja. Az erdőben csak az arra kijelölt úton
szabad lovagolni, illetőleg járművel közlekedni. Az erdőgazdálkodó és a területen vadászatra
jogosult korlátozhatja az erdő látogatását, amennyiben az általuk jogszerűen végzett tevékenység az erdőbe látogató turisták testi épségét veszélyeztetné.
Az erdőterületek látogathatósága iránt a lakosság igénye egyre növekszik, ezért a szabályozásnak a gyakorlati jelentősége is megnőtt.
Az erdők közjóléti célú feltáró hálózatának bővítésére irányuló lakossági igények, valamint az
erdőgazdálkodói, vadgazdálkodói és természetvédelmi érdekek között egyensúlyt kell tartani.
Ezen túl az erdei közlekedés különböző módozatait művelő turisták közti ellentmondások
feloldására is törekedni kell.
Az erdei közlekedés egyre több ágazatával kell számolnunk, amelyeket össze kell hangolni a
hagyományosnak tekinthető gyalogos turizmus számára kialakult feltételekkel.
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5.2.4.1. Turistautak
Budapest erdeit sűrűn behálózzák a turistautak, amelyek a gyalogos turisták számára feltárják
a környék természeti és kultúrtörténeti látnivalóit.
Az erdei turizmus népszerűségének növekedése következtében a jelzett turistautak forgalma
és az utak menti berendezések kihasználtsága növekszik.
A jelzett turistautak túlterheltségéről egy-két frekventáltabb útszakasz (pl. Normafa, Jánoshegyi kilátó környezete, Szép-völgy) kivételével nem beszélhetünk.
Ezen nyomvonalak mentén a túrázás kényelmét szolgáló berendezések (elsősorban padok)
számának növelésével a zsúfoltság érzete mérsékelhető.
A legforgalmasabb turistautak mentén nagyon gyakori a kisgyermekekkel, babakocsival közlekedők, az idősebb, mozgásukban részben korlátozott és a gyorsabb közlekedésre képes túrázók egyidejű tömeges megjelenése.
Az ilyen nagy forgalmú turistaút szakaszok időszakos túlterheltségének mérséklése a turistaút
forgalmi sávjának szélesítésével többnyire megoldható. Új turistaút kijelölése nem szükséges.
A körzet területének egészére elmondható, hogy minden bemutatásra érdemes területhez el
lehet jutni a meglévő turistautakon.
A helyi jelentőségű és általában a közvetlen lakókörnyezetből látogatott közjóléti létesítmények és azok erdős környezete viszont nem teszi szükségessé a jelzett turistaút hálózat bővítését. Erre a célra megfelelőek a gondozott, jól karbantartott sétautak.
A közjóléti fejlesztési terv készítése során új turistaút kialakításának igénye nem merült fel. A
Pilisi Parkerdő ZRt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviselőivel történt egyeztetések alapján megállapítható, hogy sem erdő-és vadgazdálkodási sem természetvédelmi
szempontból nem kívánatos a turistákat az eddig kevésbé feltárt területekre bevezetni. Az
erdőterület eddig turisztikailag fel nem tárt részének viszonylagos nyugalmát célszerű lenne
megőrizni.
Az erdőgazdálkodás során előfordulhat olyan eset, amikor egy turistaúttal érintett erdőrészletet végvágást követően be kell keríteni az erdő sikeres felújulása érdekében. Ilyen esetben az
erdőgazdálkodó köteles a vadkárelhárító kerítés és a turistaút találkozásánál átjáró építésével a
gyalogos átjutási lehetőséget biztosítani. Amennyiben olyan erdőrészlet kerül levágásra, amelyen jogszerűen kialakított turistaút halad át, az erdőgazdálkodónak továbbra is kötelessége
biztosítani a turistaút gyalogos használhatóságát, vagy az adott terület megkímélése érdekében
az érintett útszakasz áthelyezését.

5.2.4.2. Tematikus nyomvonalak
Budapest erdeiben, különösen a Budai-hegyekben nagy igény mutatkozik az erdőterület adta
kellemes környezetben különböző tematikus útvonalak vezetésére.
