A kilátóról:
Földrajzi fekvésénél fogva Budapest abban a szerencsés helyzetben van, hogy
rengeteg a természetes kilátópontja. A Budai-hegység és kis részben a Pilis fővárosra néző területein, számtalan helyről gyönyörködhetünk panorámában.
Ezek közül az egyik legismertebb helyszín a 376 méter magas Látó-hegy (régebbi nevén Gugger-hegy) délkeletre néző peremén álló Árpád-kilátó.
A terméskőből és fából épült kilátó tetővel is el van látva, míg nyitott teraszáról
a főváros központi részei láthatóak: a Dunán átívelő hidak, a Parlament, a Budai Vár és a Gellért-hegy a Szabadság-szoborral. Mivel a beépített terület szinte
már a kilátó alatt kezdődik, így az esti fényben úszó főváros igen megkapó látványt nyújt az év minden szakában.

Történet:
A kilátót1929-ben létesítették, amikor még a beépített terület határa jóval lejjebb volt. A székely stílusban épült, terméskő létesítményt eredetileg sisakos,
kúpos zsúpfedő borította, később, annak megrongálódása után kapott szögletes bádogborítást. Az Árpád-kilátó építését Glück Frigyes (1858-1931) szállodaiparos is szorgalmazta, aki a János-hegyi kilátó építésében is kulcsszerepet játszott. Az épületen belül emléktábla, a környéken pedig sétaút is őrzi a nevét.

Megközelítés:
Legkényelmesebben a Látó-hegyi nyeregből, a 11-es autóbusz felső végállomásától, a zöld sáv és a zöld körjáratú jelzések együttes szakaszán juthatunk fel. A
kilátó megközelíthető továbbá Fenyőgyöngyéről, a 65-ös és 65A autóbusz megállójától, vagy Hűvösvölgyből, az országos kék jelzésen.

Árpád-kilátó - BUDAPEST

A kilátóról:

A 756 méter magas Pilis-tetőn, a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontján
álló, több mint 17 méter magas Boldog Özséb-kilátó egy itt álló geodéziai
(földmérési célokat szolgáló) torony átépítésével jött létre. Az eredeti építmény
körül fából készült lépcsősor vezet a magasba, a kilátó falát függőleges fatartók
alkotják. Ennek köszönhetően a kilátóban felfelé igyekvők előtt fokozatosan
„nyílik meg” a Pilis-tető körpanorámája.

Történet:

A kilátó Boldog Özséb esztergomi kanonokról kapta nevét, aki a 13. században,
a térségben élő remetéket összegyűjtve alapította meg az egyetlen magyar
férfi szerzetesrendet, a pálosok rendjét: Özséb 1246-ban hat társával együtt
elvonult a mai Klastrompuszta és Pilisszentlélek térségébe, ahol barlangokban
és az erdőkben remetéskedett. A Pilisben a legtöbb középkori kolostor a
Magyar Pálos Rendé volt, a szervezet alapítása részben ehhez a helyszínhez
kötődik. A kolostorok romjainak egy részét ma is fellelhetjük. Később a
térségben felépítették a Santa Crux vagyis a Szent Kereszt vagy Keresztúr nevű
monostorukat. A pálos szerzetesrend hivatalos elismerésével 1308-ig kellett
várni, mikor is V. Kelemen pápa engedélyezte számukra a Szent Ágoston
regulája szerinti életvitelt. Templomaik, kápolnáik, barlangfülkéik, halastavaik
szinte valamennyi pálos kolostor helyszínén fellelhetőek.

A kilátóról:

A Csergezán Pál-kilátó a Budai-hegység legmagasabb pontján, az 559 m-es
Nagy-Kopaszon várja a látogatókat. A Páty, Nagykovácsi és Telki hármas határán emelkedő, vörösfenyőből készült kilátó legfelső szintje 18 méterrel van a
belépési szint felett, ahová pontosan 100 lépcsőfokon lehet feljutni. A tágas pihenők nagyobb csoportok látogatását is lehetővé teszik, egyszerre 150 fő tartózkodhat az építményben. A teljes körpanoráma tiszta időben a főváros 100 kilométeres sugarú térségét öleli fel. A Budai-hegység ismertebb csúcsain kívül
a Pilis-hegység, a Visegrádi-hegység, a Mátra, a Vértes, a Gerecse és a Velencei-hegység is látható. A nagy kémények déli irányban Százhalombattát mutatják, az esztergomi bazilika pedig akár felhős időben is szabad szemmel látható.
A jól azonosítható látnivalók irányát a kilátószint párkányán ábrák és feliratok is jelzik.

