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Változatos tájon változatos erdőket kezelünk, 
területeinken fenséges bükkösök és kopárokat 
termővé tévő feketefenyvesek, üde gyertyános 
tölgyesek és száraz karsztbokorerdők, telepített 
akácosok és természetes ligeterdők váltják egy-
mást. Mindez a gazdagság azonban csak akkor 
válhat közkinccsé, ha létezése teljességével tud-
ja az Önök javát szolgálni! Éppen ezért felejt-
hetetlen családi kirándulások lehetőségét, ki-
állításokat, vezetett túrákat és gyermekeknek 
szánt programokat is kínálunk a hozzánk láto-
gatóknak, hogy átélhessék a természet harmó-
niáját, amely megnyugtatóan veszi körül roha-
nó nagyvárosi mindennapjainkat.

Örömmel üdvözöljük Önt - reményeink sze-
rint hamarosan személyesen is, parkerdeink 
valamelyikében. Meggyőződésünk, hogy nem 
fog csalódni: a társaságunk által kezelt mint-
egy 65 ezer hektárnyi erdőterület már most 
is több mint 3 millió itt lakó számára nyújt 
a napi kikapcsolódási lehetőségnél is többet 
- természetes környezetet, és az emberi élet szá-
mára nélkülözhetetlen tiszta ivóvizet és jó le-
vegőt. Mindez magától értetődőnek tűnik, va-
lójában azonban komoly munka eredménye. 
Azon munkálkodunk, hogy a Pilisi Parker-
dő egyet jelentsen a minőségi, értékközpon-
tú erdőkezeléssel, ezért legfontosabb célunk 
is ez: természeti javaink hosszú távú fenn-
tartása.

Erdőkezelésünk nem csupán a faanyaggal való 
tartamos gazdálkodást jelenti, ennél sokkal 
többet. Célunk az erdő, mint bonyolult élet-
közösség egészségének, sokféleségének fenn-
tartása, folyamatos javítása, egyfajta „öko-
szisztéma menedzsment”. A gazdálkodással 
összefonódó aktív természetvédelem, a vadvilág 
kezelése, a környezeti nevelés, az ökoturizmus 
fejlesztése, illetve a megélhetés biztosítása a vi-
déki lakosság számára mind-mind közel fél év-
századra visszanyúló tevékenységünk része. 
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FenntArthAtó erdőKezelés

Az erdőkezelés legfontosabb alapelve az 
erdész szakma születése óta a fahozam szabá-
lyozása oly módon, hogy az erdők fakészle-
te ne csökkenjen. Mára az erdő védelmi, 
ökológiai és turisztikai funkcióinak fenn-
tarthatósága is ugyanolyan fontos, mint 
egy adott területről kitermelhető faanyag 
állandósága. A Pilisi Parkerdő Zrt. erdőte-
rületeinek kezelését tíz évre szóló, erdésze-
ti és természetvédelmi hatóság közreműkö-
désével készített erdőtervek alapján végzi. 
erdeink 70%-át jellemzően az idős erdő 
magjaiból kelt csemeték segítségével, ter-
mészetes módon újítjuk meg. A külön-
böző felújítóvágásos erdőkezelési módsze-
reket a természetes folyamatokra alapoz-
va, az erdőtípushoz alkalmazkodva végez-
zük. Csemeteültetésre, mesterséges erdősí-
tésre az idegenhonos állományok felújítása-
kor, fafajcsere esetén, illetve erdősítés pótlá-
sa esetén van szükség. nagy hangsúlyt fek-
tetünk az erdők természetességének nö-
velésére az erdőszerkezet átalakításával (pl. 
sarjeredetű erdők mageredetűvé alakítása, il-
letve többkorú erdők létrehozása), és az ide-
genhonos erdők őshonossá alakításával.

A Pilisi Parkerdő zrt. tudatosan vállalt 
úttörő szerepet és országos szinten élen 
jár a folyamatos erdőborítást biztosító er-

dőkezelés bevezetésében, amelyet ma már 
több mint 19 ezer hektáron, a kezelésé-
ben lévő erdőterület 33,5%-án folytat. A 
folyamatos erdőborítás azt jelenti, hogy az 
erdő tájképi jellege a fakitermelések követ-
keztében nem sérül, a kiránduló számára 
szinte észrevétlen a beavatkozás. 