A tematikus utak olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető természeti és mesterséges attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott
téma köré.
Ilyen tematikus útvonalnak tekinthetők a tanösvények, spirituális útvonalak (Mária útja, Szent
Jakab útja, Gyöngyök útja, Magyarok útja stb.) illetve a sífutó utak és a nordic wolking sétautak (Törökvész utca végén, Szépjuhásznénál, János-hegyen, Hárs-hegyen).
Tanösvény létesítésének igénye érkezett a XI. kerületben Újbuda Önkormányzata részéről,
amelynek értelmében a Kamaraerdő területén tervezik megvalósítani a 8 állomásból álló tanösvényt 2012-ben (ismertetését az 5.2.3. fejezet tartalmazza).
A XXI. kerületben a Tamariska-dombon Csepel Önkormányzata tervezi egy a terület természeti értékeit ismertető tanösvény létesítését (ismertetését az 5.2.3. fejezet tartalmazza).
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A tanösvényeknek fontos szerepük lehet a környezettudatos nevelésben és szemléletformálásban. Rendkívül fontos azonban a tanösvények (hasonlóan a többi közjóléti berendezéshez)
folyamatos használatra kész állapotban tartása, ami a természetes elhasználódást figyelembe
véve nem jelentene nagy feladatot, de a sokhelyütt tapasztalható szándékos és értelmetlen
rongálás fokozott terhet jelent a létesítmény fenntartójának.
A tematikus útvonalak egy speciális típusa - amely nálunk most van terjedőben (bár régi hagyományokra építkezik) - a zarándok turizmus.
A zarándok turizmus ágai közül a Mária kultuszra épülő Mária út nyomvonala a legkiépítettebb.
A nyugat-keleti 1400 km hosszúságú út szakaszosan készül, már járnak rajta, a jelzéseket
többnyire felfestették. Az út egyszerre nyújthat spirituális élményt, kikapcsolódást és ismeretszerzést. Az út mindenki számára végig járható, aki a kulturális, lelki vagy természeti értékek
felfedezése iránt fogékony. A túra hossza változó lehet, kezdve a félnapos kellemes kikapcsolódástól a több hetes, embert próbáló vándorlásig.
Készül a térképes zarándokkalauz, a helyszínen pedig jelzések, táblák segítenek az eligazodásban, valamint az út nyomvonala mentén ajánlott szálláshelyek várják a zarándokokat.
A turizmusfejlesztésen belül zarándokút kialakítására pályázhatnak az egyházak, így az út
menti infrastruktúra kiépítéséhez uniós pályázati források igénybevételére is lehet számítani,
ami a zarándokút további (észak-déli szárnyának) megvalósulását nagyban segítheti.
A Mária út nyomvonalának erdőben vezető szakasza mentén (mivel várhatóan egyre többen
hosszabb zarándoklat részeként járják az erdei ösvényeket) pihenést szolgáló berendezések,
padok elhelyezését javasoljuk.
Az útvonalat kijelölő jelzések festését és karbantartását a zarándokok szervezete elvégzi.
Szükség szerinti gyakorisággal a Mária utat ismertető térképes tábla elhelyezése segítheti az
eligazodást, különösen azok számára, akik véletlenül kerültek az útvonalra.
Ez Budapest erdeiben azért is fontos lenne, mert a nyugat-kelet irányú (Máriazelltől
Csíksomlyóig tartó) és az észak-dél irányú (Czestohowától Medjugorjéig vezető) útvonalak
itt, Budapest határának erdeiben (az Anna réten) keresztezik egymást.
Tematikus nyomvonalnak tekinthetők a sífutó útvonalak, amelyek a hó mentes időszakban
sétautakként funkcionálnak, télen viszont hóborította állapotban ezeken a nyomvonalakon a
sífutók számára szükséges elsőbbséget biztosítani.
A sífutás az egyik legegészségesebb sport, amelynek megkedveltetésére sokan próbálják ösztönözni az érdeklődőket. A Budai-hegységben hagyományai is vannak a síelésnek annak ellenére, hogy a klimatikus viszonyok nem teszik lehetővé azt, hogy minden évben rendszeresen
és tartamosan lehessen hódolni ennek a kedvelt téli sportnak.
