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A térség meghatározó eleme: a Pilisi táj, a benne rejlő lehetőségek, különböző 
turisztikai potenciálok

A Pilis mint természeti táj, kultúrtáj, történeti táj

„A Pilis Budapest zöld gyógyszertára”
Madas László 



Térségi stratégiák, fejlesztési koncepciók 

Dunakanyar Fenntartható 
Turizmusfejlesztési Stratégia

Dunakanyar, mint kiemelt turisztikai régió 2030-ig 
69,81 milliárd forint támogatás, 35 projekt

Tavaly a Dunakanyar lett az ötödik kiemelt turisztikai 
térség

 Pilisben egyházturisztikai fejlesztésként spirituális, 
elvonulási központ épül (3 milliárd forint)

 Szentendre Bubi rendszer (1 milliárd forint)
 Visegrádi Lepence strandfürdő (2 milliárd forint)
 Autós panorámapontok kialakítása (0,5 milliárd 

forint)
 Gasztronómiai és borturisztikai mesterközpont 

kialakítása (0,50 milliárd forint)
 Budapest és Esztergom közötti hajózás fejlesztés, 

12, 5 milliárd Ft



TÁJ

A táj alkotó elemei és értelmezése 

A pilisi táj mint a fejlesztések alapja, befogadója … 



Pilis földrajza, kistájai 

A Pilis hegység a 
nevét 
legmagasabb 
csúcsáról, a Pilis 
hegyről kapta, 
eredetileg kopasz 
hegytetőt jelent, 
és összefügg a 
tonzúra jelentésű 
régi magyar „pilis”
szóval.
Legmagasabb 
csúcsa: 756 m
Területe: 560 km2
Két megye 
területén fekszik.
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Tájtörténet - szőlőterületek a Pilisben a XIX sz. közepén

Szivek pincészet, Kesztölc

Kesztölc, pincék

Kesztölc az Ászár-
Neszmélyi borvidék 
legkeletibb települése, 
első okleveles említése 
is a szőlőről szólt 1075-
ben. Ma Kesztölcön 
2700 lakosra 300 pince 
jut.



Szőlőterületek a Pilisben napjainkban 
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A Pilis területén rendkívül 
gazdag barlangokban, 
víznyelőkben. Több mint 
száz ilyen természetes 
geológiai képződmény 
található.

Természeti adottságok- barlangok, víznyelők, zsombolyok, kőfülkék 

Sátorkőpusztai-barlang

Mackó-barlang, Kis-Kevély



Rám-szakadék (Dömös)

Apátkúti patak

Természeti adottságok - Vízfolyások, patakok, szurdokvölgyek

Dera-patak szurdokvölgy



Szentkút (Pilisszentkereszt)

Nagyboldogasszony-forrás

Források, kutak, „szentkutak”

Csobánka szentkút és kápolna



Természetvédelmi területek (Nemzeti Park és Tájvédelmi Körzet)

Szentendrei rózsa

Pilisi len

Duna-Ipoly nemzeti 
parki terület (1997) és
Budai Tájvédelmi 
Körzet, 
természetvédelmi 
területek

Kökörcsin Ház 

Pilisi len Látogatóközpont



Tanösvények a Pilisben

807 km jelzett 
turistaút a Pilisben

12 kiépített tanösvény

Szurdok-völgy

Strázsa-hegyi tanösvény



Natura 2000 területek  (madárvédelmi és természetmegőrzési területek)

Magyarföldi husáng

Pilis és Visegrádi-
hegység kiemelt 
jelentőségű 
természetmegőrzési
terület 

Magyar vadkörte



MAB Bioszféra rezervátum terület – 1981 óta

Az UNESCO bioszféra-
rezervátum területe 
három övezetre 
osztott. 
A külső az 
úgynevezett „puffer” 
zóna, ahol a táji 
adottságok 
kihasználásával 
gazdálkodnak. A 
következő az 
átmeneti zóna, ahol 
jellemző az emberi 
jelenlét, de szigorú 
korlátok között. A 
legbelső és 
legértékesebb zóna a 
rezervátum 
magterülete, ahol 
semmilyen gazdasági 
tevékenységet nem 
lehet folytatni.



Nemzeti Ökológiai Hálózat (OTrT)

A Pilis nagy része az 
Országos 
Területrendezési 
Terv szerint az 
Ökológiai Hálózat 
övezetébe esik.

