
Elõszó

AFelfedező utak a III. kerületben – avagy ismerjük meg természeti
értékeinket című ismeretterjesztő kirándulássorozatot 2005 őszén

indította el Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.
A kezdeményezés célja elsősorban kerületünk természeti értékeinek

megismertetése, a környezettudatos gondolkodás és magatartás kiala-
kítása és erősítése volt. Minden kirándulásra szakértő vezetőket 
hívtunk, akik színes előadásaikkal különleges élménnyé tették ezeket az
alkalmakat.

A nagy sikert aratott kirándulássorozat sokakat megmozgatott.
Egyértelműen kiderült, hogy a lakosság komolyan érdeklődik természeti
környezetünk iránt, és igény van az ismeretterjesztésre, amelynek meg-
szervezésében az Önkormányzat fontos szerepet játszhat.

Ez a kiadvány a kirándulások helyszíneiből dolgozza fel a legszebb
tizenegyet, azzal a céllal, hogy még szélesebb körben tudjuk nép-
szerűsíteni a kerületben található természeti értékeinket, és egyúttal
hasznos segítséget adjunk túrák és séták tervezéséhez.

Jó kirándulást, túrázást kívánok!
Fedezze fel természeti értékeinket!

Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

3Csoportkép a Csúcs-hegyi kirándulás résztvevőiről
Fotó: Hamza Emil
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Mátyás-hegy

falak. A felhagyott bányagödör bár megtöri
az erdőtakaró látványát, de ugyanakkor
feltárja a különböző korú kőzetrétegeket,
bepillantást engedve nemcsak a Mátyás-
hegy, hanem a tágabb környezet földtani vi-
szonyaiba is. Az egymásra települt és mára
eredeti vízszintes helyzetükből ferdén kibil-
lent vagy a földtörténet korábbi év százmilliói
alatt összetöredezett, összegyűrt, egykori
tengerek üledékéből képződött kőzetrétegek
a terület viharos geológiai múltjáról tanús-
kodnak. Különösen jól látható az egykori
kéregmozgások hatása a délnyugati kőfej-
tőben, ahol egy függőleges fal tárja elénk a
több tízmillió éve az eocén korban képződött
mészkőrétegeket. A jó szemű kiránduló sok
helyen rábukkanhat a hajdani tengeri élő-
világ máig megőrződött nyomaira: a rétegek-
ben kagylók, tengeri sünök és más mészvázú
állatok ősmaradványait lehet találni.

A Budai-hegység összetöredezett, ha-
sadékokkal átjárt mészkövében a hajdani
hévizek oldó hatásának köszönhetően szá-
mos barlang képződött. A Mátyáshegyi-
barlang bejárata a délnyugati kőfejtő alján
nyílik. Kisebb részeit a Szép-völgyben folyó
hajdani jelentős kőbányászat már korán

1.

GGeeoollóóggiiaaii  eellőőaaddááss  aa  MMááttyyááss--hheeggyy  ddééllkkeelleettii  kkőőffeejjttőőjjéébbeenn
FFoottóó::  HHaammzzaa  EEmmiill

A300 méter magas Mátyás-hegyet
nyugatról a Szépvölgy, északról 
a Kiscelli-párkánysík határolja. A

Szépvölgyi út északi oldalán jellegzetes,
elkülönült tömbként emelkedik ki a 
Hármashatár-hegy vonulatából. A vonulat
következő tagjával, a Remete-heggyel
mindössze egy keskeny, mára sajnos szinte
teljesen beépült nyereg köti össze. A Má-
tyás-hegy két irányból közelíthető meg, leg-
könnyebben a Mátyáshegyi útról vagy a
Szépvögyi útról a Nyereg utcán keresztül. 
Az 1990-es évek végén a kezelő Pilisi Park-
erdő Zrt. a hegyen átvezető ösvény nyom-
vonalán kényelmesen járható sétautat
épített ki.

A Mátyás-hegy neve 1847-ig az azonos
jelentésű német Matthiasberg volt. A hegyen
és környékén talált régészeti emlékek szerint
a rómaiak is lakták. Lábánál haladt el a
Nagyszombat utcai katonai tábort ellátó ivó-
vízvezeték, amely a környező forrásvizeket
gyűjtötte össze.

A II. világháború előtt intenzív kőbá-
nyászat folyt a hegy délkeleti és délnyugati
oldalában. Ennek ma is látható nyomai a
nagy bányaudvarok és a magas homlok-
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feltárta. Kutatása csak 1948-ban kezdődött,
és napjainkban is folyik. A kutatók már meg-
találták a régóta vélelmezett összeköttetést
a közeli Pál-völgyi-barlanghoz, ezzel a két
barlang együttes járatrendszerének hossza
jelenleg majdnem 19 kilométer – ami csak
kevéssel marad el a Baradla-barlang ma-
gyarországi szakaszainak hosszától és
ezzel a Dunántúl leghosszabb ismert bar-
langja. Egy része vezetéssel megtekint-
hető.

Útvonal javaslat: 

A Mátyáshegyi út Kolostor utcai sarkától néhány méterre, ahol a 165-ös busz megál-
lója van, indul a kék kereszt turistaút, amelyen az egykori délkeleti kőfejtőkhöz lehet
eljutni. A kőfejtők jobb oldalától halad tovább a jelzett út, egy ideig a kőfejtő
pereméhez egészen közel, ahonnan az egykori bánya termelési szintjei, meddő-
hányói és megmaradt homlokfalai jól láthatók. A bányagödörtől eltávolodva a 
II. világháborúban ásott lövészárkok ma is látható nyomai mellett vezet az út, a plató
jellegű hegytetőig. A karsztbokorerdő ugyan alacsony, de a kilátást akadályozza. 
A kék kereszt turistaút a csúcs után lefelé, egy barlangüreg mellett halad el, majd a
Remete-hegyi nyeregnél egy újonnan felhúzott kerítés mellett, egyenetlen talajon,
feltörő sarjak között lehet lejutni a Nyereg utcáig.

Kb.: 3 km

FFoosssszzíílliiáákk  aa  MMááttyyááss--hheeggyyrrőőll
FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm
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Guckler Károly sétaút

AHármashatár-hegycsoport III. kerü-
letbe eső észak-keleti lejtőjén, a 
350-360 m tengerszint feletti magas-

ságban, közel vízszintesen kanyarog a sé-
taút, melyet Guckler Károly (1858-1923) er-
dész, egykori erdőmester építtetett. A Tábor-
hegytől a Virágos-nyeregig kiépített útról, 
elsősorban a hegyorrokról szép kilátás nyílik
a Duna irányába.