A Piliscsaba határában lévő, 447 m magas Nagy-Kopasz hegy tetején található
Dévényi Antal-kilátót a népszerű, fából készült építő-logikai játék, a Jenga alapján tervezték. A 11,5 méter magas építmény majdnem 17 négyzetméteres alapterületű kilátószintjéről szép kilátás nyílik a Budai-hegységre és a Pilisre. A kilátóhoz 132 köbméter gerendát használtak fel. A torony mellett tűzrakóhely, padok és asztalok valamint egy információs tábla várja a kirándulókat.

Történet:
A kilátó névadója Csergezán Pál, híres természet- és vadászfestő, aki számos képen örökítette meg a környék élővilágát. Grafikusként és illusztrátorként dolgozott, eközben került közel hozzá a vadászat témaköre. A Nők Lapja, az Ország
Világ és a Magyar Vadász, később a Nimród rajzolója volt. Tan- és szakkönyveket, például Tasnádi Kubacska András, Kittenberger Kálmán és Fekete István
munkáit is illusztrálta. Telkiben töltötte életének utolsó éveit, műterme a Budakeszi Erdőgazdaságban volt. Az 1990-es években elhunyt művész sírja a közeli Anna-laknál, az erdőben található.

Megközelítés:

A Boldog Özséb-kilátó megközelítése több irányból, de csak gyalogosan,
illetve kerékpárral lehetséges. A legkönnyebben a Két-bükkfa-nyeregből érhető
el: a zöld kereszt, majd a zöld sáv, végül – mellőzve egy jobbra kiágazó zöld
háromszög jelzést – a balra rézsútosan kiágazó zöld háromszög jelzést követve.
Kerékpárral a volt katonai, most erdészeti mű- és földúton lehet feljutni.
Pilisszántó határától vagy Pilisszentkereszt központjából előbb a piros sáv, majd
a zöld sáv és végül szintén a zöld háromszög jelzéseket kell követni. Mindhárom
kiindulási ponton a személyautóknak parkolási lehetőség és helyközi autóbuszmegálló is van.

Boldog Özséb-kilátó - PILISSZENTKERESZT

A kilátóról:

Megközelítés:
A Csergezán Pál-kilátóhoz a legrövidebb és legszebb úton a budapesti Széna térről induló 794-795-ös jelzésű helyközi buszok Hidegvölgyi erdészlak megállójától, a zöld háromszög jeleket északnyugatra követve juthatunk el. Nagykovácsiból, a 63-as autóbusz végállomásától pedig a zöld sávot, majd az abból balra
kiágazó zöld háromszög jelzést követve érhetünk fel a kilátóhoz.

Csergezán Pál-kilátó - PÁTY

Történet:
Dévényi Antal neve szakmai körökben mindörökre összeforrt a kopárfásítással, magyarok és külföldiek ezrei tekintették meg vezetésével az ezerhektáros
pilisvörösvári kopárokon kialakított híres fenyőállományt, melyet ma a Pilisi
Parkerdő Zrt. fokozatosan lombos erdővé alakít át. A piliscsabai kopárfásítást
1927-28-ban, eleinte csemeteültetéssel kezdték. A gyengébb területeken próbálták meg először a magvetést, a sikereket követően, 1930-31-ben már csak
így erdősítettek, 1950-ben pedig megkezdődött a magvetéssel történő kopárfásítás üzemi méretekben történő bevezetése.
Dévényi Antal 1955-től a Pilisi Állami Erdőgazdaság Piliscsabai Erdészetének,
majd a jogutód Pilisi Parkerdőgazdaság Piliscsabai Erdészetének erdészetvezetője lett, s ebben a munkakörben dolgozott 1982-ig. Az Országos Erdészeti Egyesület 1957-ben a kiemelkedő szakmai és egyesületi tevékenységért járó rangos
Bedő Albert-díjjal tüntette ki. Temetésére Piliscsabán, 1994. március másodikán került sor, ahol hozzá és a munkásságához méltóan, az erdő szélén utcát is
elneveztek róla.

Megközelítés:
A kilátó legegyszerűbben a piliscsabai vasútállomástól, a kék háromszög jelzést
követve érhető el. A 2,3 kilométeres úton 220 méternyi relatív szintkülönbséget kell legyőzni, ami átlagosan 55 perc alatt teljesíthető. A kilátó közvetlen közelében a kék körjáratú, a kék kereszt és, kicsit távolabb, a sárga körjáratú turistaút garantálja a változatos barangolás lehetőségét a környéken.