Folyamatos erdőborítást biztosító  
üzemmódok

Erdészet szálaló 
(ha)

átalakító 
(ha)

faanyagter-
melést nem 
szolgáló (ha)

Összesen 
(ha)

Arány 
(%)

Vágásos 
(ha)

Arány 
(%)

Összesen 
(ha)

Szentendre 277 330 725 1 332 23,5 4 328 76,5 5 660
Visegrád 452 1 293 419 2 164 55,6 1 727 44,4 3 891
Pilismarót 332 592 973 1 897 30,9 4 237 69,1 6 134
Pilisszentkereszt 1 350 540 1 103 2 993 48,1 3 228 51,9 6 222
Pilis, Visegrádi- 
hegység összesen

2 412 2 755 3 220 8 386 38,3 13 520 61,7 21 906

Budakeszi 300 3 506 1 772 5 578 71,2 2 259 28,8 7 837
Budapest 978 594 1 188 2 760 55,2 2 240 44,8 5 000
Budai-hegyek  
összesen

1 278 4 100 2 960 8 338 65,0 4 499 35,0 12 837

Gerecse: Bajna 297 50 863 1 210 17,9 5 537 82,1 6 746
Alföld: ráckeve 91 8 40 139 7,6 1 686 92,4 1 825
Gödöllő 54 283 69 406 6,3 6 013 93,7 6 418
Valkó  519 361 881 10,8 7 247 89,2 8 127
Gödöllői dombság  
összesen

54 802 430 1 286 8,8 13 259 91,2 14 546

Pilisi Parkerdő összesen 4 132 7 715 7 513 19 359 33,5 38 501 66,5 57 860

Az állandó erdőkép miatt „örökerdő”-nek nevez-
zük a folyamatos erdőborítással kezelt erdőket. 
Az örökerdők jellemzője az erdőklíma folyamatos 
fenntartása, a horizontális és vertikális erdőszerke-
zet változatossága, a vegyeskorúság, az elegyesség, 
a válogató (szálankénti vagy kiscsoportos) erdő-
művelés, a famatuzsálemek, a holtfa - mint fon-
tos élőhely - védelme. Célunk a kiváló minősé-
gű és optimális nagyságú fakészlet kialakítása, 
fenntartása, a természeti értékek és a tájkép vé-
delme, az élményt és felüdülést nyújtó, vonzó 
és változatos erdőkép fenntartása.

Az „örökerdők” új szemléletű kezelése, főként a 
kivágandó fák, facsoportok kijelölése, illetve kivá-

gása nem kis szakmai kihívást jelent szakembere-
ink számára. Ezért is folyamatosan követjük a kül-
földi példák tapasztalatait, és figyelmet fordítunk 
erdész szakemberink, fakitermelőink képzésére, 
erre ad alkalmat például az évente megrendezett 
jelölőversenyünk. Az évek során gyűjtött tapaszta-
latainknak köszönhetően folyamatos erdőborítás-
sal kezelt területeinkre évente számos tanulmány-
utat vezetünk külföldi és belföldi szakmai csopor-
tok részére, jellemzően a Visegrádi-hegységben az 
Erdőanyai-völgyben, a Pilis-tetői Örökerdőben, a 
mexikó-pusztai Pro Silva bemutatóterületen vala-
mint a budapesti Hárs-hegyi Örökerdőkben.

erdőművelési rendszerek megoszlása tájegységenként és erdészetenként 
(2016-tól érvényes erdőtervek szerint)
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 csúszda

 lovas fogat

InteGrált terMészetVédeleM

A Pilisi Parkerdő zrt. kezelésében lévő 
területek 62%-a védett, ezekből 17 % fo-
kozottan védett. Olyan különleges tájakon 
kezeljük erdeinket, mint a Budai, a Pilisi és 
a Gödöllői Tájvédelmi Körzet, a Pilis Bio-
szféra Rezervátum, vagy a Szénások Európa 
Diplomás Terület. ebből adódóan is min-
dennapi munkánk része a természetvé-
delem. A fakitermelési, faanyagmozgatási 
munkákat a növényzet és a talaj épségének 
érdekében a terepviszonyokhoz alkalmaz-
kodva, a lehető legkíméletesebb módsze-
rekkel végezzük. Ahol szükséges forwardert 
(speciális erdészeti traktort), lovas fogatot, 
csúszdát vagy kötélpályát alkalmazunk. Az 
erdőfelújításkor és az erdőnevelési mun-
kák során, ha lehetséges, kerüljük a káro-
sítók, gyomnövények elleni vegyszerek al-
kalmazását. A kivágandó fák jelölése során 
elősegítjük a ritka- és elegyfafajok jelenlét-
ét és a holtfa megfelelő arányát. A talajvé-
delemben, a vízkészlet védelmében és a ter-
mészetvédelemben is kiemelten fontosak a 
faanyagtermelés nem szolgáló erdők, me-
lyeknek a Parkerdő kezelésében lévő erdők 
13%-át teszik ki.  A vadgazdálkodást öko-
lógiai szempontok szerint végezzük, fon-
tos feladatunk a védett állat-és növényfajok 
élőhelyfejlesztése. 

kíméletes közelítés eszközei:

Filozófiánk, hogy az aktív természetvédelem gaz-
dasági tevékenységünktől nem elválasztható, a 
védelmi, a gazdasági, illetve a turisztikai szem-
pontoknak is meg kell valósulnia a főváros tá-
gabb környezetében, csak így lehet az erdőke-
zelés hosszútávon fenntartható. Fontosnak tart-
juk a tudatos tervezést, például kirándulóhelyek, 
kerékpáros- és lovas úthálózat kialakítását úgy, 
hogy az ott jelentkező terhelés ne zavarja a rit-
ka, védett fajokat. Természetvédelmi munkánkat 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal szoro-
san együttműködve végezzük. 

aktív természetvédelem –  
természetvédelmi célú pályázatok

A Pilisi Parkerdő zrt. 2008 óta közel 1.1 mil-
liárd Ft-ot fordított részben európai Uni-
ós pályázati forrásból, részben saját forrásból 
a „Parkerdő természetesen” természetvédelmi 

projektjeinek keretében aktív természetvédel-
mi munkákra kezelésében lévő állami erdőte-
rületein. A projektekbe olyan munkák tartoztak, 
mint a védett sziklafalak biztonságossá tétele, vi-
zes élőhelyek megőrzése, idegenhonos erdők ős-
honossá alakítása, védett fajok (pl. hegyi tarsóka, 
pilisi len, magyarföldi husáng) élőhelyvédelme, 
invazív fafajok (pl. bálványfa) visszaszorítása, sze-
mét elszállítása és a szemétlerakás megakadályozá-
sa. A pályázatok megvalósításához és az elért ered-
mények hosszú távú fenntartásához, mely bő-
ven túlnyúlik a pályázati időszakon, az erdésze-
ti és természetvédelmi szaktudás mellett szerveze-
ti és pénzügyi stabilitás is szükséges – mindezeket 
a feltételeket a Pilisi Parkerdő Zrt. teljesíti. A pro-
jektekről a www.parkerdotermeszetesen.hu ol-
dalon olvashatunk.

 forwarder

kötélpálya
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természetesebb erdők létrehozása –  
fafajcserés erdőszerkezet átalakítás 

Ahol indokolt, az idegenhonos fajokból álló erdőket 
(pl. lucfenyvesek, erdei- és feketefenyvesek, akácos zár-
ványerdők) őshonos lombos fajokkal újítjuk fel, ja-
vítva így az erdők természetességét és biodiverzitását. 
Az őshonos fafajokból álló erdőhöz több állat és nö-
vényfaj kapcsolódik, a fák önmagukat képesek megújí-
tani. Az erdők természetességének növelésére alkalmaz-
ható másik módszer a folyamatos erdőborítás szerinti 
erdőgazdálkodás fokozatos bevezetése, így a természe-
teshez legközelebb álló erdőszerkezet alakul ki. 

életet adó holtfa

Kutatások bizonyítják, hogy az erdő természetességének 
egyik fontos eleme a holtfa jelenléte. Az MTA Ökoló-
giai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetével 
együttműködve különös hangsúlyt fektetünk a meg-
felelő mennyiségű álló és fekvő holtfa jelenlétére er-
deinkben, hiszen számos élőlénynek, pl. a rovaroknak, 
az őket fogyasztó énekesmadaraknak és denevéreknek 
táplálékot és élőhelyet biztosít a halott faanyag. 

erdei vizes élőhelyek 

Természetvédelmi és településvédelmi szempontból is fontos a csapadék-
vízzel való gazdálkodás. A Pilisi Parkerdő Zrt. rendszeresen eltávolítja a 
hordalékot a kétéltűeknek és hüllőknek élőhelyet adó erdei kistavakból, 
megelőzve ezzel azok kiszáradását. Az erdőben visszatartott vízfelületek 
növelésére és a települések védelmében több helyen, például a viseg-
rádi Apátkúti-völgyben és a pilismaróti Miklós-deák-völgyben horda-
lékfogó tavakat alakítottunk ki. Ezeknek is köszönhető sok ritka és vé-
dett kétéltű-, hüllő- és madárfaj, például a fekete gólya stabil jelenléte a Pi-
lisben. További információ a www.parkerdőtermeszetesen.hu oldalon. 

Invazív fajok visszaszorítása

A biodiverzitás védelmezéshez, növeléséhez fontos feladat az invazívan 
terjedő idegenhonos fajok visszaszorítása. A tévesen ecetfaként is ismert 
bálványfa mára nem csak a települések környezetében, hanem sajnos az 
erdőterületeken is intenzíven terjed, kiszorítva így az őshonos növényfa-
jokat. A Pilisi Parkerdő zrt. erdőterületein 2008 óta pályázati forrá-
sokból is rendszeres erőfeszítéseket tesz a bálványfa és más „betola-
kodó” növények visszaszorítására, ám valódi siker nem várható a te-
lepülések lakosságainak segítsége nélkül, a kertekből való kivadulást, a 
magszórást csak ők tudják megakadályozni. 