A Budai-hegységben a Hárs-hegyen és a Normafa – Virágvölgy – Makki rét környezetében
vannak olyan lejtésviszonyokkal rendelkező sétautak, amelyek jól megfelelnek a sífutás céljára.
A Hárs-hegyen a Szépjuhásznétól a Kis - Hárs-hegyig, illetve a Nagy - Hárs-hegy északi oldalában van jó síterep, de a hegyoldalt rétegvonal mentén körbe kerülő sétaút is alkalmas sífutásra, ezért itt javaslunk sífutó utat kijelölni.
A Normafától a Makki rétre, illetve a Virágvölgybe a Csacsi rét érintésével kellemes vonalvezetésű sétautak vezetnek, amelyek havas viszonyok között sífutó utakként nagyon jól használhatók. Összesen közel 10 km sífutóút kijelölése látszik célszerűnek.
Fontos szempont a kijelölés esetén az, hogy havas időszakban a sífutó úton minimális gyalogos forgalomra lehessen számítani, ezért is nem lehet sífutó utat kijelölni pl. a Normafa és a
János-hegyi kilátó közti turistautakra.
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5.2.4.3. Kerékpáros nyomvonalak
Magyarország kedvező adottságokkal rendelkezik a kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, azonban a kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása ez idáig mérsékelten valósult meg,
pedig a kerékpározás integráns élménye lehet a turisztikai élményeknek.
A kerékpározás korosztálytól függetlenül művelhető, bár a kerékpározás legaktívabb résztvevői a fiatal és középkorú korosztályokból kerülnek ki. Az aktív turizmusnak ez a formája a
fiatalok körében a legnépszerűbb. A kerékpáros turizmus tekintetében a jövőben folyamatos
növekedés várható.
Európában terjednek az olyan komplex kerékpár-turisztikai rendszerek, pl. tematikus utak,
ahol az infrastruktúra elemek (utak, pihenőhelyek, kerékpáros szolgáltatások) rendelkezésre
állnak és az utak összekötnek településeket, áthaladnak erdő-és mezőgazdasági területeken.
Magyarországon is ugrásszerűen nő a kerékpárosok és az erdőt látogató kerékpárosok száma.
Ennek a felismerése vezetett oda, hogy a Kormány úgy döntött, hogy 2012-ben elkészítteti a
természetjáró és kerékpáros turizmus fejlesztési koncepcióját.
A koncepció egyik súlypontját jelentik a budapesti fejlesztések (főhálózati szakaszok kiépítése). A koncepció feladataként egyrészt a közlekedési hálózat tömegközlekedési csomópontjaihoz kötődő (HÉV, pályaudvarok) kerékpáros gerinchálózat kiépítését, másrészt a főváros
környéki kerékpárút hálózat bővítését írja elő a kormányhatározat.
A koncepció egyelőre nem készült el, de feltehetően megteremtődik a lehetősége a gerinchálózathoz kapcsolódó kerékpározásra alkalmas erdei nyomvonalak kijelölésére.
Ugyanakkor a kerékpáros közlekedés az erdőterületen az erdei ökoszisztéma és az erdőt látogató gyalogos turisták szempontjából egyes esetekben plusz terhelésként is tekinthető, ezért
az erdőben való kerékpáros közlekedés szabályrendszerét is meg kell alkotni, amelyben az
általános erdei viselkedési szabályokon túl (szemetelés, védett növények leszedése, tűzrakás,
rongálás tiltása) egyéb a kerékpározással összefüggő szabályok betartására is fel kell hívni a
figyelmet pl.:
- betartandó sebességhatár
- közös nyomvonalon közlekedés esetén a gyalogosok számára elsőbbség megadása
- szükséges helyzetekben csengetéssel jelezni a közeledést a gyalogosok számára
- a talaj felszínén erőteljes fékezésekkel okozott talajkárosodás elkerülése
- a kijelölt utakról letérni természetvédelmi területen kívül sem lehet stb.