Dévényi Antal-kilátó - PILISCSABA

A kilátóról:
Budapest egyik legcsodálatosabb panorámáját nyújtja a Hármashatár-hegyen
épült kilátópont, amelynek érdekességét a Duna viszonylagos közelsége és a
nagy szintkülönbség adja meg. A kilátópont egy korábbi katonai objektum újrahasznosításával létesült, így – hasonlóan a Boldog Özséb-kilátóhoz – az erdőgazdaság itt is egy tájsebet szüntetett meg. Érdekessége, hogy az összes Dunán
átívelő híd látható, tiszta időben feltűnik a Mátra, sőt egészen a Tátra vonulatáig is ellátni. Közvetlen környezetében erdei iskola, turistaszállás, rendezvényterem és étterem is található.

Történet:
Az 1860-as évek előtt Budapest tűzifaellátását többnyire még a környéki erdőkből fedezték, de megújításukkal nem foglalkoztak. Amikor Guckler Károlyt
1895-ben kinevezték erdőmesterré, majd az Erdészeti Hivatal vezetőjévé, a tölgyesek helyébe életerős, fiatal erdőket akart ültetni. A munkálatokból a város
és a lakói azonban csak a gyors ütemben kitermelt sarjerdőket látták. A magról
kelt – lassabban és kevésbé látványosan növő – erdők felújítását Gucklerék így
lassabb ütemben folytatták.
A Hármashatár-hegy kopárjainak újrafásításában Guckler – Dévényi Antalhoz
hasonlóan – elévülhetetlen érdemeket szerzett. Bécsi mintára, kevésbé kényes
feketefenyveseket telepített, melyeknek talajképző szerepet szánt. A Pilisi Parkerdő Zrt napjainkra megkezdte a fenyőállományok őshonos fafajokra történő
cseréjét. Guckler nevét a kilátóponton kívül ma is őrzi a Guckler-szikla, valamint a Guckler-sétány, amelyet saját elképzelése szerint alakíttatott ki.

Megközelítés:
A kilátópontot az országos kék jelzés is érinti, ami Hűvösvölgyből és a külső
Bécsi útról vezet fel ide. Gyalogosan a legegyszerűbben a Fenyőgyöngyéről, a
65-ös és 65A jelzésű autóbuszok megállójától, illetve végállomásától, a Hármashatár-hegyi autóutat kísérő sétányon érhető el, amelyen a már említett kék jelzéseket követhetjük. Valamivel rövidebb lehet a 65-ös (igényvezérelt) autóbusz
Selyemakác utcai végállomásától a kék körjáratú út mind két ágán felsétálni. A
közelben parkolási lehetőség is adott.

Guckler Károly-kilátópont - BUDAPEST

A kilátóról:

A kilátóról:

A kilátóról:

A kilátóról:

A Kaán Károly-kilátó 1988-ban épült erdészeti kivitelezésben, a Budai-hegységben található Nagy-Hárs-hegy 454 méteres tetejére. Kő alapzatán helyezkedik el a 4 fő tartóoszlop, amelyek vörösfenyőből készültek, a többi faszerkezetét tölgyfából faragták, de nem a hegytetőn, hanem Budakeszi határában, ahonnan helikopteren szállították a helyszínre. A kilátót 2,5 millió forintos magánadományból nemrég felújították.
A toronyban felfelé haladva, az egyes szintekről egyre szélesebb panorámában
gyönyörködhetünk, míg a legfelső emeleten már teljes körkilátást élvezhetünk.
A János-hegy impozáns tömegét szinte közvetlen közelről csodálhatjuk, a Hármashatár-hegy vidékére is innen láthatunk rá a legjobban.

A Budapest II. kerületében található, 362 méter magas Kis-Hárs-hegyről szép
körpanoráma nyílik az észak-budai térségre, de látszik a belváros a Dunával,
a Budai Vár és a Citadella is. A János-hegy és a Tündér-hegy óriási tömbjei a
Zugliget katlanával innen nézve érvényesülnek leginkább, míg északi irányban
a Nagy-Hárs-hegy tömbje zárja le a kilátást.
A kilátó építménye gyakorlatilag egy önmagába visszaforduló lépcsősor. Az igen
ötletes építészeti megoldással lehetővé vált, hogy nagy igénybevétel esetén elkülönülhessenek a felfelé és a lefelé igyekvő látogatók.

