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Táv Szint Jelzés

Nagykovácsi, autóbusz forduló --- --- --------------------

volt Nagyszénási th. - Turista emlékfal 2,6 196 Z, P

volt Zsíros-hegyi th. - Muflon itató 5,3 233 K

Solymár 7,9 243 K, Z

Solymár, vár 9,9 259 Z, ZL

10-es út 12,2 297 ZL, Z, Z■, M

K+ jelzés 13,5 315 M, Z

K jelzés 16,3 532 Z

volt Stromfeld Aurél th. 16,9 604 K

Nagy-Kevély 17,6 695 P

P■ jelzés 18,4 698 P

volt TTE menedékkunyhó 19,1 710 P

Tanösvény jel 20,1 721 P

Üröm, faluszél 21,3 721 tanösvény

Pilisborosjenő 22,4 768 Jelzés nélkül

Rozália téglagyár 25,7 829 K

volt Csúcs-hegyi th. 28,2 988 K, jelzés nélkül

Virágos-nyereg 30,3 1122 Jelzés nélkül, K, S

Budapest Erdőalja út, autóbusz forduló 31,9 1135 K+

Turista emlékek nyomában I. 
(Budai-hegység - Pilis)

RAJT 

Nagykovácsi, 
autóbusz forduló

volt Nagy-Szénási th.
(Turista emlékfal)

Ki alkotta az emlékfalat?

………………………...

volt Zsíros-hegyi th.
(Muflon itató)

OKT bélyegzés

Solymár, vár

KÓD:

…………………………

volt Stromfeld Aurél th.

OKT bélyegzés
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volt Csúcs-hegyi th.

Hol szárnyal a Hősök
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Virágos-nyereg

OKT bélyegzés
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autóbusz forduló
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volt Nagy-Szénási - Szabó Imre turistaház

A turistaház létesítésének gondolata 1923. március 15-én, egy, a Nagy-Szénásra tett közös 
kirándulás során merült fel a Munkás Testedző Egyesület (MTE) néhány tagjában: úgy ítélték
meg, hogy a hegy csúcsa alatt, attól kicsivel északra, a Pilisszentiván felé néző lejtőjének 
pihenőjében igen jó elhelyezkedésű menedékházat létesíthetnének. A kezdeményezők ehhez 
segítséget kaptak az Általános Fogyasztási Szövetkezettől, a Szociáldemokrata Párttól és 
több szakszervezettől, továbbá személy szerint Szabó Imre szociáldemokrata országgyűlési 
képviselőtől, aki egyben az MTE elnöke is volt.
A házat 1924 és 1926 között társadalmi munkában építette fel a Munkás Testedző Egyesület 
Turista Szakosztályának mintegy 200 tagja, akik emberi erővel hordták fel az építőanyagot és
a vizet a hegyre, az építkezés helyére. Az első változatában mintegy 6 x 4 méteres 
alapterületű épület falazása nagyrészt pelyvával egybegyúrt-taposott agyag és kőpor 
felhasználásával készült. A menedékház 1926. május 16-án nyílt meg; létesítéséről Benjámin 
László költő is megemlékezett egyik versében. A létesítmény a hivatalos nevét Szabó 
Imréről, az MTE élén elnöklő szociáldemokrata politikusról kapta, aki anyagilag is segítette 
a ház megvalósulását.
A házat 1927-ben verandával és egy további hálóhelyiséggel, 1934-ben pedig étteremmel 
bővítették, így több jelentős sport- illetve turisztikai eseménynek is helyet tudott már adni – 
1938-ban például itt rendezték a második világháború előtti utolsó országos munkás 
síbajnokságot. Miután azonban a hatóságok nem nézték jó szemmel az itt folyó élénk 
egyesületi élet munkásmozgalmi jellegét, politikai színezetét, ezért a csendőrség 
Pilisvörösvárról induló őrjáratai is gyakran felkeresték a menedékházat.
1949-ben az épületet államosították, és a Turistaházakat Kezelő Vállalat (TKV) vette 
kezelésébe, amivel meg is pecsételődött a sorsa, ettől fogva ugyanis felújításokra, 
fejlesztésekre nem került sor, leszámítva azt, hogy az 1957-es adatok szerint 35 férőhellyel 
rendelkező épület falán 1959-ben emléktáblát avattak, megörökítendő a mozgalmi múltat. A 
TKV jogutódja, a Turista Ellátó Vállalat (TEV) 1975-ös megszűnését követően a ház teljesen
gazdátlanná vált, nem akadt, akinek szándéka és anyagi lehetősége is lett volna az egyre 
inkább omladozó falak megmentésére. Néhány értékesebbnek tartott „relikviát” a turista 
szervezetek Gödre menekítettek át, a biztos elkallódás vagy megsemmisülés elől, de 
magának a háznak a pusztulását már nem volt, aki megállítsa. A Másfélmillió lépés 
Magyarországon című honismereti televíziós sorozat forgatásakor, 1979. szeptember 9-én itt 
is elhaladt a filmkészítő stáb, akkor az épület még állt; sőt a felvételek szerint a falak jó 
állapotúak voltak, a tető pedig javítható lett volna, leginkább csak a nyílászárók szorultak 
pótlásra. Néhány hónappal később azonban – valószínűleg nem függetlenül a filmben 
elhangzott kritikáktól – a budapesti pártbizottság – arra hivatkozva, hogy a hely „kétes 
egyének találkozóhelye” –, munkásőrökkel ledózeroltatta. 
Amíg le nem rombolták a házat, kéktúra-bélyegzőhely is volt itt.