A Pilisi Parkerdő ZRt. a kerékpározásra kijelölt erdészeti utakon az alábbiakban szabályozza a
kerékpározást:
- Az út kizárólag saját felelősségre vehető igénybe!
- Vigyázat, erdőgazdasági járművek feltűnése várható!
- Közlekedési sebesség: maximum 30 km/h !
- Kerékpározás 8 – 18.00 h-ig a kijelölt utakon!
- A Parkerdő biztonsági okokból az úthasználatot korlátozhatja!
Az erdei úthasználattal kapcsolatban felmerülő kérdés, hogy kerékpáros közlekedést lehet-e
más (gyalogos, lovas) közlekedési formával közös nyomvonalon működtetni?
Lehetőség szerint a különböző erdei közlekedési formák számára külön-külön kell nyomvonalat biztosítani. Amennyiben a feltártság sűrűsége vagy egyéb körülmény az önálló nyomvonal
kialakítását nem teszi lehetővé akkor (különösen rövidebb szakaszokon) megengedhető, hogy
pl. túrakerékpárosok és gyalogosok azonos nyomvonalon (pl. turistaúton) közlekedjenek, de
ennek lehetőségét minimálisra kell csökkenteni.
Túrakerékpározásra ajánlott erdei nyomvonalak:
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- Pilisi Kerékpárút budapesti szakasza
A Pilisi Kerékpárút erdei szakasza a Szipka utcánál kezdődik, (ahova kerékpárral a Batthyány
tértől a Csalogány utca, Szilágyi Erzsébet fasor, Páfrány utca érintésével lehet eljutni).
Az erdőben a Szipka u., Kőhegyi u., Hársakalja, Glück Frigyes u., Homok-hegy, Újlaki-hegy,
Virágos-nyereg útvonalon ér ki a Rozália téglagyárhoz és Üröm irányában lép ki Budapest
közigazgatási határából. A kerékpárút nyomvonala kerékpározásra alkalmas, helyenként javításokra szoruló szakaszokkal. A erdőben haladó nyomvonal hossza: 4,9 km.
- Hármashatár-hegyi kerékpárút szakasz
A Szépvölgyi útról a Fenyőgyöngye vendéglőtől a Hármashatárhegyi úton a hegy csúcsáig
aszfaltos úton lehet feljutni, onnan pedig a II. kerületi 13. és 9. erdőtagban a KQ jelzésű és a
S jelzésű turistaúton el lehet érni a Pilisi Kerékpárútnak a Glück Frigyes út – Virágos-nyereg
között haladó szakaszát. A nyomvonal hossza: 3,8 km.
- Törökvész út – Árpád kilátó – Határ-nyereg nyomvonal
A Törökvész út és a Nagybányai út kereszteződésétől a II. kerületi 21 erdőtag szélén induló
ÚT2 ; ÚT1; és ÚT3 jelű út, amely érinti az Árpád kilátót, a Glück Frigyes sétányt és a Határnyeregnél csatlakozik a Pilisi Kerékpárút budapesti szakaszához műszaki paraméterei alapján
alkalmas kerékpározásra. A nyomvonal ugyan egybe esik a Z és a K jelű turistautakkal, de
jelenleg is sokan használják. A gyalogosok és túrakerékpárosok közös úthasználata jelenthet
problémát, de figyelmeztető jelzések alkalmazásával a balesetek megelőzhetők.
A nyomvonal hossza: 2,6 km.
- Hűvösvölgy – Nagy - Hárs-hegy – Ságvári liget nyomvonal
A Gyermekvasút hűvösvölgyi állomásától a Nagy-rét, Kis - Hárs-hegy, Nagy - Hárs-hegy,
Szépjuhászné, Budakeszi út nyomvonalon haladó erdei úton jelenleg is több túrakerékpárossal
lehet találkozni. A nyomvonal háromszor keresztezi a Gyermekvasút nyomvonalát. Az út
hosszában váltakoznak a sík, lejtős és emelkedő szakaszok. Egyes rövidebb szakaszokon az út
profiljának javítása, helyreállítása szükséges.