A hegyoldalt a tájképi értékeken túl a
foltokban még megtalálható eredeti nö-
vénytársulások és az értékes állatvilág teszi
jelentőssé. A Hármashatár-hegycsoport
vegetációját a Budai-hegység alacsonyabb
(melegebb, szárazabb) részeire jellemző
ún. cseres-tölgyes, valamint a kissé maga-
sabb, hűvösebb és nedvesebb területeken
az ún. gyertyános-tölgyes növénytársulás
jellemzi. A hegycsoportnak a III. kerületre
eső részén az enyhe lejtőkről és a platókról
a cseres-tölgyeseket kiirtották, helyükön
másodlagos társulások találhatóak. A gyer-
tyános-tölgyesek viszont továbbra is meg-
találhatóak, az északi lejtőkön.

A tölgyesekkel szemben a gyertyános-
tölgyes mindig jóval zártabb, árnyasabb,
hűvös erdő – ezek a turistautak enyhülést

adó szakaszai. A fény hiányában a cser-
jeszint csak gyéren alakulhat ki. Kora
tavasszal jellemző az avart borító színes
virágszőnyeg, amely az enyhe, homorú 
hajlatokban, vágásokban, üde termőhe-
lyeken kifejlődő keltikés altársulásokban,
míg a szárazabb termőhelyeken, domború
oldalakon, hátakon gyöngyperjés altársu-
lásokként jelenik meg. A nedvesebb te-
rületeken nyáron a visszahúzódó évelők
helyett sötétzöld, fénylő levelű, árnyéktűrő
növények borítják a talajt.

Ahol a sziklabúvásokon a mészkő vagy
dolomit alapkőzet döntő szerephez jut a
növényzet kifejlődésében, ott ún. szikla-
gyepek alakulnak ki, amelyek a hegycso-
port egyes, a kerületünkre eső részein
meghatározó szerepűek. Ahol a talaj-fel-
halmozódási folyamat előrehalad, ún. szik-
lafüves lejtősztyepprét alakul ki, melynek
helyileg jellemző faja a törpe, sárga vagy
kék virágú apró nőszirom (Iris pumila).
Mivel az utóbbi két társulás térben és
időben összefügg, mindig egymás tőszom-
szédságában találjuk meg őket. A rendkívül
fajgazdag, minden vegetációs időszakban
virágzó sztyepprét feltűnő éke a tavaszi

2.

KKoorraa  ttaavvaasszzii  kkiirráánndduullááss  aa  GGuucckklleerr  KKáárroollyy  ssééttaaúúttoonn
FFoottóó::  HHaammzzaa  EEmmiill
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Útvonal javaslat:

A 65-ös busz végállomásától a Hár-
mashatárhegyi út mellett a kék jel-
zésen elindulva, majd a jobb kéz felé
nyíló, zöld kereszt jelzésű, ún. Fekete
salak sétaúton végighaladva közelít-
hető meg a Guckler Károly sétaút,
amely annak folytatásaként halad a
hegyoldalban. Bár az út továbbmegy a
Csúcs-hegy oldalában is, a Virágos-
nyeregre kiérve a János-bogár utcán
(a kék kereszt turistajelzésen) jobbra
letérve róla az Erdőalja útra érkezünk,
ahol az Árpád hídig közlekedő 137-es
busz végállomása van.

Kb.: 7 km

hérics (Adonis vernalis), és a leánykökör-
csin (Pulsatilla grandis), melyek – mérge-
zőek lévén – a legeltetést kiválóan, a
virágszedő turizmust és a gyepfajok kon-
kurenciáját viszont nehezen tűrik. Ezek a
tisztások számos védett állatfajnak nyúj-
tanak menedéket. Ilyen például Európa leg-
nagyobb rovarjaként számon tartott fűrész-
lábú szöcske.

AAzz  aapprróó  nnőősszziirroomm  ssáárrggaa  sszzíínnvváállttoozzaattaa  
FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm



A Hármashatár-hegy csúcsának meghódítása
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3.

Kilátás a Hármashatár-hegy csúcsáról, előtérben az Újlaki-heggyel
Fotó: Hamza Emil

AHármashatár-hegy-csoport a Duna,
a Solymár-völgy és a Hűvösvölgy
által közrefogott terület. Fő vonulatát

a Mátyás-hegy, a Remete-hegy, a Tábor-
hegy, a Felső-Kecske-hegy, a Hármas-
határ-hegy, a Vihar-hegy és a Csúcs-hegy
alkotják. A vonulat keleti oldalához kap-
csolódik a Kiscelli-párkánysík, amelyen a
felhagyott agyagbányák területei is vannak.
A névadó Hármashatár-hegy a legma-
gasabb, csúcsa 495 m-rel van a Balti-
tenger szintje felett. A hegyet már-már
jelképező nagy adótornyot viszont nem ide,
hanem az Alsó- és a Felső-Kecske-hegy
közötti nyeregre – az egykori „rádiózavaró“
területére – építették. (Címlapfotó)

Budapest II. és III. kerületeinek határa
a hegygerincen vonul végig, a legma-
gasabb hegycsúcs is éppen a határ vo-
nalára esik. Az elméleti határvonalat a
turistautak – amelyek elsősorban a terep
viszonyaihoz igazodnak – nem követik. Az
északkeleti hegyoldal meredeksége miatt a
csúcsra a lankásabb délnyugati oldalról
vezet fel az út. Ez egy nem túl hosszú, igen
szép és változatos, a zárt, erdős szaka-
szoktól a ligetes társulásokon át egészen 

a nyílt, sziklagyepes területekig mindent
megmutató sétaút.

Tavasszal elsősorban a naposabb
területek virágpompája, ősszel az aranyló
lombú erdő vonzza a kirándulókat, az
emelkedők leküzdésének fáradalmát pedig
csodálatos panorámák feledtetik. Tiszta
időben egyedülálló élmény a fakoronák felett
megpillantani a Dunát, amelyen egymás
mögött egyszerre négy híd is látható. Ha-
sonlóan egyedi rálátás nyílik a Budai várra
és a Gellért-hegyre.

