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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKI MUNKARÉSZ 

BEVEZETŐ 

Pilisszántó jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközeit 2002-ben hagyták jóvá. A 
felülvizsgálatot az azóta megváltozott – településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott – 
igények kielégítése, illetve a megváltozott jogszabályi környezet tette szükségessé. 
 
A felülvizsgálat elvégzésére az EKO 96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft. (1122 Budapest, 
Alma u. 9.) – mint a legkedvezőbb ajánlattevő – kapta a megbízást, és a munkát 2012-ben 
megkezdte. A munka első lépéseként a vizsgálatok 2012 novemberére elkészültek. 2013. 
január 1-je óta a településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök 
készítésére vonatkozó eljárási szabályok megváltoztak, ezért 2013. márciusában új előzetes 
tájékoztatás kiküldésére került sor.  
A településrendezési eszközök felülvizsgálata azonban az előzetes tájékoztatási szakaszból, a 
településen kívülálló okok miatt nem tudott továbblépni. A vizsgálat során ellentmondás 
került felszínre a BATrT és a hatályos településrendezési eszközök között. Az ellentmondás 
megszüntetése a két terv közötti jogharmonizáció megteremtése a tervezés feltétele volt. Az 
összhang igazolására vonatkozó majd a területcserére vonatkozó területrendezési hatósági 
eljárások 2015 júniusában zárultak le. A településfejlesztési koncepciót Pilisszántó 
önkormányzat képviselő testülete 2015 májusában véleményeztetésre alkalmasnak 
minősítette, a megalapozó vizsgálat frissített változata pedig 2015 szeptemberére készült el. 
A településfejlesztési koncepciónak megfelelően és a megalapozó vizsgálatra támaszkodva 
elkészült a településszerkezeti terv, majd a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
vázlatterve, melyeket a képviselő testület további kidolgozásra alkalmasnak ítélt. A 
településrendezési eszközök véleményezési eljárásra szánt anyaga jelen örökségvédelmi 
hatástanulmánnyal együtt 2016 márciusára készültek el. 
Az örökségvédelmi hatástanulmány a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015 (III. 11.) Kormányrendelet 12. mellékletében foglalt 
tartalmi követelmények alapján készült el. 