Csertölgy és szürkenyár alkotta elegyes erdőfelújítás akácos után

Álló holtfa Fiatal bálványfa

Jégmadárzöld levelibékaFekete gólya

Foltos szalamandra
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A FA MásodIK élete – nélKülözhetetlen  
és KörnyezetBArát FAAnyAG

 VAdVIláG Kezelése

A fát az emberiség a kezdetektől fogva na-
gyon sok célra használja. Tűzifaként me-
leget ad, utánozhatatlan szerkezetű építő-
anyag, időjárásnak ellenálló tartós kerti bú-
tor vagy játszótéri elem anyaga és nem utol-
só sorban szép, gondoljunk csak az ottho-
nosságot adó fa bútorainkra vagy lambéri-
ánkra. A faanyag feldolgozáshoz kevesebb 
energia szükséges, mint a fém vagy mű-
anyag előállításhoz, beépítése azt jelenti, 
hogy hosszú időre vonjuk ki a fában raktá-
rozott szenet a szénkörforgásból, ezzel is óv-
juk környezetünket.  A faanyag a fenntart-
ható erdőgazdálkodásnak köszönhetően 
megújuló energiaforrás.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a kezelésében levő er-
dők megújításához, neveléséhez és fenntar-
tásához szükséges forrásokat részben a ki-
termelt faanyag értékesítésével teremti elő. 
Az így keletkezett bevételből finanszírozza 
az erdőfelújításokat, a fiatal erdők ápolását 
és nevelését valamint turisztikai, közjóléti 
feladatait. A faanyag értékesítéséből szár-
mazó bevétel így voltaképpen befektetés 
a jövőbe, egyúttal az erdők védelmének 
és fenntartásának nélkülözhetetlen biz-
tosítékát jelenti. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. erdeiben az élő fa-
térfogat (az erdők élőfakészlete) folyama-
tosan gyarapszik, hiszen az éves növedék 
nem haladja meg az éves fakitermelést (lásd 
Összefogaló számokban táblázat).

Az erdeinkben kitermelt faanyag 80%-a 
tűzifa minőségű, a tűzifaként értékesített 
faanyag 90%-a helyben hasznosul, jel-
lemzően lakossági tűzifaként.

A vadállomány az ökoszisztéma része, ezért na-
gyon fontos, hogy a vadvilág és az erdő kezelése 
egymással összhangban történjen. A Pilisi Parker-
dő Zrt. 79.910 ha területen vadgazdálkodó, terü-
letünkön a hazai öt nagyvadfaj (gímszarvas, dám-
szarvas, őz, vaddisznó, muflon) megtalálható. A 
természetes folyamatokra alapozott erdőfelújí-
tás és a folyamatos erdőborítás elképzelhetet-
len a vadállomány létszámának szabályozása 
nélkül. A vad fontos táplálékát jelentik a fiatal fák 
rügyei és a makk, de a szarvas és őz agancstisztítás-
kor és fogával is jelentős kárt tud okozni a fák kér-
gében is. Célunk a vadállományt az erdő vadtű-
rő képességével összhangban tartani úgy, hogy az 
erdő természetessége ne romoljon. A Pilisi Parker-
dő Zrt. szakszemélyzete számára komoly munkát 
jelent a vadászat, hiszen egy nagyvadat a Viseg-

rádi-hegységben átlagosan 2-4 vadászati alkalom 
után sikerül csak terítékre hozni. A jóval zavar-
tabb Budai-hegységben akár 10-11 alkalommal is 
ki kell menni a területre egy vad elejtéséhez.
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erdeI tUrIzMUs

A Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal jött létre 
1969-ben, hogy az itt élő, mára közel 3 mil-
lió ember erdei kikapcsolódását szolgálja. Köz-
jóléti tevékenységünk az alapításhoz nyúlik 
vissza. Mára közel 20 millió látogatói nap-
pal számolunk évente a kezelésünkben lévő, 
méltán ismert és szeretett túraútvonalainkon, 
letelepedőhelyeinken, kilátóinkban, kerékpár-
ral igénybe vehető erdei útjainkon, turistaszál-
lásainkon és vadászházainkban. 

Som-hegyi Turistaházunk felújítása az első lé-
pése volt azoknak a közjóléti fejlesztéseknek, 
melyeket társaságunk továbbra is irányadó-
nak tart.