Felérve a csúcsra, ismét egészen más
kilátás tárul elénk, széles látóhatáron is-
merkedhetünk a Pest-hidegkúti Vitorlázó-
repülőtér, vagy éppen a János-hegy
kontúrjaival, amely leginkább a jellegzetes
formájú és fehér színű kilátóépületről ismer-
hető fel.

Bár a Budai Tájvédelmi Körzet legked-
veltebb kirándulóhelyei közé tartozik a
hegycsúcs, ennek ellenére igen gazdag az
élővilága. A növény- és állatvilág fajgaz-
dagságának megőrzése mindannyiunk
közös feladata, amihez elsősorban azzal
járulhatunk hozzá, hogy a kijelölt utakról
nem térünk le és a növényeket csak ere-



deti helyükön csodáljuk meg. Így az erdő
még hosszú ideig elláthatja legfontosabb
feladatát, a kirándulók és turisták befo-
gadását, valamint a főváros „tüdejeként“
betöltött szerepét.

A Hármashatár-hegy csúcsára a Buda-
pesti Sport Egyesület 1926-ban turistaházat
épített, amelyet később vendéglővé alakí-
tottak.

Útvonal javaslat:
Érdemes egy kicsit hosszabb sétát
választva a 65-ös busz végállomásától
(a Fenyőgyöngyétől) elindulni és a
Szépvölgyi út túloldaláról nyíló,
jelzetlen úton nekivágni az erdőnek. 
A Kecske-hegy irányában több erdei 
út közül is válogathatunk, amelyeken
a Határ-nyereghez, illetve a Szépvölgyi
út végéhez jutunk. Az itt kialakított
parkolóhelyektől is elindulhatunk a
Hármashatár-hegy csúcsához felveze-
tő, kék körút jelzésű ösvényen.
Lefelé a Duna-felőli oldalon, kicsit rej-
tetten induló, meredek, kék jelzésű
úton érdemes elindulni, amely nem-
sokára a Hármashatárhegyi útba tor-
kollik, és annak mentén visszavisz a
65-ös busz végállomásához.

Kb.: 6 km

9

AA  vvöörröössbbeeggyy  ggyyaakkoorrii  eezzeenn  aa  vviiddéékkeenn  iiss  
FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm



Csúcs-hegy
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4.

A Csúcs-hegy a Külső-Bécsi útról
Fotó: GKTA archivum

A z Óbuda-Békásmegyert nyugatról
határoló Hármashatár-hegy vonu-
latának a III. kerület területére eső

utolsó tagja a 445 méter magas Csúcs-hegy.
Déli határán a Vihar-hegytől a mély Virágos-
nyereg választja el, míg északi végét a 
hasonlóan mély letörés, a Csúcs-hegyi 
nyereg alkotja. Jellegzetes, magányosan
kiemelkedő tömbje könnyen észrevehető a
kerület számos pontjáról, de leginkább keleti
irányból. Távolról nem érzékelhető, de való-
jában a hegytető lapos, amelyen három
csúcs található.

A hegy fő tömege triász időszaki
mészkőből épül fel, de tetején megtalál-
hatók a felső-eocén, ősmaradványokban
gazdag rétegek is. Lankás lejtői a kerület-
ben sok helyütt megtalálható ún. kiscelli
agyagból állnak.

A régészeti ásatások bebizonyították,
hogy ezen a helyen 6000 évvel ezelőtt már
biztosan éltek emberek. Találtak a területen
késő bronzkori, valamint honfoglalás kori
maradványokat is. A hegy elnevezése már
egy 1212-ben történt határjárás adatai
között feltűnik, ahol Csúcsos-hegy néven
említik. Aquincum városának közelsége

miatt nem meglepő, hogy számos római
emléket is találtak a hegy környezetében.
A Csúcs-hegyi dűlőben két római villát,
valamint egy római őrtorony alapfalait is
feltártak a régészek. Az első villa a III.
század elején épült, összesen 12 helyiség-
ből állt, összterülete 490 négyzetméter 
volt. Leletei az Aquincumi Múzeumba ke-
rültek.

A Csúcs-hegy felső része a Budai Táj-
védelmi Körzet (Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága) területéhez tartozik és így vé-
dettséget élvez. Az erdőterület kiemelt ter-
mészetvédelmi jelentőségét a Hármashatár-
hegy és a külső Budai-hegyek erdőinek ösz-
szekötése, vagyis biológiai folyosó szerepe
adja. Az északkeleti lejtő nagy része – sajnos
többnyire illegálisan – mára beépült.

A 340 méteres magasságban, a védett
Csúcs-hegyi nyeregben állt egykor a Bu-
dapesti Turista Egyesület által 1925-26-ban
épített Csúcs-hegyi turistaház. Ebben az
épületben villanyvilágítás, vízvezeték és
30-40 hálóhely volt, amely a kezdeti évek-
ben 5-6 ezer fős turistaforgalmat bonyo-
lított. A turistaház mára teljesen eltűnt,
helyén kőfallal körbekerített magánterület



van. Emlékét csak egy – eredetileg a BTE
első világháborúban elhunyt tagjainak állí-
tott emlékoszlopon elhelyezett – tábla őrzi,
amely most új helyen, a Menedékház utca
végén, egy kőkerítésen látható. 

A Csúcs-hegy több jelzett turistaúton
megközelíthető, így a Guckler Károly sé-
tányon a Virágos-nyereg felől vagy az
országos kék túra útvonalán a Bécsi út
felől. Két működő forrás is található a
Csúcs-hegyen: a Római-kút és a szép fog-
lalással kialakított Katalin-forrás. Előbbi 
az Aranypatak utcában található, utóbbi 
szintén erről az utcáról felfelé nyíló ösvé-
nyen közelíthető meg.
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Útvonal javaslat:
A 137-es busz Erdőalja úti végállomásától indulva a Budai Tájvédelmi Körzet kék kereszt
jelzésű turistaútján, a Jánosbogár úton sétálhatunk fel a Virágos-nyeregre, majd a kerület
közigazgatási határa mentén, kellemes erdei utakon lefelé kanyarogva elérünk a Csúcs-
hegyi úthoz, amely rávezet az Aranypatak utcára. Aki tömegközlekedési járműre akar
szállni, innen legrövidebben a Virágosnyereg út – Solymárvölgyi út – Harsány lejtő útvo-
nalon az Árpád hídig közlekedő 18A jelzésű busz Bécsi úti végállomását érheti el.