A kerékpározható nyomvonal a S jelzésű turistaúttal és részben sífutó úttal is azonos nyomon
halad. A kerékpárosoktól fokozott figyelmet igényel az út közös használata.
A nyomvonal hossza: 3,7 km.
- Nagy - Hárs-hegy körút nyomvonal
A Nagy - Hárs-hegy oldalában nagyon enyhe emelkedőket tartalmazó, szinte a szintvonalak
mentén haladó sétaút a téli időszakban hóborítás esetén sífutó útként is használatos, azonban
hómentes időszakban túrakerékpározásra is ideális helyszín.
A Budakeszi útról a Gyermekvasút Szépjuhászné megállójánál lehet a kerékpározásra alkalmas útra rácsatlakozni.
A II. kerület 43; 44; 45 erdőtagok ÚT; ÚT3 jelű részletei alkotják az ajánlott túrakerékpáros
útvonalat. A nyomvonal harmada (a hegy nyugati oldalán) egybeesik a P jelzésű turistaúttal.
A nyomvonal hossza: 2,8 km.
- János-hegy aszfaltos útjai
A János-hegycsúcsára vezető aszfaltos út felső vége a Normafától indul, az út alsó vége pedig
a Budakeszi útról a Ságvári ligettől közelíthető meg. A Budakeszi úttól indulva el lehet kerékpározni a Tündérhegyi kőfejtőhöz és az ott kialakított erdei pihenőhöz, illetve a szerpentinen tovább haladva a Libegő felső végállomásához, onnan pedig a János-hegyi Erzsébet kilátóhoz. Továbbhaladva az Anna-rét érintésével a Normafához lehet eljutni a Jánoshegyi úton.
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Mivel a Ságvári ligetet és a Normafát összekötő aszfaltos úton a gépjármű közlekedést megtiltották ezért itt a szabad kerékpározás számára adottak a feltételek. Az útirány megválasztása
tekintetében a fordított irány (Normafától a Ságvári ligetig) szerencsésebb a lejtviszonyok
miatt.
A nyomvonal hossza: 6,8 km.
- Normafa és Makkosmária közti erdei nyomvonal
A Normafától a Makki-rétig jó minőségű erdei földút halad. A nyomvonal érinti a Csacsirétet. A nyomvonal végig erdőterületen vezet, kerékpározásra alkalmassá tehető. A Mária
kegyhelyet valamint az ott kialakított erdei pihenőhelyet összeköti a Normafával, illetve továbbhaladva a Ságvári ligettel. A nyomvonal hossza: 1,8 km.
- Normafa – Farkasvölgy kerékpárút nyomvonal
A Normafától a Farkasvölgybe erdőterületen áthaladó kerékpárút nyomvonal kialakítása javasolható. A Normafától rövid szakaszon az Eötvös utcán haladva a Sötétvágás, majd a Kázmér
utca erdős szakaszán a Széchenyi-hegy délnyugati oldalán vezető útszakasz a Törökbálinti
útig jól kerékpározhatóvá tehető. Az út erdei szakasza végig állami erdőterületen halad (26;
27; 30 erdőtagok), de rövidebb szakaszokon önkormányzati (51; 52 erdőtagok) és magántulajdonú (703 tag) erdő határait is érinti. A nyomvonal a Széchenyi-hegy védett területének
szegélyén halad. A nyomvonal hossza: 3,6 km.

5.2.4.4. Lovastúra nyomvonalak
A több évezredes magyar lovaskultúra nemzeti örökségünk szerves része, hungarikumnak
tekinthető, amelynek megőrzése kötelességünk. A nemzet tudatában a válságos időkben is
megőrződött a ló iránti tisztelet, amit a ló az ember szolgálatával váltott ki történelmünk során.
Jelenleg újjászületni látszik a magyar lovaskultúra, amelyet támogat a Darányi Ignác terv ötödik alprogramja, amely a nemzeti programok kidolgozását sürgeti.