A nagyobb beruházások mellett, mint a kilá-
tók és turistaházak létesítése törekszünk arra, 
hogy az erdeinkben található vallási-, történel-
mi emlékhelyeinket megóvjuk, környezetüket 
ápoljuk. Szakemberink az erdőt járva számos 
olyan már elfeledett emlékhelyet fedeznek fel, 
melyet saját forrásból újítunk fel. A 2014-es 
jégkár helyreállítási munkálatai között első he-
lyen szerepelt, hogy a turistautakat újra járha-
tóvá tegyük. Szoros kapcsolatot tartunk fenn 
az erdőgazdaság területén működő természet-
járó szervezetekkel. Ennek eredményeként 
nemcsak az Országos Kéktúra útvonalának 
felújító munkálataiban vettünk részt, de saját 
működési területünkön is új, jelzett túraútvo-
nalakat alakítottunk ki az erdőt látogató kö-
zönség számára. 

Som-hegyi turistaház  boldog Özséb-kilátó

turistaszállások férőhelyek száma (fő)

Som-hegyi Turistaház 30
Kőhegyi Czibulka János Menedékház 24
Fekete-hegyi Berda József  Kulcsosház 12
Brilli Gyula Menedékház 12
Mogyoró-hegyi Tábor 150

Kilátók helyszín

Dévényi Antal-kilátó Pilis, Nagy-Kopasz hegy 447 m 
Boldog Özséb-kilátó Pilis, Pilis-tető, 756 m
Csergezán Pál-kilátó Budai-hegység, Nagy-kopasz 
Kaán Károly-kilátó Budai-hegység, Nagy-Hárs-hegy
Makovecz Imre-kilátó Budai-hegység, Kis-Hárs-hegy
Árpád-kilátó Budai-hegység, Látó-hegy
Vadasparki kilátó Budai-hegység, Budakeszi Vadaspark
Zsitvay-kilátó Visegrádi-hegység, Nagyvillám
Dévényi Antal-kilátó Pilis, Nagy-Kopasz-hegy

Arborétum, Füvészkert helyszín

Bertényi Miklós Füvészkert Visegrád, Apátkúti-völgy
Budakeszi Erdészeti Arborétum Budakeszi, Erdészet

turistaút hálózat

A turistamozgalmak létrejöttének és a térség-
ben dolgozó erdészeknek köszönhetően a Pilis 
és a Budai-hegység turistaút hálózatának alap-
jait már a 19. század végén kezdték lerakni. 
tirts rezső, az egykori erdőmérnök és erdő-
tanácsos készítette dobogókő első turistajel-
zését, és jelentős munkát végzett a magyaror-
szági turistaútvonalak kialakításában valamint 
a Pilis feltérképezésében is. A Parkerdő terüle-
tén mára közel 1000 km hosszú turistaút-há-
lózaton járhatjuk be az ismert és kevésbé is-
mert történelmi emlékeket, kirándulóhelye-
ket és természeti szépségeket, melyek közül a 
www.parkerdo.hu oldalon válogathatunk. A 
turistautak jelzéseinek festését a Pilisi Parkerdő 
Zrt-vel együttműködve turista egyesületek vég-
zik, az útvonalak karbantartása, javítása az er-
dőgazdaság feladata. Szervezett túráknak és kü-
lönböző versenyek sokaságának ad otthont er-
dőterületünk.  
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kerékpáros úthálózat

A Pilisi Parkerdő Zrt. erdei tu-
risztikai újításainak sorában va-
lósult meg a Budai-hegység és 
a Pilis Visegrádi-hegység kije-
lölt erdei kerékpáros úthálóza-
tának bővítése. Az eddigi 100 
km-es erdei kerékpározható út-
hálózathoz még közel 100 km er-
dei utat jelöltünk ki. Ennek kö-
szönhetően egy természeti, tör-
ténelmi és kulturális értékekben 
gazdag régió vált erdőn keresztül 
is átjárhatóvá. Budapest, Szent-
endre, Visegrád, Esztergom és a több pilisi település van összekötve 
kerékpározásra kijelölt erdei utakkal. Térkép a túratervezéshez elérhe-
tő a www.parkerdo.hu oldalon!

A gyalogos, kerékpáros és a közeljövőben tervezett lovas úthálózat kiala-
kításánál és fejlesztésénél a Pilisi Parkerdő Zrt. fontosnak tartja a széles-
körű egyeztetést az érintett civil szervezetekkel és az önkormányzatokkal.