Kb.: 5 km

AA  KKaattaalliinn--ffoorrrrááss  ffooggllaalláássaa
FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm



A Solymárra vezetõ út
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5.

AA  PPaapprriikkááss--ppaattaakk  vvööllggyyéébbeenn  ttáággaass  rréétt  ffooggaaddjjaa  aa  kkiirráánndduullóókkaatt
FFoottóó::  MMeerrkkll  GGáábboorr

A z Óbuda-Békásmegyert nyugatról
határoló Hármashatár-hegy vonu-
latának a III. kerület területére eső

utolsó tagja a Csúcs-hegy, amelyet további
hegyek követnek: a Tök-hegy, a Szarvas-
hegy, a Kálvária-hegy, a Felső- és az Alsó-
Patak-hegy, valamint a Les-hegy. A hegy-
vonulatot a Jegenye-völgy szakítja meg,
amelyben a Paprikás-patak csörgedezik. 
A völgy a – táji adottságoknak megfelelően –
különleges fekvésű Solymár természetes
határa.

A változatos domborzati viszonyok ezen
a vidéken több jellegzetes növénytársu-
lásnak biztosítanak jó feltételeket. A nyári
napsütéstől szinte izzó, kopár, fehér dolomit-
sziklák közelében forróbbnak érezzük a
nyarat, mint másutt. A sziklák között olyan
növényfajok is élnek, amelyek egy régebbi
meleg korból maradtak fenn, e menedékhe-
lyeken átvészelve a jégkorszakok hatásait.
Itt található egyik növénytársulás az ún. nyílt
dolomit sziklagyep. Ez a társulás több igen
ritka és jellemző növényfajtából tevődik
össze. A gyep legnagyobb tömegét a deres
csenkesz (Festuca glauca) és a törpe sás
(Carex humilis) adja. A növénytársulásban

gyakran megjelenik az árvalányhaj (Stipa
L.), a gyujtoványfű (Linaria vulgaris), a fe-
ketéllő kökörcsin (Pulsatilla nigricans), a ko-
rai kakukkfű (Thymus praecox), a sziklai
perje (Poa badensis).

Az északi lejtőkön a kiegyenlítettebb
mikroklíma hatására az ún. sűrűn záródó
sziklagyep alakult ki. Jellemző faja a sudár
rozsnok (Bromus erectus), kékes borkóró
(Thalictrum minus subsp. pseudominus) és
egy interglaciális kori maradvány örökzöld
félcserje, a henyeboroszlán (Daphne cneo-
rum). E növénytársulás csak foltokban talál-
ható meg, mert a csapadékos lejtők beerdő-
sültek, létrehozva az ún. elegyes karszterdőt.

A Szarvas-hegy északi oldala a bükk-
nek kedvezne, de a meredek dolomitlejtők
törmelékes váztalaja miatt csak letörpült 
(6-8 m magas) példányai uralják a tár-
sulást. A talaj a virágos kőrist (Fraxinus
ornus) nem zavarja, így állományalkotó.
Előfordulnak még a különböző hársfélék 
és  a molyhos tölgy is (Quercus pubescens).
A Szarvas-hegy oldalán a fekete fenyő
(Pinus nigra) is foltokban megjelenik. 

Az uralkodó széljárás – csakúgy, mint a
mérsékelt öv európai részén Nyugat- és



Közép-Európában mindenütt – északnyugati
irányú, ezért is nevezik a Solymár-völgyet
Budapest tüdejének. A mikroklímát tekint-
ve feltűnő jelenség, hogy a községgel
határos, de némileg magasabban fekvő
Hűvösvölgy és Nagykovácsi helységek-
ben a hőmérséklet általában egy-két fokkal
alacsonyabb, mint Solymáron. 

A mai Solymár területe már az őskor óta
lakott volt, melyet a különböző korokból
előkerült régészeti leletek bizonyítanak,
sorsa a történelem viharaiban többnyire
erősen összefonódott Óbudáéval.

13

Henyeboroszlán
Fotó: GKTA archivum

Útvonal javaslat:
A 137-es busz Erdőalja úti végállomá-
sától indulva a Budai Tájvédelmi Körzet
kék kereszt jelzésű turistaútján, a János-
bogár úton sétálhatunk fel a Virágos-
nyeregre, majd folyamatosan a sárga tu-
ristajelzésen haladva jutunk el a Pap-
rikás-patak völgyébe. A hazautazáshoz
ajánljuk az esztergomi vonatot, amelyre a
Solymári vasútállomáson lehet felszállni.
Ez a Solymári vár mellett elhaladó, 
15 percnyi úttal érhető el .

Kb.: 8 km



Az Óbudai-sziget és a gázgyári fasor
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6.

Alacsony vízállásnál a szigetcsúcs fövenyére érdemes kisétálni
Fotó: Hamza Emil

A z Óbudai-sziget – csakúgy, mint a
Duna fővárosi szakaszának többi
szigete – zátonyból kialakult, illetve

mesterséges feltöltések és kotrások segít-
ségével létrehozott szárazulat.

A sziget északi csúcsa a környék legis-
mertebb vízimadár-vonulási „megállója“. Az
átvonuló madarak között az összes közép-
és észak-európai faj előfordul. A füzes-
nyáras, vadszőlős galériaerdőben nyaranta
énekesmadarak költenek.

A sziget északi részét egykor – a koráb-
ban az egész szigetet beborító erdő kiirtása
után – mezőgazdasági területként hasz-
nálták. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa már
az 1930-as évek közepén az akkor Nagy-
szigetnek nevezett területet „erdő-, közkert
terület“-nek irányozta elő, de ez akkor nem
valósulhatott meg. 1974 májusában készült el
az Óbudai-sziget Részletes Rendezési Terve,
amely városi közpark létrehozását írta elő. 
A munka több ütemben valósult meg, 1975
májusára készült el 340.000 m2 park és a
szükséges utak, parkolók kialakítása, valamint
a nyugati parton 2 kilométer erdei tornapálya.
A következő ütemben az É-i szigetcsúcs ren-
dezése történt meg. Az Óbudai Gázgyár, mely

a Duna budai oldalán, az Óbudai-sziget északi
részével egy magas-ságban terült el, 1913-tól
1980-ig működött. Ebben az időszakban az
Óbudai-sziget északi részén is létesítettek
gáziszap-ülepítőket, melyeket ebben az ütem-
ben rekultiváltak.

