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Tököli Parkerdő – a nyugalom szigete
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Tököl bemutatása

Tököl (horvátul: Tukulja, szerbül: Тукуља, németül Teckel) város Pest 
megyében, a Ráckevei kistérségben Budapesttől délre kb. 20 km-re 
található. (é. sz. 47.3171° k. h. 18.9672°47.3171, 18.9672)

Területe 38,49 km2, népessége 10.227 fő. Tökölt délről Szigetcsép, 
keletről Szigethalom, nyugatról a Duna, északról Halásztelek határolja, 
melytől a tököli repülőtér választja el. A várost, a Csepel-sziget egyik 

legrégibb települését, a hagyomány szerint Árpád fejedelem lovászáról nevezték el. Más 
források szerint a "Tököl" név a "tökély", "tökéletes" szóval áll rokonságban, Árpád 
fejedelem lovászának neve pedig a "Csepel" névben maradt volna fenn.

Tököl egykor királyi birtok volt, nevét 1270-1272 között említették először Thukul néven,1280-ban IV. 
László király Tökölt húgának Erzsébetnek és általa a margitszigeti apácáknak adta, ekkor határait is 
leíratta. A XVI. században mezőváros, a csepeli ispán székhelye volt.

Tököl lakosságából 1200 család horvát (sokác, bunyevác), valamint 300 család német származású. 
Ennek gyökerei a XVII. századba nyúlnak vissza, és a község gazdasági és kulturális életére is kihat a 
nemzetiségek jelenléte. Az előkerült csiszoltkő-korszaki leletek bizonyítják, hogy a terület több ezer 
éve folyamatosan lakott hely. 

Tökölig 1892-ben épült meg a Budapest Közvágóhídról induló HÉV. Ezáltal napi kapcsolatba kerültek 
az itt élők a fővárossal. 

A rendszerváltás után felgyorsuló fővárosi szuburbanizációs folyamat az összes Budapest-környéki 
települést, így Tökölt is érintette. Többek között a folyamatos népességnövekedés eredményeként 
2001. július 1-jén várossá nyilvánították.

Parkerdő

A  környéket  a  Duna  szép  partja  és  horgászhelyei  miatt  érdemes  felkeresni.  Tököl  és 
Szigethalom között, a Ráckevei-Duna partjáig húzódik a Csepel-sziget legszebb sétaerdeje, a 
Tököli-parkerdő. 

          



Szabadidő Központ

Az intézet pihenőháza a tököli parkerdő üdülőövezetében helyezkedik el, közvetlen vízparton, 
a Kis-Duna partjától mintegy 100 méter távolságra. A Duna közelsége és az erdőt körül ölelő 
lombok idilli környezetet nyújtanak a pihenni vágyóknak.

A szabadidő központ két részből áll, a főépület, amelyben 11 fő elhelyezése biztosított, illetve 
három kétszintes faházból, ahol házanként 6 főt tudunk elhelyezni.

                

                 

A főépület emeleti részén 5 szoba van, amelyek a pihenni vágyók rendelkezésére állnak. 
(3 db 2 ágyas, 1 db 3 ágyas, 1 db 2 ágyas fürdőszobás) A földszinten találjuk meg a társalgót 
és a konyhát is. Az épület emeletén és a földszinten közös fürdő és szociális blokk található. 
A társalgó, illetve az ebédlő alkalmas nagyobb társasági (maximum 50 fő) összejövetelekre, 
közös szórakozásra.



                  

A  felszerelt  konyhában  bármilyen  finomságot  elkészíthet  nyaralása  közben.  A  faházak 
felszereltsége ugyanolyan kényelmet nyújt a pihenni vágyóknak, mint a főépület. Mindhárom 
faház kétszintes, melyekben hálószoba, zuhanyzó, társalgó és főzőhelyiség található. 

A Duna  közelségét  és  előnyeit  élvezni  szándékozók  rendelkezésére  áll  a  pihenőház  saját 
stégje, ahol a horgászat lehetősége is adott. A vízi sportok kedvelőinek rendelkezésére áll a 
szabadidő központ kenuja (2 db 9 személyes).       

 

A  szárazföldi  szórakozást  előnyben  részesítők  pingpongozhatnak,  vagy  épp 
tollaslabdázhatnak  is.  A  szabad  levegőt  és  nomád  életmódot  kedvelők  a  szabadban 
bográcsozhatnak,  roston  sütögethetnek.  Az  egész  napos  kimerítő  sportolás,  sétálás  után 
vendégeink rendelkezésére áll a szauna (700 Ft/ 30 perc). 
Az  üdülőház  2  km-es  körzetében  boltok  és  éttermek  is  megtalálhatóak.  A  Tesco  6  km 
távolságban 24 órás nyitva tartással áll rendelkezésre.



             

Tököl és a környék látnivalói, rendezvényei

A  főváros  kétségkívül  rengeteg  látnivalót,  érdekességet  és  színes  programot  kínál  az 
élményekre éhező turistáknak, de a városi zajból kiszakadni vágyóknak sem kell  messzire 
menni, ha tartalmasan szeretnék idejüket eltölteni.