Fenntartás

A közjót szolgáló erdei turisztikai létesítmények fenntartását, az infrast-
ruktúra fejlesztését a Pilisi Parkerdő Zrt. jellemzően saját – többnyire 
fakitermelésből származó - bevételéből finanszírozza. A létesítmények 
legnagyobb része ingyenesen látogatható. sajnos az erdőben illegáli-
san lerakott szemét nagy problémát jelent, ennek összegyűjtésére, 
elszállítására a Pilisi Parkerdő zrt. éves szinten 30-35 millió Ft-ot 
fordít, nagy segítséget jelentenek a szemétgyűjtésben az erdészetek-
nél dolgozó közfoglalkoztatottak. Ha szemétgyűjtésre, vandalizmus 
okozta rongálások kijavítására fordított költségek nem lennének, többet 
tudnánk a közjóléti fejlesztésekre fordítani. A közjóléti szolgáltatások fi-
nanszírozásában fontos azon önkormányzatok szerepvállalása, akik felis-
merték, hogy a parkerdők a helyi lakosság jólétét szolgálják a leginkább.

Vadászati turizmus

A Pilisi Parkerdő Zrt. vadászterületein színvonalas vadásza-
ti lehetőséget is kínál, 7 jól felszerelt vadászház várja az ide 
érkező vadászvendégeket. Bővebben a vadászati lehetőségek-
ről www.pilishunting.com oldalon olvashatnak. Vadászhá-
zaink nem csak vadászati célra, de konferenciák, csalá-
di rendezvények, esküvők és egyéb összejövetelek céljára 
is kiválóan alkalmasak és méltán híresek a magyaros, tájra 
jellemző és erdei ételkülönlegességeikről, saját konyhájukról. 

Vadászház Férőhelyek száma

Gyarmatpusztai Vadászház 40
Budakeszi Vadászház 20
Isaszegi Vadászház 20
Hoffmann Vadászház (Pilisszentlélek közelében) 20
Sikárosi Vadászház (Szentendre közelében) 12
Galgamácsai Vadászház 10
Apátkúti Vadászház (Visegrád közelében) 14 Hoffmann Vadászház 
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Hármashatár-hegyi erdei Iskola

Budapest egyik különlegességnek számító terüle-
tén, a számos védett növény- és állatfajnak otthont 
adó Hármashatár-hegyen működik. Az erdei isko-
la közvetlen közeléből csodálatos kilátás nyílik Bu-
dapestre. A 2014-ben megnyitott erdei iskola in-
teraktívan mutatja be a térség erdei sportjait (sár-
kányrepülőzés, kerékpározás, terepfutás, sziklamá-
szás, barlangászás) és a Budai-hegységre jellemző 

barlangok világát is. Iskolásoknak és óvodásoknak 
szóló tematikus programok mellett hétvégi termé-
szetismereti programokat, túrákat is szervez az er-
dei iskola. Családi- és céges rendezvényeknek, szak-
mai napoknak, sőt születésnapok ünneplésének is 
kiváló helyszín. További információ az erdei isko-
láról a www.erdoajandeka.hu oldalon olvasható. 

KörnyezetI neVelés

A környezeti nevelés hagyománya cégünk-
nél szintén az 1969-es alapításig nyúlik 
vissza. Dr. Madas László, a Parkerdőgazda-
ság első igazgatója felismerte, hogy a termé-
szettől elszakadt nagyvárosi embernek nem 
csak erdei kikapcsolódásra, de útmutatásra, 
tudásszerzési lehetőségre, vezetett túrákra, er-
dei programokra is szüksége van. 

madas László erdészeti erdei Iskola

Első igazgatónk nevét viseli az ország első erdei 
iskolája, mely a kezdetektől máig a felnövekvő 
generációk szemléletformálását szolgálja. A vi-
segrádi Madas lászló erdészeti erdei Isko-
la évente közel 10 ezer látogatót fogad, min-
den évszakban változatos programokkal vár-
ja nem csak az óvodás- iskolás korosztályt, 
de a hétvégi programot tervezőket is. Az er-
dei iskola programjai a www.mogyorohegy-
erdeiiskola.hu oldalon érhetőek el. 

budakeszi Vadaspark

A Budakeszi Vadaspark küldetése, hogy a 
Kárpát-medencében őshonos fajokat termé-
szetes környezetükben bemutatva hívja fel lá-
togatói figyelmét a természet és az állatok sze-
retetére, tiszteletére. régi falusi tanya han-
gulatát idéző parasztudvar, állatsimogató, 
szakvezetések, kisállattréningek, napközis 
táborok, pihenőpark, büfé és baba-mama 
kuckó szolgálja az ide látogatókat. További 
információ a www.vadaspark-budakeszi.hu

madas László erdészeti erdei Iskola madas László erdészeti erdei Iskola budakeszi Vadaspark bejárata

a felnövekvő generációk szemléletformálását szolgálja.