1980-ra elkészült 63 ha belterjes park,
17 ha parti erdő és egyéb terület, ródlidomb,
csúszdák, 6 db teniszpálya, valamint ját-
szóterek. 1982-ben állították fel Szabó
Gábor Sellő szobrát. Hivatalosan Óbuda,
Buda és Pest fővárossá egyesítésének 100.
évfordulója alkalmából, 1983-ban adták át a
közparkot, Május 9. Park néven.

A Duna-part egykor jellemző, erdős-
sztyepp jellegű növénytakaróját, az ún.
galériaerdőt az emberi beavatkozás szinte
teljesen eltüntette a budapesti szakaszon,
így az Óbudai-sziget északi felének ter-
mészetközeli állapotú partvonala az egyik
legutolsó látható példája maradt. Az ala-
csonyabb vízállások idején még megfigyel-
hetjük a folyó által erodált és folyamatosan
változó part szerkezetét is. 

Az Óbudai Gázgyár valamint lakótelepei
építése idején, számos fasort telepítettek.
Egyik legszebb, majd száz éves platán-
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sorunkat – amely a Tisztviselői lakótelep
Duna-parti oldalán kíséri a parti sétányt – a
tervezők előremutató szemléletmódjának,
valamint a gázgyár működése során folya-
matos, a gyár kertészete által végzett szak-
szerű fenntartásának köszönhetjük. A széles
sétány a fölé boruló hatalmas lombsátornak
és a Duna klimatizáló hatásának köszön-
hetően a nyári kánikulában felforrósodó város
lakói számára üdítő sétára nyújt lehetőséget.

A Graphisoft Park modern együttese és
az Aquincumi Villapark az egykori gyárte-
rületen állnak.

Útvonal javaslat:

A Mozaik utcától induló, ún. „K“ hídon átkelve, bal kéz felé, a galériaerdő szélén haladó
sétaútra érdemes rátérni. Ezen egészen az északi szigetcsúcsig lehet eljutni, ahonnan
szép kilátás nyílik a gázgyári terület part menti része, az Északi Összekötő vasúti híd és a
pesti Duna-part felé. A Május 9. Park különböző sétaútjain, a Duna mentén tovább ha-
ladva, vagy a sziget belsején átvágva – akár a játszóteret útba ejtve – érdemes visszatérni
a hídhoz, amelynek a budai hídfőjétől a Duna-part mellett haladva érhető el a száz éves gáz-
gyári platánsor.

Kb.: 3-4 km

AA  vvééddeetttt,,  ggáázzggyyáárrii  ppllaattáánnssoorr  
FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm



A Római-part és a Római-fürdõ
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malmok működését később ugyanezek a
források tették lehetővé.

A Római Fürdőtelep Egyesület 1896-ban
alakult meg, azzal a céllal, hogy tagjainak –
elsősorban budapesti lakosoknak – üdü-
lőterületet biztosítson itt. Eleinte egy ter-
mészetes tavat használták fürdőzésre. Az
ún. Ötforrás-tó fenekén 15-20 nagyobb töl-
cséren keresztül buzogott föl a kristálytiszta,
langyos forrásvíz, amely szabálytalan alakú
„medencét” alakított ki. Az 1949-ben a
főváros tulajdonába kerülő fürdőben még
sokáig, az 1964-es nagy átalakításig a föld-
medencékben lehetett fürdeni. A 2000-ben
elvégzett felújítás óta a Római Strandfürdő
korszerű medencékkel üzemel. A 30-as évek
elejére már jelentősen beépítették az addig
csak szántóként, legelőként használt dűlő-
ket, a Duna-partra kitelepültek a vendéglő-
sök, korcsmárosok.

A Duna-part a fürdőzőknek szintén ked-
velt helye volt, mivel a folyam által itt lerakott
kavicshordalék ideális fürdőzési lehetőséget
biztosított. A part egészen az 1900-as évek
közepéig nagyon kedvelt – mai szóval élve
rekreációs területe volt a fővárosnak. A Duna
vízminősége a rohamosan fejlődő város

7.

A történeti Római-part az Újpesti
(Északi Összekötő) vasúti hídtól,
vagyis az Aranyhegyi-pataktól a

Pünkösdfürdő hajóállomásig terjedő, mint-
egy 3 kilométer hosszúságú partszakasz,
amelynek nyugati határa a Nánási út –
Királyok útja vonala. A Római-fürdő e part
menti sávtól a Szentendrei útig, illetve
északon a Cetz János utca – Kalászi utca
vonaláig terjedő városrész mai neve. Mivel
árterület volt, egészen a XX. század ele-
jéig elsősorban mezőgazdasági célokra
hasznosították.

Mint az elnevezések is jelzik, ez a part-
szakasz a Pannónia provincia határvona-
lának – a Duna-menti Limesnek – részét
képezte, így nem véletlen, hogy a Barát-
pataktól a Pók utcáig több katonai őrtorony
maradványa is előkerült. 

A Római Strandfürdő területén feltörő
bő, langyos vizű forráscsoport látta el egy-
kor Aquincum fürdőit, közkutait és palotáit
is az aquaeductuson (vízvezetéken) ke-
resztül, amelynek visszaépített szakasza 
a Szentendrei út pályái között látható. 
A középkortól a XX. század elejéig fennálló,
akkoriban nagyon jelentős óbudai vízi-

Az Aranypart a Rómain
Fotó: GKTA archivum
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szennyvizének belevezetése miatt azonban
rohamos romlásnak indult, ami miatt 1973-
ban megszüntették a kijelölt fürdőhelyeket.
A Római-parti evezősélet még napjainkig is
él – bár átalakulóban van.