1. VIZSGÁLAT 

1.1. TÖRTÉNETI LEÍRÁS 

Pilisszántó község területe a régészeti leletek tanúsága szerint az ősidőktől fogva lakott 
hely. A tájat az utolsó jégkorszak idején vette birtokba az ember. Ennek nyomát a 
pilisszántói I. és II. kőfülke őrizte meg számunkra. Ezekben a kőfülkékben a humuszréteg 
alatt 2,5 m vastagságban hét jégkori réteg került elő. Az előkerült kőből, csontból készült 
tárgyak jellegzetes a korra és a területre jellemző csoportot alkotnak, amelyet Pilisszántói 
kultúra néven ismerünk. A kutatók véleménye szerint a kőfülkék lakó- és vadászbarlangként 
is szolgáltak a jégkorszak emberének, de a régészeti rétegek tanúsága szerint később a 
bronzkor és a középkor embere is menedéket talált bennük. A területen megtelepedő 
bronz- és vaskori ember már állattenyésztéssel, földműveléssel és vadászattal foglalkozott. 
Településének nyomait a falutól délre fekvő területen a Za dolinu uszke, Nagy placskó és a 
Kálvária-Dűlő területén találjuk meg. A késő vaskorban ezen a vidéken a kelták eraviscus 
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törzse élt. Kelta edénytöredékek kerültek elő a Nagy placskó területén és a Háziréti patak 
mellett. Később a rómaiak uralma alatt is jelen volt a kelta lakosság a térségben, ezt 
bizonyítják a már római kori, de kelta stílusú edénytöredékek Za dolinu uszke határrészen. 
A római birodalomban épült az Aquincumot és Solvát (Esztergom) összekötő út, melynek 
néhány szakaszát sikerült megfigyelni a faluban és a falu határában. Ennek az útnak fontos 
tartozékai voltak azok a mérföldkövek, melyeket ma a katolikus templom előtt láthatunk. A 
mérföldköveken az Aquincumtól mért távolság és az uralkodó császár címei olvashatók. A 
feliratok szerint a köveket 230-ban állították fel.  Ugyanebből az időből (251-ből) származik 
az az éremlelet, amely a Kálvária dombtól 200m-re délre került elő. Ugyancsak a Kálvária 
dombon találták meg az út mellé épült későrómai őrtorony maradványait is; a Kálvária dűlő 
déli végén pedig (Petyi radi) római kori villaépület maradványait tárták fel. A falutól keletre 
a Szőlőhegyen másodlagosan felhasznált sírkövekből készült kőládasír került elő, 
valószínűleg ezen a területen helyezkedett el a római település temetője, míg magának a 
településnek a feltételezhető helye a Kálvária domb délnyugati lejtője. A római település 
lakói az Aquincumi légió veteránjai és családjaik voltak. 
Az a tény, hogy közvetlenül a római kort követő népvándorlás korából származó leletanyag 
nem került elő a településen arra enged következtetni, hogy az itt élő római lakosság 
elmenekült és a település elnéptelenedett. A leletek szerint néhány száz év múlva késő 
avar népcsoport telepedett meg a területen. Ennek tárgyi emlékei a Dolne lúki határrészen 
előkerült késő avarkori edénytöredékek és a Kálvária-dűlő, Pri Kamenyi lelőhelyen előkerült 
telep és temetőrészlet. 
A falu következő betelepülése az Árpádkorban történt. E kor kerámia leletei a 
Zahumenyica, a Za dolinu uszke, a Petőfi S. utcai és a Nagy placskó lelőhelyek területén 
kerültek elő. Pilisszántót a XIV-XVI. századi oklevelekben említett Zántou illetve Zantho 
faluval azonosíthatjuk, első említése 1299-ből való. Ahogyan arra neve is utal 
földművelésre kötelezett királyi szolgálónépek lakták. Szántó templomára nem ismerünk 
okleveles középkori adatot. A régi temető területén egy XIII. sz-i kolostor és egy Árpád-kori 
templom maradványait tárták fel. A falu királyi birtok, majd helyi nemesek a birtokosok. Az 
1500-as évekre úgy tűnik már rögzült a település területe a mai település belterületén, 
hiszen a kor régészeti leletei már erről a területről kerülnek elő.  
A török hódoltság idején Szántó -sok településhez hasonlóan- elnéptelenedett, mindvégig 
puszta falu volt mind a török, mind a magyar összeírások szerint. A terület a budai pasa 
birtoka, aki tímár-birtokosoknak adta, akik vagy maguk művelték vagy műveltették. 1547-
től -a török szultán és Habsburg uralkodók közötti megállapodás alapján- a kétfelé adózó 
területek közé tartozott. 

1659-ben a Zichy család birtokába került. 
Az 1700-as évek első éveiben indult meg a 
falu benépesülése, nem szervezett 
betelepítéssel, hanem spontán módon. A 
beköltöző első lakosok nagy része szlovák 
volt, de németek és magyarok is települnek 
ide. 
De már az 1700-as évek második felében 
megindult a népesség elvándorlása a 
településről. Ennek fő oka, hogy Szántónak 
igen kevés szántóföldje volt és a közösség 
az örökösödés korlátozásával 

I .Katonai felmérés – 1780-1784
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megakadályozta a jobbágytelkek felaprózódását. Korabeli dokumentumokból kiderül, hogy 
a falu lakói növénytermesztésből és állattartásból származó jövedelmüket már ekkor is 
mészégetésből egészítették ki. A meszet (és fát) Budára, Óbudára hordták, ahol az egyre 
nagyobb építkezések miatt nagy volt iránta a kereslet. A település határában számos 
helyen találhatók meg, mint ipartörténeti emlékek, a régi mészégető kemencék nyomai 
(Hosszúhegy, Orosdy kastély környéke). A hegyoldali irtások területén kezdenek 
szőlőtermesztéssel is foglalkozni. 
A belterületi lakóházak száma az 1700-as évek eleji 5-ről, 1723-ban 70, 1765-ben 110, 
1783-ban 154, 1837-ben 181-re növekedett. 1759-60-ban épült fel a templom, majd 1772-
ben a plébánia. Egyháza a veszprémi, majd az 1777-ben létrehozott székesfehérvári 
püspökséghez tartozott. A Szent Rókus kápolnát 1811-ben építette a község. A községháza 
első említése 1778-ból származik. 