Önkéntesnap a Vadasparkban kézműves foglalkozás Hármashatár-hegyi erdei Iskola
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MeGélhetés Az erdőBől

napjaink fontos kérdése a vidék lakosság-
megtartó és gazdasági erejének növelése. 
Az erdőhöz kapcsolódó munkahelyek szá-
mos családnak jelentik a mindennapi megél-
hetését. A Pilis Parkerdő Zrt. visegrádi köz-
pontjában és 10 erdészeténél a 285 fő alkal-
mazotti létszám mellett 375 fő közfoglalkoz-
tatott is dolgozik. Erdészeteinknél 2-2 fő er-
dőgondnok, illetve műszaki vezető végzi a 
szakmai feladatok tervezését és irányítását. 
Az erdőterületen kb. 1000-1200 hektáros 
kerületekben az ültető- és fakitermelő vállal-
kozók irányítását kerületvezető erdészek vég-
zik. A Pilisi Parkerdő zrt. vállalkozói lét-
számát is beleértve, mintegy 1200 család-
nak nyújt megélhetést a főváros tágabb 
környezetében, de jellemzően vidéken. 

társAdAlMI szerePVállAlás

Társadalmi szerepvállalásunk legfontosabb 
eleme az erdő közjóléti, turisztikai szerepé-
nek biztosítása. ez csakis a helyi civil szer-
vezetekkel, önkormányzatokkal, és fele-
lősségteljes gazdálkodó szervezetekkel kö-
zösen lehet hatékony.

A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal kötött 
együttműködési megállapodásunk kereté-
ben minden évben finanszírozzuk a nemze-
ti park üzemeltetésében lévő Pilisi Len Láto-
gatóközpont működését, és a közös kezelés-
ben lévő Szénások Európa Diplomás Terüle-
ten végzett munkákat.

A Pilisi Parkerdő Zrt. számos civil szervezet-
tel működik együtt, akik jelentős társadalmi 
munkát végeznek, ezek közül néhány: Or-
szágos Erdészeti Egyesület, Magyar Termé-
szetjáró Szövetség, Magyar Turista Egyesü-
let, Budapesti Természetbarát Sportszövet-
ség, Erdőmentők Alapítvány,…

Szakmai tevékenységünket (csemeteültetés, 
erdősítés) támogató gazdálkodó szervezetek: 
CitiBank, IKEA, DAF Magyarország, LIDL 
Magyarország,…
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 szAKérteleM és InnoVáCIó

számos kutatási projektben is részt veszünk az 
alábbi társszervezetekkel:

‒ Erdészeti Tudományos Intézet: Erdőrezervátu-
mok monitorozása

‒ MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és 
Botanikai Intézet: Erdőgazdálkodás termőhely-
re, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatá-
sának kísérletes vizsgálata.

‒ Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési In-
tézet: A Budapest belterületén megjelenő vad-
disznók élőhelyhasználatának és táplálkozásá-
nak vizsgálata

‒ Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudo-
mányi Kar: Erdészet című tantárgy elméleti és 
terepi oktatása

‒ ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék: 
madármonitorozás és kutatás 

‒ Duna-Ipoly Nemzeti Park: Pilis Bioszféra Re-
zervátum és Szénások Európa Diplomás terü-
let közös kezelése együttműködési megállapo-
dások alapján

‒ WWF Magyarország: Örökerdő tanösvények 
létrehozása, „Továbbfejlesztett kommunikáció, 
együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 
2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érde-
kében” LIFE+ pályázat

‒ Magyar Madártani Egyesület Kétéltű- és Hül-
lővédelmi Szakosztály: Kétéltűek és hüllők fel-
mérése a Pilisben és a Visegrádi-hegységben, 
haragossikló élőhelyvédelmi program.

Társaságunk számára fontos, hogy a min-
dennapi munkánkban alkalmazni tudjuk 
a legújabb kutatási eredményeket, és hogy 
kollégáink szakterületükön a lehető legma-
gasabb szintű naprakész tudással rendelkez-
zenek. Ennek érdekében szervezzük meg 
belföldi és külföldi tanulmányútjainkat, 
éves szakmai jelölőversenyünket. Kollégá-
ink rendszeresen más szakmai versenyeken 
illetve az országos Év Erdésze Versenyen is 
részt vesznek.

Rendszeresen szervezünk szakmai progra-
mot erdészeti szakközépiskolai és egyetemi 
csoportok részére, valamint gyakorlatra fo-
gadjuk a jelentkező hallgatókat.

Munkatársaink aktívan részt vesznek az Or-
szágos Erdészeti Egyesület rendezvényein, 
rendszeresen jelentkeznek szakmai cikkek-
kel az ágazat 150 éves folyóiratában, az Er-
dészeti Lapokban és más tudományos fo-
lyóiratokban.