Magyarországon az evezés meghonosí-
tása gróf Széchenyi István és báró Wesse-
lényi Miklós nevéhez fűződik. Széchenyi
1841-ben alapította meg a Hajós Egyletet,
amelynek első tagjai a Lánchíd építésén dol-
gozó angol és magyar munkások, valamint
olasz katonák voltak. Az 1900-as évek ele-
jétől sorra felépülő csónakházakkal kifej-
lődött a nagy tömegeket vonzó és meg-
mozgató evezőssport-kultúra. Az 1928-ban
kiadott vízitúratérkép 23 csónakházat, öt
csárdát, két vendéglőt és három dunai 
szabadstrandot ábrázol. Valószínűleg ez te-
kinthető a Római-part fénykorának. Napja-
inkban is sokan indulnak innen nyaranta
hajókirándulásra, kenutúrára.

A Római-part évszázadokon átívelő, sok-
féle használatát az utcák elnevezései őrzik
az utókor számára (pl.: Őrtorony utca, Varsa
utca, Csónakház utca, Őrlő utca). 

Útvonal javaslat:

Az Aquincumi HÉV megállótól a Római
út nevezetű sétányon érdemes elindulni,
amely valóban az egykori út, illetve az
Aquaeductus nyomvonalán halad. A
Római téri szökőkútnál jobb kéz felé
letérve a Kanóc utca  – Keve utca – Vi-
torla utca útvonalon jutunk el legrövi-
debben a Duna-partra, amelyen sétány
vezet végig egészen Békásmegyerig. 
A Dunával párhuzamosan, kicsit beljebb
haladó Királyok útján a 34-es busznak
több megállója is van, így bárhol
fáradunk el, könnyen visszajuthatunk
busszal egé-szen az Árpád hídig.

Kb.: 3-5 km

EEggyy  „„kkllaasssszziikkuuss““ ccssóónnaakkhháázz
FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm



Róka-hegy
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emésztett" Róka-hegy ma felszínen látható
belsejében a három szintben folyó bánya-
művelés láthatóvá tette a hegy rendkívül
összetett földtani felépítését, valamint a
földtörténet során tíz- és százmillió évekkel
ezelőtt létrejött különböző tektonikai és
karsztos jelenségeket .

A jelenleg 254 m magas Róka-hegy ter-
mészeti védettségét egyrészt a felhagyott
kőfejtőben feltáruló jellegzetes földtani kép-
ződmények, másrészt a sziklákon kialakult
sajátos természeti környezet élővilágának
megőrzése indokolja. A hatékonyabb vé-
delem érdekében 1999 óta az addig védett
2,6 hektárról 9 hektárra terjed ki a természeti
oltalom. A védett növények, sziklafalak,
üregek, fülkék  megóvása elsőrendű feladata
a természetvédelemnek. A kialakított tan-
ösvény segíti a szabadidő ismeretterjesz-
téssel összekötött eltöltését.

A mesterségesen kialakított sziklafalak
állékonysága erősen változó, a területen
csak fokozott elővigyázatossággal szabad
közlekedni. A bánya különböző udvaraiban
a Pilisi Parkerdő Zrt. által kiépített kilátóhe-
lyek gondoskodnak a panoráma megtekin-
tésének biztonságáról.

8.

AA  jjeelllleeggzzeetteess  sszziikkllaaoorroomm  kkaarrsszzttooss  kkééppzzőőddmméénnyyeeiitt  éérrddeemmeess  kköözzeellrrőőll  iiss  mmeeggnnéézznnii
FFoottóó::  HHaammzzaa  EEmmiill

G eológiai szelvények, meredek szik-
lafalak, bizarr sziklaalakzatok, védett
és ritka növényfajok, csodás pano-

ráma Szentendrétől Óbudáig és a Gellért-
hegytől a Kevélyekig: ezekkel jellemezhető 
a kerület egyik legjelentősebb természeti
értéke, az 1977 óta helyi természeti védett-
ség alatt álló, szabadon látogatható, felha-
gyott Róka-hegyi bánya.

A kőfejtőt a római birodalom határ-
területének jelentős városa, Aquincum fel-
építéséhez szükséges mészkő kitermelé-
séhez nyitották meg vélhetően az i.sz. I.
században. A villák, lakóházak, utak, hidak
építéséhez szükséges kőanyag kiterme-
léséhez jól megfelelt ez a közeli bánya,
amely az elkövetkező századok során is
számos jelentős középülethez szolgáltatott
építőanyagot.

A '40-es évek elején felhagyott kőbánya
a Várból és a Gellérthegyről is látható hatal-
mas „tájsebként“ maradt ránk. A területen
folyó tudományos felmérések azonban be-
bizonyították, hogy a fővárosnak ez az egyik
legjelentősebb geológiai és botanikai érté-
kekkel egyaránt rendelkező területe, amely
bemutatására érdemes. A nagyrészt „fel-
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Útvonal javaslat:

A Róka-hegy a csillaghegyi HÉV megál-
lótól a meredek Ürömi út legfelső sza-
kaszáról, az Árvácska utca közelében kis
teresedésben nyíló csapáson közelíthető
meg. A felső kőfejtő jobb oldalától indul
tovább a lépcsős ösvény amelyről több
helyen szép panoráma tárul a kiránduló
elé. A turistaút ezután meredeken lefelé
halad, a középső és alsó kőfejtőn át,
majd az Ibolya utcára vezet, ahonnan 
visszajutunk az Ürömi útra.

Kb.: 4-5 km
ZZööllddggyyííkk  ((  LLaacceerrttaa  vviirriiddiiss))

FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm



Gõtés-tó közpark
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9.
értékeket először néhány helyi biológia-
tanár ismerte fel. A Gőtés-tónak és kör-
nyezetének rehabilitációja a III. kerületi
Önkormányzat, a Guckler Károly Termé-
szetvédelmi Közalapítvány, az aktív helyi
lakosok, tanárok és diákjaik kezdeménye-
zésére 1996 őszén kezdődött el. A helyre-
állítási munkálatok terveit és ütemezését a
Kertészeti Egyetem tájépítész hallgatói
készítették el.

Első ütemben a felső (Honvéd u. felőli)
tó formáját, mélységét és partját alakították
ki, a vízpótlás biztosítására a forrást megko-
torták, a tóból kiemelt földből és iszapból
dombot hoztak létre. A következő tavaszon
végezték a tó partjának megkötését és a
terep rendezését, valamint a növények
telepítését. 1997 végére a további tórészek
kialakítása is elkészült, így létrejött a négy,
egymással összefüggő vízfelület, amelyeket
kisebb csatornák kötnek össze. Ezután ha-
marosan kialakult a vizes élőhely ökoszisz-
témája, amely kisebb beavatkozásokkal
fenntartható.