A  Csepel-sziget  leghíresebb  települése  Ráckeve.  Az  egykori  rác  város,  ma  leginkább 
hotelként  üzemelő  Savoyai  kastélyával,  gyógy-  és  élményfürdőjével  vonzza a  látogatókat. 
Érdemes  még  itt  meglátogatni  a  Városi  Képtárat,  melyben  többek  között  Lotz,  Szinyei, 
Ferenczi  alkotásait  is  megcsodálhatjuk.  Minden évben  a  város  ad  otthont  az  Őszi  Ászok 
fesztiválnak, ahol hagyományos szüreti felvonulás, főzőverseny és egyéb érdekes események 
mellett borászok, halászok, vadászok és minden egyéb „ászok” mutatkoznak be.
 
Tököl már évezredek óta lakott település, az első gondolatunk e név hallatán a börtön lehet, ám 
Tököl ennél sokkal érdekesebb város. Repülőterén hétről-hétre gyorsulási 
versenyek, koncertek és más rendezvények látogathatóak. Júliusban a 
Tököli Lovas Napokat rendezik meg, ami sok embert vonz a környékről. Az 
egyre rangosabb Nemzetközi Folklórfesztivált és Népművészeti Vásárt, 
melyet Summerfest névre kereszteltek el augusztusban tartják. Európa 
legnagyobb folklóreseményei között számon tartott fesztiválra évről évre 
a világ minden részéből érkeznek együttesek. 

Egész évben kellemes kirándulásokat tehetünk a Tököli Parkerdő ösvényein, ami a várost 
Szigethalommal köti össze. Hűvösebb időben a városi uszoda nyújthat kellemes időtöltést.

Tököl nevezetességei



Kisboldog asszony templom (római katolikus templom). Benne Feszty Masa: "Mária születése" című 
oltárképe és Csehy Mihálynak 1519-ből származó reneszánsz stílusú, korábban a főoltár hátlapjában, 
most a hajó falában kiállítva található márvány sírköve. 

• Református templom (Épült 2007-ben). Modern építészeti kuriózum. 

• Helytörténeti nevezetesség: csepelszigeti Mária parasztház, tisztaszoba mennyezetén 
Kossuth, Bem, Damjanich portréjával. 

• A tököli repülőtér bejáratánál található a Maléter Pál kopjafa, valamint nem messze tőle a 
Pesti úti lakótelep bejáratánál az 1956-os forradalom 50-éves évfordulójára 2006-ban 
felavatott Maléter Pál bronzszobor. 

• A város határában áll az 1944-ben rommá lőtt, az 1980-as években helyreállított, gótikus 
eredetű Szent Anna kápolna. 

• A Hősök terén a Kossuth címerrel díszített emlékoszlop, valamint az 1848-as centenáriumi, az 
I. világháborús és az 1993-ban állított II. világháborús emlékművek állnak. 

• Érdekesség még a Városháza mellett felállított, Országalmát jelképező díszkút. 

• Természeti látnivaló a Duna part (Urbanicza-sziget, horgásztavak), a parkerdő és a kisdunai 
üdülőterület. 

 

Szigethalom jelenleg az ország lélekszámában legdinamikusabban fejlődő városa, csütörtökön 
és vasárnap óriási piaccal. Itt rendezik meg az országos ikertalálkozót és az egész hétvégés 
Csepel-Sziget Rockfesztivált.
 
A  biciklizés  szerelmeseinek  jó  hír,  hogy  az  európai  6-os  kerékpárút  Szigetszentmiklós, 
Szigethalom, Tököl, Ráckeve érintésével a Csepel-szigeten is áthalad.
 
Természetesen  a  Kis-Duna  igazi  horgászparadicsom  is,  valamint  több,  itt  működő 
sportegyesület  révén  a  kajakozást  is  kipróbálhatjuk  testmozgás  gyanánt  a  festői  szépségű 
Duna part bebarangolásán kívül.
 
Mindenképpen  érdemes  egy-egy  napot  eltölteni  itt  akár  családdal,  akár  barátokkal,  mert 
mindenki megtalálhatja a számára érdekes programot.



Megközelítés

1. Tömegközlekedéssel
A ráckevei HÉV-vel (Budapest Vágóhídról indul) Szigetszentmiklós – Gyártelep állomásig 
kell utazni, majd a Szigethalmi buszpályaudvarról induló „Tököli parkerdő” jelzésű buszra 
kell felszállni, amely a Tököl tábláig szállítja utasait. Innen egy rövidebb sétával, a második 
utcában juthatunk el az üdülő házba.