1766-ban (fiúági örökös hiányában) Szántó 
újra koronabirtok lett és a pozsonyi 
Magyar Kamara kezelésébe került. 1824-
ben a Gyurkovics (Jurkovics) család kapta 
meg királyi adományként. Ők építtették 
1826-ban a ma is álló kastélyt. Több 
birtokos után a birtoktest nagy része a XIX. 
sz. második felében Baross Károly, neves 
szőlész-borász, kezébe kerül, a kastéllyal 
együtt. A XIX. sz végi filoxéra pusztítás után 
ő telepít amerikai direkttermő szőlő 
fajtákat. 
Az 1848-as forradalom során az úrbéri 
viszonyok megszüntetésével, Szántó 

lakosai is felszabadultak a földesúri 
függőség alól. A XIX. sz. közepén 
Botzenhardt János, Forster János és 
Rakovszky Gusztáv; később a 
századforduló táján Baross Károly 
örökösei, Lithvay Mátyásné és 
Botzenhardt János örökösei voltak a 
nagyobb földbirtokosok. A Pilishegyen a 
Törökországból hazatelepülő Orosdy 
Fülöp nagykereskedő vásárol erdőbirtokot 
Baross Károlytól, ahol 1899-ben 
vadászkastélyt épített. 
A Kálvária dombon 1892-ben építették a 
kálváriát. 
1900-ban megalakult a Pilisszántóvidéki 
gazdák hitelszövetkezete az Országos 
Központi Hitelszövetkezet tagjaként. 
Az I. világháborúba 174 férfi vonult be, 
34-en meghaltak közülük. 

II. Katonai felmérés – 1806-1869

III. Katonai felmérés - 1872-1884
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A világháború után Pilisszántón telepedett le és faiskolát alapított Hein János, aki az 1900-
as párizsi világkiállításon kertterveivel aranyérmet nyert. Ő volt az iparszerű kertépítés 
hazai megteremtője, megközelítőleg 300 díszkertet létesített országszerte. 
A két világháború között növekszik a településnek a fővároshoz való kötődése, de ekkor a 
nagy távolság és a tömegközlekedés hiánya még gátat szab egy erősebb kötődés 
kialakulásának. A második világháború után Pilisvörösváron jelentősebb  munkahelyi és 
intézményi fejlesztések történnek ezért az kiemeltebb szerephez jut a térségben. 
Fokozatosan jellemzővé válik a két laki életforma a településen. 

1.2. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK SZÁMBAVÉTELE, VÉDETTSÉGEK 

Műemlék, műemléki környezet 

Pilisszántón három műemléki egyedi védelem alatt álló emlék található: 
Baross-Jurkovich kúria – Kossuth u. 84. 
Római katolikus templom – Kossuth u. 
Kőkereszt a templom előtt – Kossuth u. 
 

Baross-Jurkovich kúria 

Műemléki törzsszáma: 7197 
Az egykori Baross-kúria 1826-ban épült, klasszicista 
stílusban. Eredeti építtetői a Gyurkovics- (Jurkovics-) 
fivérek voltak, tervezője a hagyomány szerint Clark 
Ádám. A Jurkovics család 1824-ben szerezte meg 
Szántót. 
Az épület főhomlokzatának porticusához tizenegy 
fokos lépcső vezet, négy párkányos pillérre és négy belső pillérre támaszkodik a kazettás 
mennyezetű csarnok. A timpanonban a család címerének domborműve. 
A bejárat és a tőle kétoldalt lévő négyszögletes keretelt ablakok fölött alacsony 
szemöldöktimpanonok vannak. A jobbra-balra levő homlokzatokat osztó és övpárkányok 
tagolják, három-három egyenes záródású keret nélküli ablak. A fő- és oldalhomlokzatokon 
küllős sávozású félkörös alagsori ablakok, sugaras rácsozattal, a lábazat kváderosztású. 
Az oldalsó homlokzatokon három-három ablak, a baloldalon a középső ablak 
tengelyvonalában földszinti ajtó, a jobboldalon kettő befalazott vakablak. A hátsó 
homlokzat hasonló kialakítású a főhomlokzathoz, a timpanonban üres tondó. Az ablakok 
alatt itt nincsenek alagsori ablakok. 
A telken két melléképület, volt gazdasági épületek találhatók. A déli alatt XVI. századi pince 
került elő. 
 