Az erdővel borított 
területek a 
magterületek, a 
Duna az ökofolyosó
övezetébe esik



Összes védett terület

A Pilis területét 
meghatározzák a 
potenciális turisztikai 
erőforrásként 
megjelenő táji-és 
esztétikai 
látványelemek, mint 
a kifehéredett 
kopárok (kesztölci 
Fehér szirt,)



Bakancsos túrizmus - turistautak hálózata a Pilisben

807 km jelzett 
turistaút a Pilisben a 
Pilisi Parkerdő Zrt. 
fenntartásában

Vaskapu

Látvány a Prédikálószékről



Országos Kéktúra útvonal

Magyarország és 
Európa első 
hosszútávú turistaútja.
A hossza több mint 
1100 km, ebből a Pilist  
86 km érinti.

A Magyar Turista 
Szövetség 1930. 
májusában határozta 
el létrehozását. A 
jelzésfestések után 
1938-ban került 
megnyitásra.

2015 őszére 21 
konzorciumi partner 
bevonásával teljesen 
megújult az Országos 
Kékkör. 



Viktorin sétány- az ország ELSŐ turisztikai célú sétánya

Viktorin József 
visegrádi plébános a 
Várhegy nyugati 
oldalában hozta létre 
1869-ben az ország 
első,  kimondottan 
turisztikai célú 
sétányát. 



Pilisi Parkerdő Zrt. új
kilátói 

Kilátók, kilátóhelyek fejlesztése

Boldog Özséb kilátó

Dévényi Antal kilátó

Prédikálószék



Pilis Parkerdő turistaház program
felújítási programja

Turistaházak, menedékházak

Som-hegyi turistaház

Fekete-hegyi turistaház

Kőhegyi turistaház



Római út 

Klastrompuszta

Tájtörténet – Ripa Pannonica,  római kori emlékek

Világörökség 
várományos terület 



Szakrális emlékek 

Több mint 700 
szakrális tájérték a 
Pilis területén 

Szentfa-kápolna



Tájépítészeti Kar - Mária Út hallgatói felmérések



Pilisszentlélek Pálos kol.

Klastrompuszta (1250)

A Pálos rend megalapítása - kolostorromok, kolostorok a Pilisben

Dömösi királyi palota és prép. 



Magyar Zarándokút

A Magyar Zarándokút 
hazai szent helyeket 
érintve, Esztergomból 
vezet Máriagyűdre. 
Különböző történelmi 
utakat (római út, 
Árpád-kori utak, 
jeruzsálemi 
zarándokút, keresztes 
hadjáratok útja, Szent 
Jakab út, stb.) fedve, 
érintve halad északról 
déli irányba.
Pilisi szakasz  41 km



Gyöngyök Útja – Via Margaritarum

A Via Margaritarum
(Gyöngyök Útja) 
zarándokút egy 
folyamatosan 
járható, jelzett 
útvonal. 
Mátraverebély-
Szentkutat (2006-ban 
lett nemzeti 
szentélyé nyilvánítva) 
és Máriacellt köti 
össze.
Pilisi szakasz  63 km



Mária Út hálózat

A Mária Út egy 
kialakítás alatt álló, 
Közép-Európán 
átívelő zarándok- és 
turistaút-hálózat, 
melynek kelet-
nyugati tengelye az 
ausztriai Mariazelltől
az erdélyi 
Csíksomlyóig vezet, 
mintegy 1400 km-es 
távon.
Pilisi szakasz  75 km



Pálos70 teljesítménytúra vagy Fehér Barátok Nyomában zarándokút

70 km-es zarándoklat 
októberben 
Budapestről 
Márianosztrára



Szakralitás - A Rám-hegy, a Föld szívcsakrája. 

A legenda szerint a Pilisben, Dobogókőn és környékén, található a Föld szívcsakrája. 
Egészen pontosan a Rám-hegyen, a Ferenczy-sziklánál. Aki a szívcsakra közelében 
tartózkodik, az feltöltődik energiával. Történnek csodák, van aki kegyelemben részesül a 
nevezetes helyeken.
A dalai láma, bár többször is tett látogatást a Pilisben, elutasítja a szívcsakra gondolatát.



Ősmagyar emlékek, mitológiák

A Szent Korona és a 
Pilis misztikus 
kapcsolata

Egyesek szerint nagy 
királyaink 
koronázásuk előtt 
ezen útvonalon 
végigjárva kaptak 
beavatást a Nép 
vezetéséhez.

Árpád vezér, Keve 
vezér nyughelye.

Sicambria városa, 
Ős-buda



Kerékpárút hálózat



Pilis Bike kerékpáros hálózat   

A Pilis Bike erdei 
kerékpáros hálózat 
útvonalain 330 
kilométer 
kerékpározásra 
kijelölt erdei út áll 
rendelkezésre.
9 Parkolj + Bringázz 
(P+B) parkoló



Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút

Az új kerékpárút 
megépülése jelentős 
változást fog hozni.  
Mintaként a Bécs-
Regensburg közötti  út 
szolgáltatási rendszerét 
lenne érdemes 
áttekinteni. Ausztriában 
400 ezren használják az 
EuroVelo 6-ot évente. 
Itthon jelenleg több 
nyomvonal változat is 
létezik. Kiviteli tervek 
készülnek. 