A Kincsem – Nemzeti Lovas Program feléleszteni kívánja a hanyatlóban lévő lovas ágazatot,
amelynek egyik ága a tereplovaglás.
A tereplovaglás erősségei között említi az „ egyedülálló szabad tereplovaglási lehetőségek és
kiváló természeti adottságok”-at, a fenyegetettségek között tartja számon „ a szabad tereplovaglás nem megfelelő jogi háttere (Erdőtörvény)” az erdei lovaglás szabályozatlanságát.
A lovas túraútvonalak jelenlegi 4000 km-es hosszát 10 000 km-re tervezi a program növelni,
szükségesnek tartja továbbá a szabad terephasználat feltételeinek megteremtését, amelyhez az
Erdőtörvényt is módosítani szükséges.
A Budapesti Erdőtervezési Körzet területén a terület kezelőjével (Pilisi Parkerdő ZRt. Budapesti Erdészet) egyeztetett nyomvonalként a Feketefej oldalában (II. kerület 47-48 tagok) lévő
2 km-es túraútvonalat használják a terület szomszédjában lévő Petneházy Lovas Klub lovasai
legálisan.
A lovaglóút nyomvonala a helyszínen felfestett piktogramokkal nincs jelölve, rövid szakaszon
együtt halad a P jelzésű turistaúttal.
A Körzet területén az erdőterület kezelőjével egyeztetett más lovaglóút nincsen. Lovaglásra
utaló nyomokkal azonban helyenként és időnként lehet találkozni pl. a Hárs-hegyen, a
Hármashatár-hegyen és a XX. kerületi parkerdőben is. Feltételezhető, hogy gyakran használják az erdei utakat, amiért erdővédelmi bírság kiszabására számíthatnak.
A főváros területén működő lovas vállalkozások némelyike tereplovaglást is hirdet honlapján
de az útvonalat nem jelölik meg.
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Az Erdőtörvény 92 §-ának szabályozása szerint a lovaglóútnak az erdészeti hatóság által történő kijelöléséhez az erdőgazdálkodó egyetértése szükséges.
Az erdőgazdálkodót a lovas szervezetek nem keresték meg lovaglóút kijelölésének igényével
és az erdészeti hatóságnak sincsen tudomása az erdei utaknak tereplovaglásra történő igénybevételéről.
A Parkerdőgazdaság nem ajánlja a lovasok és gyalogos turisták számára közös nyomvonal
használatát.
Az Erdőtörvény által javasolt országos lovastúra útvonalakhoz való csatlakozásra Budapest
határában egyelőre nincs lehetőség, mivel a legközelebbi útvonal (Eurohorse 1) a Dunakanyarban halad.
Lokális, rövid túraútvonalak kijelölésére az egyes lovasudvarokkal kötött konkrét megállapodás jelenthet ellenőrizhető megoldást, amely megállapodás az úthasználatért fizetendő díjat és
az utakban okozott kár helyreállításának mikéntjét is szabályozza.
A jelenleg kijelölt lovastúra útvonal kevés. Lehet, hogy az illegális úthasználat mértéke meghaladja a legálisan engedélyezett használat mértékét. Ha a lovas program lendületet hoz a
túralovaglás területén, akkor lovaglóút hálózat kijelölése elengedhetetlen lesz.
A kijelölésnél fontos szempont lehet az, hogy a sekély talajú, erózióra hajlamos területeket
(így különösen a sziklagyepeket) kerülni kell, az esetleges túlhasználatból fakadó károk megelőzésére lehetőleg alternatív útvonal kijelölésére legyen lehetőség.
A gyalogos és kerékpáros forgalomra kijelölt útvonalakat célszerű kerülni, ahol arra lehetőség
adódik. A meglévő közjóléti létesítmények lovas túraútvonalakkal történő érintésével kapcsolatban egyedi mérlegelés szükséges. Egyes létesítmények érintését ösztönözni, másokét pedig
kerülni kell.
A lovas útvonalak kijelölése során több érdekcsoport (lovasok, földtulajdonosok, lovas túraútvonalak menti szolgáltatók, vadászok) érdekét kell összehangoltan figyelembe venniük az
érintett hatóságoknak.