Feketególyák gyűrűzése

az mta Ök Ökológiai és botanikai Intézetének és a Pilisi Parkerdő zrt.-nek közös kísérleti területe Pilisszántó határában

az örökerdő gazdálkodás kézzelfogható eredménye

Vaddisznók élőhelyének behatárolása GPS-szel
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összeFoGlAló száMoKBAn

általános adatok

kezelt terület 64 497 ha

kezelt állami erdőterület 58 165 ha

vadászterület 79 910 ha

foglalkoztatottak (állandó) 285 fő

közfoglalkoztatottak 375 fő/év

ökológia

Élőfakészlet 10 800 000 m3

Éves folyónövedék 278 313 br. m3

Éves fakitermelés 220-235 000 br. m3

természetes erdőfelújítások aránya 70%

folyamatos erdőborítású üzemmódok  
(szálaló, átalakító, faanyagtermelést nem szolgáló)

27%

Fafajok elegyaránya

tölgy 34%

csertölgy 23%

bükk 9%

fenyő 9%

akác 6%

gyertyán 5%

egyéb 14%

Védett területek

Védett terület közel 40 000 ha,  
a kezelt terület 62%-a

ebből fokozottan védett 10 841 ha,  
a kezelt terület 17%-a

Natura 2000-es terület 41 464 ha,  
a kezelt terület 64%-a

Pilis Bioszféra Rezervátum 27 081 ha
Erdőrezervátumok magterülete összesen  
(Pilis-oldal, Prédikálószék, Nagy Istrázsa-hegy, Kisszénás)

158 ha

Szénások Európa Diplomás terület 106 ha
erdei turisztika
becsült látogatószám erdőterületeinken 20 millió látogatói 

nap/év
jelölt turistaút közel 1000 km
jelölt kerékpározható úthálózat közel 200 km
kilátó 7 db
turistaszállások 5 db, összesen  

228 férőhellyel
vadászház 7 db, összesen  

136 férőhellyel
Gazdálkodás
Éves árbevétel (átlagosan) 4,3 milliárd Ft
Éves adózott nyereség (átlagosan) 40-80 millió Ft



elérhetőséGeK

Bajnai erdészet
2525 Bajna, Bem u. 7.
tel: 06-33-447-144
fax: 06-33-447-154
e-mail: bajna@pprt.hu 

Budakeszi erdészet
2092 Budakeszi, Telki út
tel: 06-23-457-857
e-mail: budakeszi@pprt.hu  

Budapesti erdészet
1021 Budapest, Budakeszi út 91.
tel: 06-1-391-0540
fax: 06-1-391-0550
e-mail: budapest@pprt.hu  

Gödöllői erdészet
2100 Gödöllő, Csemetekert 13.
tel: 06-28-515-730
fax: 06-28-515-732
e-mail: godollo@pprt.hu   

Pilismaróti erdészet
2028 Pilismarót, Ady Endre utca 47.
tel: 06-33-471-169
fax: 06-33-471-190
e-mail: pilismarot@pprt.hu   

Pilisszentkereszti erdészet
2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 5.
tel: 06-26-347-528
fax: 06-26-347-528
e-mail: pilisszentkereszt@pprt.hu  

ráckevei erdészet
2300 Ráckeve, Erdész u. 4.
tel: 06-24-513-320
e-mail: rackeve@pprt.hu  

szentendrei erdészet
2000 Szentendre, Ulcisia köz 3.
tel: 06-26-311-903
fax: 06-26-310-769
e-mail: szentendre@pprt.hu  

Valkói erdészet
2114 Valkó, Szabadság u. 223.
tel: 06-28-572-020
fax: 06-28-572-021
e-mail: valko@pprt.hu 

Visegrádi erdészet
2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
tel: 06-26-598-082
fax: 06-26-598-084
e-mail: visegrad@pprt.hu 

erdészeti Információs Központ
1021 Budapest, Budakeszi út 91.
tel: 06-1-391-0540
fax: 06-1-391-0550
e-mail: informacio@pprt.hu

Madas lászló erdészeti erdei Iskola
2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
tel: 06-26-398-227
fax: 06-26-398-227
e-mail: emh@pprt.hu

Budakeszi Vadaspark
2092 Budakeszi, hrsz. 0210/8
tel: 06-23-451-783
fax: 06-23-451-783
e-mail: budakeszi.vadaspark@bkvp.hu

honlapcímek:
www.parkerdo.hu
parkerdotermeszetesen.hu
www.mogyorohegy-erdeiiskola.hu
www.vadaspark-budakeszi.hu

H-2025 Visegrád, 
Mátyás király u. 4.

telefon: 26/598-000 
telefax: 26/398-229

e-mail: informacio@pprt.hu 
web: www.parkerdo.hu
www.facebook.com/pilisiparkerdo

Fotók:
Csépányi Péter, Nagy László - Erdészeti Lapok. Vígh Andrea, Szentpéteri Sándor, Vajda Bertalan, 
Lampert Zsolt, Dankó Sándor, Mészáros Péter, Békefi Andrásné, és a Pilisi Parkerdő Zrt munkatársai
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