Kerépákpárutak PilisbenKikötésre alkalmas partszakaszok a Dunán

Kikötőhelyek 
fejlesztése
A Kajak-Kenu
Szövetség minősítési 
rendszere 
2105- „Lapátos vízi 
megállóhelyek”.
A Duna 60 km hosszan



Kerépákpárutak PilisbenKikötők, kikötőhelyek

Kikötőhelyek 
fejlesztése
A Kajak-Kenu
Szövetség minősítési 
rendszere 
2105- „Lapátos vízi 
megállóhelyek”.
A Duna 60 km hosszan



Tájtörténeti emlékek,  tájhasználati módok bemutatása 

Pilisszántó szlovák nemzetiségű lakói évszázadokon át mészégetésből 
éltek. Az apáról fiúra szálló mesterség mára kihalt. 

Korabeli tájhasználat emlékei - mészégetés

A bemutatott kulturális utakhoz, zarándokutakhoz 
kapcsolódóan számos olyan emlék található a Pilisben 
ami bemutatásra érdemes.



Néhány TEIR adat a vendégforgalom változásáról  1990-2014



3.1.6.2 Különleges 
táji értékekkel, 
rekreációs 
funkciókkal bíró 
övezetek

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

Kultúrtáj: mező- és erdőgazdaság által művelt terület, vagy olyan összefüggő terület, 
ahol valamilyen tárgyi műemlék található a természeti környezet nagyobb, összefüggő 
részén, amely általában valamilyen vallási, népi hagyományhoz kötődik. 



2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
Történeti tájként kell műemléki védelemben részesíteni az ember és a 
természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális 
(történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki stb.) szempontból 
jelentős, részlegesen beépített területet, amely jellegzetessége, egységessége
révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot.

Jelenleg csak Tokaj védett történeti tájként.

Történeti tájjá nyilvánítás 



Építészeti-Tájegységi Arculati Kézikönyv készítése

Építészeti-Tájegységi Arculati Kézikönyvek készítése

c) Az építészeti tájegység megismerése;
d) Meglévő TAK-ok kiértékelése;
e) Építészeti-Tájegységi Arculati Kézikönyv tartalmi összeállítása;
f) Metodikai háttérrel kapcsolatos feladatok ellátása;

A kézikönyv meghatározza az építészeti tájegység településképi és táji jellemzőit, a 
településképi és tájképi szempontból egymástól jól elkülönülő területeket arculati 
jellemzőikkel és értékeikkel, az építészeti tájegység képének minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokat,

„a települések épített és táji környezetének vizuális megjelenését, elemzését az épített 
és táji környezet általános településképi jellemzőit (a településszerkezet, jellegzetes 
épülettípus, tömegformálás, homlokzati kialakítás, anyaghasználat, a táj alkotó elemei, 
a tájtípus, a település megjelenése a tájban, művelési mód, növényzet és természetes 
környezet).



Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030

 Történelmi városok (Esztergom, Visegrád, Szentendre)
 A Pilis kirándulóhelyei, erdei, bakancsos túrizmus
 Főváros közelsége
 Kerékpáros paradicsom
 Duna és a dunai hajózás
 Sípályák



 A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző 
gazdálkodás támogatása,

 A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és 
településkép is megőrzendő érték,

 Az épített örökség és a tájhasználat megőrzését támogatja a térségre jellemző 
hagyományos mesterségek, haszonvétek, iparágak megőrzése

 A jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi 
értékek bemutatása, a lokális adottságokhoz alkalmazkodó idegenforgalmi 
infrastruktúra, szálláshelyek, desztináció menedzsment kialakítása,

 Az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat kialakulásának 
megelőzése vagy tudatos irányítása

 Az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon 
meghosszabbításával, sokoldalú turisztikai kínálattal.

 A helyi lakosság számára is hosszú távon élhető, vonzó lakóhelyként kell megőrizni a 
frekventált településeket.

 A „Silver economy” lehetőségeinek kihasználása.
 Vonzerők moduláris (szabadon kombinálható) termékké alakítása, hálózatba 

szervezése a TDM szervezetek segítségével.

Különleges értékű kultúrtájaink védelme és fenntartható idegenforgalmi hasznosítása.
Fejlesztéspolitikai feladatok:

Táji adottságokra alapozott új turizmusfejlesztési stratégia készítése 



Köszönöm a figyelmet!