A tó faunája több védett fajt is számlál,
ezzel növelve a tó értékeit. A Gőtés-tó nem
csak a hüllők és a kétéltűek számára biztosít

AGőtés-tó és tágabb környezete ere-
detileg az Ős-Duna vízfolyása mel-
lett feküdt, majd vizenyős rét volt 

– melyet a réteg- és talajvízből fakadó
Róka-forrás, más néven Béka-forrás táplált
– és amely a beépítések során fokozatosan
csökkent. Sorsát a békásmegyeri lakótelep
építése pecsételte meg: megmaradt részé-
nek túlnyomó többségét 1977-ben feltöltöt-
ték, és a lakótelep-építkezés felvonulási
területe lett. Az Óbor utcai oldalán beton-
elem-előregyártó telep létesült. A darupálya
beton alapjait éppen az egykori forrásra
építették. Ennek következtében a forrás
több helyen a szomszédos bányagödörben
fakadt fel. Az építkezés befejezésekor a
területet nem rendezték, de nem is töltötték
fel, mivel a vízfeltöréseket nem tudták meg-
szüntetni.
A hegyláb és a békásmegyeri lakótelep kö-
zött megmaradt a nádas, zsombékos terü-
let. A gazdátlan terület hamarosan illegális
hulladéklerakóvá vált. Az élőhely lecsök-
kenése és a sittlerakás ellenére a viszon-
tagságokat a nedves biotópban a névadó
pettyes gőte (Triturus vulgaris) és tarajos
gőte (Triturus cristatus) túlélte. A természeti

LLááttvváánnyy  aa  kköözzppaarrkkrraa  aa  kkiiss  ffaahhííddrróóll
FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm



21

megfelelő élőhelyet, de kiemelkedő szerepet
játszik az ízeltlábúak és a madárfajok gaz-
dag populációjának fenntartásában is. A tő-
késrécék sütkérező-úszkáló csapatai kicsi-
ket és nagyokat késztetnek csendes szem-
lélődésre.

A tó körül kialakított, korláttal körbevett
közpark bárki előtt nyitva áll. A kapuknál
tábla figyelmezteti a látogatót a használat
legfőbb szabályaira, amelyek feltétlenül
szükségesek ahhoz, hogy a park sokáig
tudjon kikapcsolódást és élményt nyújtani lá-
togatóinak.

Útvonal javaslat:

A Békásmegyeri HÉV-állomástól az Ország út alatti aluljárón átkelve a Csobánka téren
bukkanunk ki. Keresztülhaladva a téren a Víziorgona utcán kell elindulni, majd a Zemplén
Győző utcára rátérve érünk egy kijelölt gyalogátkelő helyhez, amin keresztezzük a Dózsa
György utcát, majd megyünk egyenesen tovább, míg elérjük a bal kéz felé elterülő parkot.

Kb.: 3 km

PPeettttyyeess  ggőőttee
FFoottóó::  JJoosseeff  HHllaasseekk
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10.
A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdé-

szete 1997-ben elkezdte a végleges tájren-
dezést. A munkák során a bányát beke-
rítették, a kerítésbe kaput építettek és az
őrzéshez egy konténert telepítettek. A ren-
dezetlen, gödrös felszínt földdel, építkezési
törmelékkel (nem veszélyes hulladékkal!)
feltöltötték.

A megmaradt bányaudvar felszíne a
környező terephez viszonyítva 5-8 méterrel
alacsonyabban fekszik. A rekultiváció lehető-
séget teremtett a bánya és a környező
területek rendezésére, a római kőfejtő hom-
lokfalainak és a két évezredes tájalakulás-
történet bemutatására, a növényzet meg-
óvására, a természetközeliség fenntartására
és a lakossági rekreációs igények kielégí-
tésére. A geológiai bemutató kiépítésére, a
szükséges sétaúthálózat kialakítására a tele-
pített növényzet megerősödése után kerül-
het sor.

A geológiai, történeti értékeken túl a bánya
és az Ezüsthegy botanikai szempontból is 
figyelemre méltó. A hegy a ritka gyapjas gyű-
szűvirág (Digitalis lanata) egyik utolsó, eltű-
nőfélben lévő élőhelye, a bányagödörben pe-
dig szép karsztbokorerdő társulás fejlődött ki.

AA  mmeeggmmaarraaddtt  bbáánnyyaauuddvvaarr  aa  ppeerreemmeekkrrőőll  jjóóll  mmeeggffiiggyyeellhheettőő
FFoottóó::  SSoommllóóii  VViikkttóórriiaa

A z Ezüsthegy Békásmegyer északi
részén, Budapest és Budakalász
határán fekszik. Lapos hátán kes-

keny fennsík terül el itt 200-210 m tenger-
szint feletti magasságban.

A római időkben Aquincum épületeihez,
útjaihoz, vízvezetékeihez építőanyagnak
szolgáló kő kitermeléséhez nyitották meg
az itt található bányát. A kitermelt kőzet jól
faragható édesvízi mészkő, ami építő- és
díszítőkőnek egyaránt alkalmas. A ma is
látható aquincumi romok igen gyakori épí-
tőanyaga.

A bánya közel két évezredes működése
során a hajdani római kőfejtő méretének
többszörösére nőtt. A művelés beszüntetése
után területét hulladékkal részlegesen feltöl-
tötték. A feltöltés során az egykori bánya te-
rülete jelentősen, annak kb. 10%-ára csök-
kent. Sajnos – ahogy ez a városkörnyéki
területeken „megszokott” – jelentős konflik-
tusforrásként a bányába nagy mennyiségű,
illegálisan elhelyezett szemét is került, amit
aztán a szél széthordott a környékre. Jutott
belőle a kiskertekbe is bőven. Az elhanya-
golt, elszemetesedett, tönkrement tájat min-
denképpen rekultiválni kellett.



23

Útvonal javaslat:

Az Ezüsthegy megközelíthető Békás-
megyer felől Ófalun – akár a 143-as buszt
is igénybe véve – a Kőbánya utcáról
jobbra letérve a meredek Barackos utcán
át. Az egykori kőfejtő  ÉK-i oldalától előbb
a Berdó, majd a Meggy utcán végigha-
ladva az Égető utca – Gulácsy Lajos utca
irányában juthatunk vissza a Békásme-
gyeri HÉV-állomáshoz.