A Prédikálószék a Visegrádi-hegység 639 méter magas csúcsa, ahonnan a Dunakanyar egyik legszebb kilátása nyílik. A népszerű kirándulóhelyen a Pilisi
Parkerdő Zrt. Koller József Ybl-díjas építész tervei alapján, 2016 tavaszán kezdett kilátó építésébe, a hely természetes adottságait megőrizve. A beton alapon álló, 12 méter magas, 70 m2 bruttó alapterületű fa építmény három, felfelé haladva egyre szélesedő teraszairól fokozatosan nyílik meg a panoráma. Az
egyes szinteken a térségben jelentős szerepet játszó magyar királyok emlékét
elevenítik fel a kézzel festett, egyedi tájékoztató táblák. Az új kilátó a kor követelményeinek megfelelő szolgáltatásokat is nyújt a látogatóknak: tetején két
webkamerát helyeztek el, és környékén ingyenes Wi-Fi kapcsolat is elérhető.

A Zsitvay-kilátót 1933-ban építették a 378 méter magas Nagyvillám tetejére.
2005-ben műemlékké nyilvánították. Nevét Zsitvay Tiborról kapta, aki a múlt
század egyik közismert személyisége (egyebek mellett igazságügyi miniszter, a
Nemzetgyűlés és a Magyar Turista Szövetség elnöke) volt.
A kilátó és a Nagyvillám térsége a kiránduló- és turistaélet egyik fontos központja. Tiszta időben a fővárost és 100 kilométeres környezetét is belátni, a
Mátrától a Pilisig és Zsámbéki-medencéig. A Dunakanyar akár felhős időben
is szabad szemmel látható. A jól azonosítható látnivalók irányát a kilátószinten
ábrák és feliratok is jelzik.

Történet:
A névadó Kaán Károly (1887–1940) erdőmérnök végzettséget szerzett, majd
egy ideig földművelésügyi államtitkárként dolgozott. Az országos erdőgazdálkodás erőskezű szakembereként sokat tett az erdei termékek gazdasági haszonvételének racionalizálásáért, emellett újjászervezte az állami erdőigazgatás rendszerét. Miután Magyarország 1920-ban, a trianoni békeszerződéssel elveszítette erdőterületeinek 84%-át, Kaán, a figyelmét, a kezdeményezőkészségét és a
szakértelmét az Alföld átfogó fásítási terveinek szentelte. Fáradozásainak köszönhetően, 1923-ban született meg az Alföld-fásítási törvény, ezen túl, erdőmérnökként az egyik előharcosa volt a modern szemléletű természetvédelemnek: erőfeszítéseinek köszönhetően született meg 1935-ben az erdő- és természetvédelemről szóló törvény, amely rendeletileg szabályozta a védelem alatt álló
növény- és állatfajok körét, valamint a természeti értékek védelmében lehetővé
tette a kármegelőző állami kisajátítást is. Nyugdíjas éveiben gazdaságpolitikai
kérdésekkel, erdészet- és gazdaságtörténeti kutatásokkal is foglalkozott.

Megközelítés:
A Szépjuhásznétól (a Ságvári-ligettől) a sárga sáv jelzéseket északnyugatra követve és a Gyermekvasút sínpárját átlépve kezdhetjük el a kapaszkodást. Röviddel a cél előtt választhatunk, hogy továbbra is a jelzést követjük (és így kényelmesebben), vagy egy jobbra elágazó, jelzés nélküli, rövidebb (de meredekebb
úton) kaptatunk fel a kilátóhoz. A jelzésen átlagosan 35 perc alatt lehet felérni.

Kaán Károly-kilátó - BUDAPEST

Makovecz Imre Kossuth-díjas építész 1977 és 1981 között a Pilisi Parkerdő
Gazdaság főépítészeként dolgozott, ahova az akkori állami vezetés elől tért ki.
Tudatos döntés volt ez dr. Madas László, a Pilisi Parkerdőgazdaságot megalapító legendás igazgató részéről, és tudatos döntés volt a korabeli hatalom elől
kitérő művész részéről is. „Alámerültem” – jellemezte később Makovecz ezt az
időszakot.
Alámerült, de nem elsüllyedt, hanem gyönyörködött az odalent látottakban,
töltekezett a természet és az erdő örök szépségével, formáival, amit később,
egész pályafutása során beépített művészetébe. Hetvenhat évesen, 2011. szeptember 27-én hunyt el.