volt Zsíros-hegyi – Fritsch Vencel turistaház

A Zsíros-hegyi turistaház egykori turistaház a Budai-hegységben, Nagykovácsi és Solymár 
között (közigazgatásilag utóbbi területén). Ma már csak romjai találhatók meg. 

Tőle északra, a Zsíros-hegy csúcsán maradékából emlékművet emeltek Kauzál Istvánnak, a 
ház felépítését felkaroló asztaltársaság elnökének.
Az akkor még fátlan Zsíros-hegyen 1928-ban építette fel a turistaházat a Magyar Turista 
Egyesület Péntekiek Asztala nevű csoportja, és az év decemberében nyitották meg. A ház 
mintegy 40 férőhellyel, valamint két étteremmel rendelkezett. 
Nevét hivatalosan a felépítésében kulcsszerepet játszó Fritsch Vencelről kapta, de általában 
Péntekiek menedékháza néven ismerték.
A ház elkészültét követően az MTE külön szobát bocsátott a Magyar Barlangkutató Társulat 
rendelkezésére a közeli Solymári-ördöglyuk barlang feltárása érdekében, akik így 
öltözőhelyiséghez és ruháik, felszereléseik, műszereik, szerszámaik számára raktárhoz 
jutottak. Miután a barlang bejáratát 1929-ben lezárták, innen lehetett felvenni a kulcsot és 
akár felszerelést is kölcsönözni. 1935-ben átalakították, 1936-ban melléképülettel 
(cserkészotthonnal) bővítették ki.
A turistaházat a II. világháború után államosították.1986-ig működött. Azóta nagy részét 
építőanyagként széthordták, ma csak romjai láthatók.

volt Stromfeld Aurél (Kevély-nyereg) turistaház

Az elsősorban munkásturistákat soraiban tudó Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) 
tagjainak önzetlen munkájával az 1920-as években épült ház a Csobánka feletti Kevély-
nyeregben állt. A TTE tagjai vasárnaponként hátizsákban felhordott anyagokból, kétkezi 
munkával építették falait. Az 5 hálószobás, manzárdos, ebédlős, 60 férőhelyes épületet 5 év 
megfeszített munkáját követően 1928 pünkösd vasárnapján 3000 turista jelenlétében avatták 
fel. A menedékház 1953-tól Stromfeld Aurél (1878-1927), a Tanácsköztársaság vezérkari 
főnökének nevét viselte, aki halála előtt a TTE Magántisztviselő Osztályának elnökeként 
tevékenykedett, a természetjáráshoz elengedhetetlen alapismereteket oktatta.
1992. szeptember 29-én - 1 nappal azelőtt, hogy az épületet a Pilisi Parkerdőgazdaságtól a 
Budapesti Természetbarát Szövetség átvette volna - a ház tisztázatlan körülmények között 
porig égett (Pesti Riport, 1992, nov. 12.). A turistaút-csomópontban évekig álló üszkös 
romokat 2000-ben eldózerolták. 
A ház emlékét ma már csak néhány régi fénykép és a Másfélmillió lépés Magyarországon c. 
sorozat filmszalagja őrzi.

volt Csúcs-hegyi Győző Dezső turistaház

A Budapesti Turista Egyesület (BTE) építette fel a turistaházat 1925-1926-ban a Csúcs-hegy 
északkeleti oldalában. Az épületet 1926 májusában adták át, nevét hivatalosan Dr. Győző 
Dezsőről, a BTE építkezést kezdeményező elnökéről kapta. 
A villanyvilágítással és vízvezetékkel ellátott egyemeletes épület 30–40 ember számára 
tudott egyidejűleg szállást biztosítani, és az első években évi 5–6000 turistát szolgált ki. 
1934-ben 7 szobában 53 ággyal, valamint étteremmel és állandóan működő konyhával 
rendelkezett. 1992-ig működött, akkor új tulajdonosa lebontatta és magánházat építtetett a 
helyére. Emlékét emléktábla őrzi a kerítésfalban, és róla kapta nevét a Menedékház utca is. 