Római katolikus templom 

Műemléki törzsszáma: 7195 
1759-1760-ban épült barokk stílusban, 1890-ben 
pillérekkel erősítették. Berendezése: fő- és 
mellékoltár, szószék, keresztelőkút, 1760-ban készült; 
Bebo Károly műve. 
Szabadon álló keletelt homlokzati tornyos templom. 
Homlokzata középső részén enyhén kiülő rizalitban 
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füles záróköves kapu, faragott biedermeier kórusablak. A főpárkány fölött, a sima 
oromfalháromszögek között emelkedő toronytest alsó részén fekvő téglány alakú ablak. A 
torony négy oldalán egy-egy félkörös záródású harangablak. Nyolcélű párnatagos 
bádogsisak. A homlokzat részeit falsávok keretezik. A bejárattól balra a homlokzaton 
magasan befalazva hosszúkás fekvő ablakban finom reneszánsz faragású relief van 
befalazva. Közepén haránt hasított címerpajzs; alsó részén három búzakalász, fent két 
hatküllőjű csillag, a címer két oldaláról hullámzó bojtos végű szalagok. A oldalhomlokzatot 
a kórus vonalában mindkét oldalon kettős támpillérek erősítik. A hajó két oldalán két-két, a 
szentélyen egy-egy szegmensíves ablak. A szentély ferdén hátralépő falakkal csatlakozik a 
hajóhoz, egyenes záródású keleti részén fekvő ovális ablak, alatta sátortetős 
sekrestyeépület. Körülfutó magas lábazat, cserépfedés. 
 

Kőkereszt a templom előtt  

Műemléki törzsszáma: 7196 
Barokk kőkereszt 1727-ből, talapzata 1875-ből. 
Négyszögletes talapzat profilált fedlapján áll hasáb 
alakú pilléren, melynek négy oldalát egyszerű vájatolt 
keretezésben egyenesen lefüggő füzér díszít. Tetején 
kereszt corpussal, talapzatán 1727-es évszám. Az alsó 
talapzatot 1875-ben állították. 
 
 
 
 
 
 
Műemléki környezet 

Pilisszántón a három egyedi műemléki védelem alatt álló emlékhez ex-lege műemléki 
környezet tartozik, melyek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 
228/1,228/2, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 244/1, 245, 247, 252, 545/1, 548, 550/1, 550/2 
551/1, 552, 565, 574, 580, 581 

Helyi védelem 

Pilisszántón nincs az épített értékek védelméről szóló helyi értékvédelmi rendelet. A most 
készülő Helyi Építési Szabályzatban javaslatot teszünk helyi egyedi és helyi területi 
védelemre is. A korábban készült Helyi Építési Szabályzat rögzített védett és védelemre 
javasolt értékeket, de a védettséggel járó szabályokat nem fogalmazott meg. 

Világörökségi Várományos Helyszín 

A község északi részén elterülő erdőség területére terjed ki az „Esztergom és Visegrád 
középkori magyar királyi központok, valamint az egykori Pilisi királyi erdő területe”, amely 
Világörökségi várományos helyszín.  
A Pilis a Magyar Királyság „közepén” (medium regni) helyezkedik el, amely nagyrészt 
megegyezik az egykori Pilis vármegye, valamint a mai Duna-Ipoly Nemzeti Parknak a 
Dunától délre eső területével. A terület „peremén” helyezkednek el a középkori 
Magyarország legfontosabb városai: Esztergom, a legkorábbi királyi székhely (1249-ig) és 
érseki székhely; Visegrád, amely 1323-tól az 1410-es évekig királyi székhely; Buda, a 15. 
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századtól az ország fővárosa; valamint kissé távolabb (Székes)Fehérvár, Szent István városa, 
a magyar királyok koronázó és temetkezőhelye. A Pilis, európai viszonylatban is kiemelkedő 
jelentőségű történeti táj, amely – az évszázadok során bekövetkezett, a lényegét nem 
érintő változásokkal együtt – egyedülállóan fennmaradt példája a középkorban kialakult 
királyi birtok- és erdőterület-komplexum jellegzetes területhasználatának. 