Megközelítés:
A kilátót legkönnyebben a Szépjuhásznétól (Ságváriligettől) induló kényelmes
sétautakon közelíthetjük meg. Előbb a zöld körjáratú jeleket északkeletre követjük, majd a Kis- és a Nagy-Hárs-hegy nyergében lévő elágazásnál jobbra, a sárga
háromszög jelzésen fordulun, és onnan alig öt perc alatt fent is vagyunk. A kilátó megközelíthető még Hűvösvölgyből is, a sárga sáv és a sárga háromszög jelzéseket követve, körülbelül 40 percnyi kapaszkodással. Mindkét kiindulóponton van autóparkoló és tömegközlekedési lehetőség.

Makovecz Imre-kilátó - BUDAPEST

Történet:

Történet:

A kilátó névadója Zsitvay Tibor (1884-1969). A kilátót 1933-ban, a Magyar
Turista Szövetség megalakulásának 20 éves jubileumára emelték, eredeti neve,
a Jubileumi kilátó is erre utal. Az avatásra több ezer embert különhajók szállítottak Visegrádra. A terveket Hannig és Uzvölgyi építészmérnökök készítették, összhangban a visegrádi Fellegvár és a Salamon-torony, valamint a környék
történelmi miliőjével. Az épület be-, illetve kijárata pontosan északi, illetve déli
irányban nyílt. Avatásakor a létesítmény még egy emelettel alacsonyabb volt, a
teljes befejezéshez 5 ezer pengő hiányzott.

A Prédikálószék, amely egy hatalmas andezit szikla, amely a Visegrád környéki
hegycsoport legmagasabb tagja. Nevének pontos eredetéről megoszlanak a vélemények, de tény, hogy a hegy sziklás csúcsa a Duna fölé magasodó szószékre
emlékeztet. A csúcson egy kis tisztást találunk, ahol padok, asztalok és kiépített
tűzrakóhely is várja a kirándulókat. A tisztás mellett egy fából készült kereszt
magasodik. A hegy lábánál kanyarog a Duna, könnyen felfedhezhető Visegrád
a Salamon-toronnyal és a Fellegvárral. Túlsó oldalán a Börzsöny csúcsai, többek között a Szent Mihály-hegy, a Csóványos és a Nagy-Hideg-hegy magasodnak. Oldalában találhatóak a Vadálló-kövek különleges alakú sziklái: a Nagytuskót, a Széles-tornyot, a Bunkót, Függőkövet, a Felkiáltó jelet és Árpád trónját. A Vadálló-kövek, amely vulkáni törmelékes kőzetből, azaz agglomerátumból áll, jól példázza a Visegrádi-hegység földtani felépítésének sajátosságait. A
Prédikálószék és a Vadálló-kövek a Duna-Ipoly Nemzeti Park fokozottan védett
része, a Bioszféra Rezervátum magterülete.

Megközelítés:
A Zsitvay-kilátó saját járművel a 11. számú országút felől a Panoráma úton a
kilátó alatt lévő parkolóig közelíthető meg, ahonnan még nagyjából tízpercnyi
séta a torony. Ugyanennél a parkolónál van a 883-as helyközi busz megállója is,
ahová május elejétől szeptember végéig hétvégenként napi öt buszjárat közlekedik. Visegrádról gyalogosan az országos kék, majd a hozzá fonódó kék háromszög jelzésen, egyórás sétával érhető el. Visegrádra az Újpesti hídnál lévő Városkapu metrómegállótól, vagy a Szentendrétől induló helyközi buszokkal lehet eljutni, Nagymaros felől, a Dunán pedig révvel lehet átkelni.

Megközelítés:
A kilátó csak gyalogosan közelíthető meg. Dömös felől a zöld jelzésen indulva
a piros háromszög jelzésen keresztül jutunk el a kilátóig, érintve Vadálló köveket. Az útvonal nehéz, csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. Pilisszentlászló felöl
érkezve a Kisrigó Étteremtől induló piros kereszt jelzésen kell elindulni, majd
a piros háromszög jelzésen haladva jutunk fel a hegycsúcsra. A Dobogókő felől
érkezők szintén a piros háromszög jelzést kell, hogy kövessék.

Prédikálószéki-kilátó - DÖMÖS

Zsitvay-kilátó - VISEGRÁD
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