Az erdészeti hatóság fontos szerepet tölt be abban, hogy a törvényes szabályozás keretein
belül optimális használatot engedélyezzen.

5.2.5. Az erdőgazdálkodás közjóléti szempontú változtatásainak javaslata
Az összes erdőnek, függetlenül a rendeltetésbe sorolástól van tágabb értelemben vett közjólétet szolgáló funkciója, mivel puszta létével jelentős pozitív hatást gyakorol az egészséges környezet fenntartására a társadalom egészségi állapotára (erózióvédelem, vízbázisok védelme,
széndioxid megkötés, élőhely biztosítása természeti életközösségek számára, turizmus, munkahelyteremtés stb.).
Az erdő közjóléti szerepe tágabb értelemben tehát a társadalom jólétének, fenntarthatóságának
biztosításában is megnyilvánul.
A kifejezetten közjóléti céllal fenntartott és e cél megvalósítása érdekében kezelt erdők rendeltetései között többnyire megjelenik a közjóléti rendeltetés, bár sok esetben (így a Budaihegyekben is) azt megelőzi más rendeltetés pl. a természetvédelmi rendeltetés.
A közjóléti erdők kezelésével kapcsolatban megfogalmazott törvényi előírás elvárást támaszt
az erdő kezelőjével szemben.
Az Evt. 2. §-ban megfogalmazottak szerint: „….az erdei haszonvételek gyakorlása során törekedni kell az olyan módszerek alkalmazására, amelyek biztosítják, hogy az erdő megőrizze
biológiai sokféleségét, természetességét,….életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi
igényekkel összhangban lévő védelmi, közjóléti és gazdasági követelményeknek, betöltse természet-és környezetvédelmi, közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és
kutatási) célokat szolgáló szerepét….”
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Annak érdekében, hogy a közjóléti rendeltetésű erdők megfeleljenek a törvény alapelveiben is
megfogalmazott elvárásoknak és a társadalom egyre fokozódó igényeinek, gondoskodni kell
ezen erdők hosszú távú fenntartásáról és a közérdeknek megfelelő „speciális szolgáltatás”
feltételeinek biztosításáról.
A Budapesti Erdőtervezési Körzet erdőkezelési szempontból két egymástól eltérő sajátosságokkal rendelkező erdei élőhely típussal jellemezhető.
A budai-, illetve pesti oldal mind fafaj összetételében, mind az alkalmazott erdészeti technológiák tekintetében alapvetően különbözik egymástól, bár az erdőművelési technológiák tekintetében az utóbbi időben egyre több hasonlóság is mutatkozik közöttük, különös tekintettel
a természetszerű erdőgazdálkodás irányába tett határozott lépésekre.
- A pesti oldalon a korábbi időkben csak a hagyományos tarvágásos üzemmódot alkalmazták, amelyet vágástakarítás, tuskózás, talajforgatás követett az erdő felújítását megelőző műveletsorként.
Alapvető változás az erdőborítottság mielőbbi visszaállítása érdekében a nyugati ostorfával
elegyes akácosokban következett be. Az akác maradéktalan kitermelésével és az ostorfák,
illetve a néhány kocsányos tölgy, magas kőris, korai juhar visszahagyásával a közjóléti funkció betöltésére fokozottabban alkalmas, elegyes erdők keletkeztek.
- A budai oldalon az utóbbi 20 évben a lakossági igényekhez igazodó erdőkezeléssel, a tarvágásos véghasználatok elhagyásával az „örökerdő” – t igyekezett fenntartani a Budapesti
Erdészet.
Az elmúlt 20 évben a kocsánytalan tölgy és a cser makktermése szerény és szórványos volt, a
véghasználati fakitermelés erősen visszafogottá vált, a hegyvidéki tölgyesek és cseresek alatt
egyre erőteljesebben záródó második szint alakult ki. A kitermelés és a mesterséges felújítás
a hegyvidék természetvédelmi jellege valamint a nagymértékű turisztikai hasznosítás miatt
nem volt járható út, ezért a véghasználati korú erdőkben ahol a tölgy és a cser újulat összefüggő foltokban megjelent ott 0,1 – 0,3 ha-os bontásokat alkalmazott a Budapesti Erdészet.