2.   Személygépkocsival
A pihenőház  gépjárművel  megközelíthető  Budapest  felől  az  M0-ás  autóútról  a  Lakihegyi 
leágazástól  Halásztelek,  Szigethalom  irányába.  Szigethalomnál  a  taksonyi  híd  előtti 
kereszteződésnél jobbra lekanyarodva a műúton haladva, a Tököl helyiségnévtábla után balra 
a második utcában, azaz a Sport közben található az intézet üdülője. Parkolás az üdülő előtti 
területen lehetséges.

Hasznos információk

Szabadidő Központ: 2316. Tököl, Sport köz 1.

Gondnok neve, elérhetősége: Deffent István

T: 06-30/325-9013

Fiatalkorúak 

Büntetés-végrehajtási Intézete: 2316, Tököl, Ráckevei út 6.

Gazdasági Osztály

T: 24/ 503-123

Fax: 24/479-394

http://tokol.hu/tokol_terkepek.php
http://www.tokol.hu/fontos_informaciok.php

http://www.tokol.hu/fontos_informaciok.php
http://tokol.hu/tokol_terkepek.php
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TÁJÉKOZTATÓ A SZABADIDŐ KÖZPONT IGÉNYBEVÉTELI DÍJAIRÓL

2011. évre

Helyiség megnevezése Nem igényjogosult
igénybevételi díjai

Igényjogosultak
igénybevételi díjai

Főépület földszint* 57.663 Ft/nap 38442 Ft/nap
Főépület emeleti szobák
(1,2,3,4,5 szoba)

felnőtt:   1739 Ft/éj/fő
gyermek: 870 Ft/éj/fő

felnőtt:     994 Ft/éj/fő
gyermek: 500 Ft/éj/fő

Faház 6 személyes
(1,2,3 sz. faházak)

10.434 Ft/nap
létszámtól függetlenül

5.964 Ft/nap
létszámtól függetlenül

* A rendezvény után az eredeti állapotot vissza kell állítani, melyért az igénylő a felelős.
A konyha bármely nyaraló rendelkezésére áll,  kivéve,  ha a földszinten rendezvény van, 
mert a földszint bérlése magában foglalja a konyha bérletét is.

Egyéb szolgáltatások
Szauna 700 Ft/30 perc/fő

Fűtési szezonban
(főépületben több 
igénybevevő esetén a fűtés 
díja az igénybevevők közt 
szobánkén osztódik)

Főépület: +5.500 
Ft/nap/épület
fűtési díjat kell fizetni
Faházak: +2.000 
Ft/nap/épület fűtési díjat kell 
fizetni

A TBVDSZ és a FBVSZOSZ tagjai a következő kedvezményes díjakon vehetik igénybe az 
alábbi helyiségeket:

Tököl, 2011. június 30.     
                                                                                   Tóth Tamás bv. ezredes

       büntetés-végrehajtási tanácsos

Helyiség megnevezése TBVDSZ tagoknak

Főépület földszint* 16.000 Ft/nap

Faház 6 személyes
(1,2,3 sz. faházak)

2.500 Ft/nap

* A rendezvény után az eredeti állapotot vissza kell állítani, melyért az igénylő a felelős

A  TBVDSZ  és  a  FBVSZOSZ  tagjainak  a  kedvezmény  csak  a  megjelölt  helyiségekre 
vonatkozik a többi szolgáltatást  a fenti összegeken vehetik igénybe.  Igényjogosultságot a 
TBVDSZ titkára vagy helyettesei igazolják.
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.



igazgató
Napijegyet árusító helyek

Ráckeve Dömsödi út 
18.

Gózony István Hétköznap 7-17 óra Szombat 7-13 
Vasárnap 7-11

Ráckeve Kossuth L. út 
128.

Horváth - 
Horgászbolt

Hétköznap 7-18 óra Szombat 7-14
Vasárnap 7- 12

Ráckeve István tér 15 Horgászbolt Minden nap 8-17 óra
Szigetcsép Barátság út 

190.
BSE HE tanya XII.01-II.28

Hétköznap 16-21 
óra

Hétvégén:
8-21 óra

III.01-XI.30
Hétköznap: 7-22 óra

Hétvégén:
7-22 óra

Szigethalom Mű út 156 - 
158

Blue Fish 
Horgászbolt

Hétfőtől – 
Csütörtökig 6-20 óra

Hétvégén:
6-20 óra

Szigethalom Mű út 156 - 
158

Blue Fish 
Horgászbolt

Hétköznap 6-18 óra Hétvégén:
5-20 óra

Szigetszentmárton Ráckevei út 1. Farkas Béláné Keddtől - 
Péntekig

7-16 óra Hétvégén:
7-10 óra

Szigetszentmiklós Horgász út 18. Dolg. 
Szigetszentmiklósi 
H.E.

Minden nap 5-22 óra

Szigetszentmiklós Tököli 
elágazás

WEEKEND 
Horgászáruház

Hétköznap: 8-18 óra Szombat 8-13

Tököl Kolozsvári út 
33.

Horgász - Vadász 
Bolt

Hétköznap: 8-17 óra Szombat 7-13

Napijegy csak érvényes horgászengedéllyel vásárolható meg!


