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Turistaútjelzések gondozása a Pilisi Parkerdőben
1969-ben Pilisi Parkerdőgazdaság néven új erdészeti vállalat jött létre a Pilis–Visegrádi-hegység, a
Budai-hegység és a pesti erdőterületek összefogásával, újszerű rendeltetéssel. Dr. Madas László
igazgatása mellett az erdészet új feladatot kapott a hagyományos szakmai tevékenység mellé: legyen
házigazdája az erdőbe látogató nagyközönségnek, teremtsen vonzó, barátságos környezetet, biztosítsa
a természetjárás és más erdei sportok, a felüdülés és a természetismeret lehetőségét.
Ötletek sora született és valósult meg Gémesi Károly, a Parkerdőgazdaság szakelőadója
kezdeményezésére:
turistaházak
üzemeltetése, erdei
pihenőhelyek,
sétautak,
kilátók,
kirándulóközpontok, sípályák építése, vándortáborok, erdei iskolák szervezése, ill. a turistaútjelzések
átvétele a társadalmi munkát végző egyesületektől. Mindehhez az anyagi hátteret az állami
költségvetés biztosította.
A Magyar Természetbarát Szövetség irányelvei és szakmai közreműködése mellett megkezdődött a
pilisi és a budai turistautak felmérése, majd nagy erővel – a ma is érvényes szabványos jelzéskép
szerint – a jelzések teljes felújítása. A Pilisi Parkerdőgazdaságon belül turisztikai-szolgáltató
szakműhely működött, fő tevékenysége az útjelző táblák készítése volt.
A továbblépést a folyamatos karbantartás szervezetének létrehozása jelentette. Ezzel e sorok íróját,
Jávor György erdésztechnikust bízták meg. A gyakorlati tapasztalatok alapján alakították ki azt a
munkaszervezetet, amely teljes egészében a jelzésfenntartásra rendezkedett be. Tagjai között volt
erdész, térképész, grafikus, faiparos, hegymászó, természetjáró, akik szakismerete beépült ebbe a
sehova sem sorolható foglalkozásba. A nyolcvanas évek végére 600 km jól jelzett úthálózat és bőséges
információt adó táblarendszer állt a hegyvidék turizmusának, az egészséges életmód segítésének,
elsősorban a budapestiek hétvégi kikapcsolódásának a szolgálatába.
1990-ben az erdészeti közjóléti költségvetési keret a töredékére csökkent, ezért a parkerdőgazdaság
visszaadta a turistaútjelzések gondozását a természetbarát szervezeteknek…
A jelzésfenntartás személyi feltételei és költsége
Turistajelzések gondozásához szükséges, de nem elégséges a természetjárás szeretete. Szükséges a
középfokú végzettséggel párosuló széles látókör, sokoldalú gyakorlatiasság és tapasztalat, jó fizikum,
tájékozódási készség, térkép- és területismeret, turisztikai tájékozottság, jó kommunikációs készség,
erdészeti és természetvédelmi alapismeret, számítógépes gyakorlat.
Egy tájegység, egy hegyvidék 5-600 km-es turistaúthálózatának karbantartásához 2 fő egész éves
munkája szükséges.
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