1.3. TÁJTÖRTÉNET ÉS TÁJHASZNÁLATI, TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Pilisszántó területe az ősidőktől fogva a római koron át, a török hódoltság idején és azt 
követően is lakott hely volt annak ellenére, hogy határa szűk, vízmosásokkal szabdalt. 
Viszonylag kis szántóföldi művelésre alkalmas területekkel, legelőkkel rendelkezik. Lakóinak 
megélhetése a történelem során elsősorban az erdőhöz, a mészégetéshez, a bányászathoz 
kötődött. Már az 1500-as években kialakult a falu települési területe, melynek jellegzetes 
belsőségi utcahálózata, „a szintvonalakra ülő többszörös zsákutcás jellege” mindmáig szinte 
változatlanul fennmaradt. 
A település „külsőségeinek” hasznosítása, a táj használata az elmúlt évszázadokban 
jelentős átalakuláson ment át. 
A XVIII. század közepén északon és keleten az erdők, északi-keleti határán konyhakertek, 
déli lejtőkön szőlőterületek, a főúttól délnyugatra káposzta- és kenderföldek, a patak 
mentén kaszálók voltak jellemzők. 
A XVIII. század végén a szőlőterületek megnövekedtek (a Hosszú-hegy lankás részeit 
szőlőültetvények borították), melyeket a századvégi filoxéria teljesen kipusztított. 
A XIX. század végétől a kőbányászat, kőörlés, mészégetés egyre fontosabbá vált a lakók 
életében. Megjelentek a kőbányák, mészégető kemencék, melyek jellegzetes tájképi 
elemmé váltak. 
A tájhasználat változása az utóbbi ötven évben felgyorsult. A bányaterületek tovább 
nőttek, majd bezárásra kerültek. A belterülettől nyugatra lakóterületi parcellázások 
történtek. A belterülettől északkeletre a korábbi szőlő és kertterületek zártkerti jelleggel 
beépültek, felettük, valamint a csobánkai határ mellett zártkerteket parcelláztak. A 
nagyüzemi gazdálkodásra való áttéréssel a határban nagy parcellák jelentek meg, 
jelentősen átalakítva a tájat. 
Ezen változások ellenére a megváltozott táj meghatározó elemei még ma is a természeti 
elemek, elsősorban a domborzat, a vízfolyások, a kiterjedt erdőségek, stb., de a természeti, 
természetközeli területek kiterjedésének csökkenése a kultúrterületek (ember alkotta 
területhasználatok) növekedése egyre erőteljesebb. 
Pilisszántó község a településhálózatban viszonylag elszigetelt helyzetben fekszik: majdnem 
zsákfalu. Csak a 11108 számú út halad át rajta Pilisvörösvártól és Pilisszentkereszt felé. 
Pilisvörösvárhoz való közelsége sok városias funkció elérhetőségét jelenti. Kiugróan értékes 
természeti környezete éppen a főváros közelében igen keresetté teszi a települést, 
hagyományai és örökségi emlékei szintén emelik a falu rangját. Ezért Budapest 
agglomerációjának településhálózatában jelentősebb szerepet tölt be, mint ahogy az szélső 
fekvéséből és kicsiny voltából következne. 

1.4. TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK 

A történeti településmag a mai napig megőrizte utcavonalait és beépítési vonalait. A 
szintvonalakra ülő többszörös zsákutcás jellege jellegzetes településképet alkot. Az egyes 
épületek közül néhány még most is őrzi azt a településképi karaktert, mely a korábbi teljes 
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épületállományra jellemző lehetett. Ezekre az épületekre javasoljuk a helyi egyedi 
védettséget.  

1.5. TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT 

Pilisszántó lakóterülete egy központi, történeti mag körül fejlődött, egységes, kompakt 
formában. A történeti központ a Pilisvörösvár felől érkező út mentén fekszik. A török 
időkben lakatlanná vált területen az 1700-as években viszonylag gyorsan épülő falu 
telekszerkezete felismerhető mai állapotában is: egy főutca, és egy vízmosás mellet kiágazó 
másik utca villája mentén épülnek föl a lakóházak, majd az elágazásnál a templom. Az 
alábbi, 1760 és 1860 között készült térképeken a falu növekedése nyomon követhető. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térkép                                       I. Katonai Felmérés                    II. Katonai Felmérés 

1760 előtt                                 1780-1784                                   1806-1869 

A történeti településmagnak majdnem megkétszerezését jelentette az 1945 után nyugati 
irányba hálós utcarendszerrel kiépült kertvárosi jellegű lakóterület, amely az utóbbi 
évtizedben még bővült észak felé. Déli végén a Kálvária környéke is lakóterület fejlesztésre 
van kijelölve. A lakóterületi növekedés napjainkban tekintve összességében arányos 
mértékben történt, a falu egységes képét, kompaktságát megőrizte. 
A település intézményei (Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Egészségház, 
Gyógyszertár, római katolikus templom, posta, üzletek) egymáshoz közel, a falu 
központjában helyezkednek el. 