Kb.: 5-7 km
FFeellttáárruulltt  ggeeoollóóggiiaaii  rréétteeggvvoonnaallaakk

FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm
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11.
A hegy fő tömegét a jól karsztosodó

Dachsteini Mészkő alkotja, amiben sok
kisebb-nagyobb üreg, barlang alakult ki.
Legismertebb a Természetbarát-zsomboly a
Kevély-nyereg közelében, a Nagy-Kevélyi
kőfülke és a Kis-Kevély északi oldalában nyí-
ló Mackó-barlang. Az utóbbi jelentős ősrégé-
szeti lelőhely, ahonnan a jégkorszak állat-
világának csontjai, valamint az évezredekig
itt lakó emberek kőszerszámai kerültek elő.

A Nagy-Kevély mindig a pilisi természet-
járás kiemelkedő helye volt. A munkásturisták
1928-ban építették fel a Kevély-nyeregben a
Stromfeld Aurélről elnevezett híres turista-
házat. Sajnos – mint annyi más, sokak által
ismert és szeretett turistaház – ez sem sokkal
élte túl a rendszerváltást. 1990-ben magán-
tulajdonba került, de hamarosan leégett.
Üszkös maradványai sokáig álltak mementó-
ként az erdőben. A romokat mára eltakarítot-
ták és a helyükön pihenőhelyet alakítottak ki.

A kiránduló a bőség zavarával küszködik,
ha a Kevélyeket veszi célba. A hegy körüli
összes település felől turistautak sokasága
vezet a nyeregbe, innen pedig a két hegy-
csúcs felé, kellemes és szép utat ígérve a lá-
togatónak.

AA  KKeevvééllyyeekk  jjeelllleeggzzeetteess  vvoonnuullaattaa  aa  HHaarrssáánnyy--lleejjttőőrrőőll
FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm

APilis-hegységnek ez a gyönyörű
része a III. kerületen kívül esik, de
kialakulása szoros kapcsolatban áll

az Ezüstheggyel, valamint annyira meg-
határozó tájképi elem kerületünkből nézve
is, hogy érdemes közelebbről megismer-
kednünk vele.

Pilisvörösvár felé a 10-es úton elhagyva
Budapestet, jobb kéz felé klasszikus szép-
ségű, két csúcsból és a köztük fekvő nye-
regből álló hegygerinc látszik: a Kevélyek
csoportja. A hegycsoportot a Kevély-nyereg
két részre osztja: tőle nyugatra a 483 méter
magas Kis-Kevély, keletre az 535 méteres
Nagy-Kevély emelkedik. A gerinc valójában
Csillaghegy és Üröm határánál kezdődik az
Ezüst-heggyel és egészen Csobánkáig, az
Oszoly-tetőig tart. Déli oldala meredek, ko-
pár, jórészt fátlan, míg az északi oldal eny-
hébb lejtésű.

A Csillaghegyről induló piros jelzésű tu-
ristaút – különböző mértékben – folyamato-
san emelkedik egészen a Nagy-Kevély csú-
csáig, ahonnan a déli kopár lejtőnek köszön-
hetően zavartalanul szép kilátás nyílik a pilis-
vörösvári völgyre, Pilisborosjenőre, a Budai-
hegységre és távolabb Budapestre.
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Útvonal javaslat:

A csillaghegyi HÉV megállótól, végig a
piros jelzésű turistaúton haladva elsé-
tálhatunk, illetve felkapaszkodhatunk
egészen a Nagy-Kevély csúcsáig. A
Nagy-Kevélyről a piros négyzet  jelzésen
– meredek feketefenyővel borított hegy-
oldalon – közvetlenül Pilisborosjenőre
lehet leereszkedni, ahonnan távolsági
busszal térhetünk vissza a III. kerületbe.
A Kevély-nyeregből lefelé Budakalászig
a zöld jelzést ajánljuk, amellyel a Szent-
endrei HÉV megállóját tudjuk elérni
(Budakalász, Lenfonó megálló). A
Kevély-nyeregből az országos kék
jelzésen pedig – a feltűnő színezetű és
alakú Teve-sziklákat érintve, a Köves-
bércen keresztül – a 18-as autóbusz
Bécsi úti megállójához jutunk el.

Kb.:12-16 km
KKöözzöönnssééggeess  bboogglláárrkkaalleeppkkee

FFoottóó::  GGKKTTAA  aarrcchhiivvuumm



Hasznos tudnivalók

26

• A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos információk az alábbi elérhetőségeken 
szerezhetők be: 06-1/461-6688; 06-80/40-6688 – www.bkv.hu 

• Hajójárat a Boráros tér és Pünkösdfürdő között Rómaifürdő megállóval (Rozgonyi
Piroska utca) tavasztól őszig közlekedik. Az aktuális menetrendről a BKV honlapján
– www.bkv.hu – tájékozódhatnak.

• Túrakenuk és kajakok bérlése a Római-parton az Óbudai Sportegyesület vízitelepén
van lehetőség.
1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 28.   
06-1-240-3353; 06-20-968-3685 – www.ose.hu  

• A III. kerületi Önkormányzat Civil és Turisztikai Szolgáltató Irodájában beszerezhetők
a kerület turizmusával kapcsolatos kiadványok és adatok.
1033 Budapest, Hídfő utca 18. 
06-1/437-8614; 06-1/437-8674 – www.obuda.hu/turizmus 

• A III. kerületi parkerdővé nyilvánított területek kezelője a Pilisi Parkerdő Zrt. Bu-
dapesti Erdészete.
1021 Budapest, Budakeszi út 91.  –  06-1/391-0540 – www.parkerdo.hu

• A Budai Tájvédelmi Körzet területén, amelynek egy keskeny Hármashatár-hegyi sávja
tartozik a III. kerülethez, a természeti értékek megőrzését a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság Budai Tájegysége felügyeli.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 52.  –  06-1/200-4033 – www.dinpi.hu

• A Mátyás-hegyi, kiépítetlen barlangban, speciális öltözetben, jó erőnlétben lévő lá-
togatók számára vezetést tartanak a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.  –  06-1-325-9505 – www.dinpi.hu
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