A Nagy-Hárs-hegyen és a Feketefej térségében kialakított szálaló tömbökben a természetes
újulat megjelenésére alapozott, kis területekre kiterjedő véghasználati módszer alkalmazása a
közjóléti erdőgazdálkodással szembeni elvárásoknak megfelel a turisták által leglátogatottabb
területeken is.
A felújuló foltokban a tölgy és a cser dominanciájának megtartása a fakitermelés előtti gondos jelölést és bizonyos mértékű ápolást (sarjleverést) szükségessé tesz.
Az erdőtervezés és erdőkezelés elsődleges célja a területen a közjóléti és természetvédelmi
szempontok érvényre juttatása, a faanyagtermelés csak ezeknek a szempontoknak alárendelt
cél lehet.
A Budapesti Erdészet a lakosság nagyfokú rekreációs igénye és a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek megőrzése érdekében további területeken (Vadaskert, János-hegy,
Normafa, Irhás árok) tervezi a folyamatos erdőborítást biztosító szálaló üzemmódra való áttérést.
Míg a tágabban értelmezett közjóléti erdőgazdálkodás figyelembe veszi a természeti értékek
megőrzését, az erdőnek a környezet védelmében betöltött szerepét, addig a közjóléti rendeltetéssel rendelkező erdők általában sokkal intenzívebb turisztikai terhelésnek vannak kitéve,
ezért az erdőt látogató közönség igényeit szolgálnia kell az erdőgazdálkodónak azáltal is,
hogy lehetővé tegye az erdő biztonságos látogatását és biztosítsa a kulturált kikapcsolódás
feltételeit.
A közjóléti rendeltetésű erdők kezelése során követendő szempontok:
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- törekedni kell a változatos fafaj összetételű és korú, lehetőség szerint több szintű, állékony
erdőállomány kialakítására és fenntartására;
- arra alkalmas termőhelyeken és erdőállományok esetében javasolt a folyamatos erdőborítást
biztosító üzemmód alkalmazásának kiterjesztése;
- javasolt az erdők eszmei, esztétikai értékét növelő (nem intenzíven terjedő) egyes díszítő
fafajok szálankénti elegyítése legfeljebb olyan mértékben, hogy az erdő természetességi állapotát ne változtassa meg (védett és Natura 2000 területeken az alkalmazható fajok meghatározása szükséges);
- a közjóléti berendezések és közlekedési nyomvonalak famagasságnyi környezetében fel kell
számolni (veszélyt jelentő fák kitermelésével, vagy a veszélyes koronarészek eltávolításával)
a balesetveszélyt okozó fákat;
- a balesetveszélyt nem okozó odvas fákat (még élő és elhalt fák) az erdőkezelési munkák
végzése során kímélni kell;
- közjóléti és természetvédelmi szempontból is javasolt az erdőkezelési munkák során az
elegyfajok közt az erdei gyümölcsök (madárcseresznye, berkenyék, vadkörte stb.) különleges kímélete és a cserjeszegélyek megóvása;
- biztosítani kell az erdő látogatói számára a közjóléti berendezések akadálytalan használatát
és a közjóléti létesítmények környezetében az esztétikus környezetet;
- az erdőgazdálkodónak törekednie kell arra, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység minél
kevésbé és minél rövidebb ideig zavarja az erdő látogatóit (látogatási csúcsidőszakokon kívüli munkavégzés, a korlátozás időtartamának minimalizálása, a munkavégzés és faszállítás
során keletkező esetleges károk gyors felszámolása);
- a közjóléti létesítményekkel és nyomvonalakkal feltárt területen végzett fahasználati, erdőkezelési munkák céljáról, fontosságáról, várható időtartamáról ott helyben célszerű az erdőlátogatókat tájékoztatni, ami az erdőgazdálkodó által jogszerűen végrehajtott tevékenységeknek a társadalmi elfogadtatását jelentős mértékben segítheti.
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