1.6. TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS ÉPÜLETTÍPUSOK 

A történeti településrész vízmosások között kanyargó zsákutcái, korábban a gazdálkodás 
igényeinek megfelelő hosszú, ma már több részre osztott telkei megközelítési problémákat 
vetnek fel. A tömbök belsejében egész telekhalmazok alakultak ki úgy, hogy közterülettel 
nincs kapcsolatuk. A történeti településmag telkei között sok a 400 m2-nél kisebb telek. 
Leggyakoribb ez a hosszú telkek keresztbe történő megosztásakor létrejött telkek körében. 
A 400-800 m2 közötti telkek is legnagyobb részt itt fekszenek. A történeti településmag 
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szélen megjelennek 1000 m2 körüli telkek is. A központi intézmények kitűnnek nagyobb 
telkeikkel. 
A településen kialakult általános építési mód oldalhatáron álló, de főként a történeti 
településmag területén előfordulnak eltérő módon elhelyezett épületek. 
A beépítettség tekintetében 30-40 % közötti és 40 % fölötti beépítettségek csak a főutca 
mentén és a Bem József utcában fordulnak elő. Az Újtelep telkeinek beépítettsége 
jellemzően 5-20% között alakul. A Kálvária környékén még viszonylag sok a beépítetlen 
telek. 
A lakóházak általános kialakítása pinceszint, földszint és az 1970-es évek óta épült házak 
esetében tetőtér beépítésből áll. Többnyire egyszerű tetőformával fedett nyeregtetős, 
kontyolt nyeregtetős házakat építettek.  

1.7. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE 

Pilisszántó épített örökségi értékeit vettük számba az előző fejezetekben. Hozzátéve még 
ehhez a település régészeti örökségét, láthatjuk, hogy a település örökségi értékekben 
gazdag, egészen a jégkorszakig tekinthetünk vissza gondolatban megtett örökségi sétánk 
során. A régészeti korú örökségi elemek elemzését a hatástanulmány régészeti fejezetében 
foglaljuk össze, itt csak az 1711 utáni épített örökségre vonatkozóan teszünk 
megállapításokat.  
Az országosan védett emlékek valóban a település kiemelkedő, ilyen szintű védelemre méltó 
emlékei. Az építési korszakukra jellemző vidéki barokk illetve klasszicista stílus képviselői. Az 
építésük óta eltelt idő, a műszakilag szükséges - de nem mindenesetben szakszerű -  
javítások, a változó funkciójú használat és változó igények ellenére megőrizték építéskori 
jellemzőik nagy részét. Helyreállításuk során egy pontos műemléki felmérés, 
művészettörténeti dokumentáció és értékleltár, műemléki épületkutatás bizonyára még 
több helyreállítható részlettel tudja majd gazdagítani ezeket az épületeket.  
A település jellegzetes utcahálózata, „a szintvonalakra ülő többszörös zsákutcás jelleg”, 
mely mindmáig szinte változatlanul fennmaradt, rendkívül egyedivé teszi a település képét. 
Ezt a szerkezetet, mely a település történeti központjára jellemző, mindenképpen védeni 
szükséges. Olyan érték ez, melyhez az új beépítések módjával, mértékével és léptékével 
igazodni kell.  
A védendő településszerkezeten kívül egyes épületeknél még megfigyelhetjük azt a 
jellemzően tornácos, oldalhatáron álló földszintes épülettípust, amely valaha az egész 
településen jellemző lehetett. Az alaptípusnak különböző díszítettségű, anyaghasználatú 
tornáckialakítása figyelhető meg: fejezetes-lábazatos vagy anélküli oszlopok; falazott vagy 
faoszlopos tornácok; előkertes vagy előkert nélkül telekhatáron álló épület; a tornác 
mellvéddel vagy mellvéd nélkül épült; a tornác vége a főhomlokzat felől nyitott vagy zárt. 
Ezek a különbségek viszont minden épületet egyedivé tesznek az alaptípuson belül. Főként 
ezeket az épületeket javasoljuk helyi védettségre. 
Ezeken kívül feltétlenül védendőek a települési identitástudathoz tartozó épületek, 
építmények. Ilyenek az Orosdy kastély, Régi temető, Kálvária, mészégető kemencék és 
építményeik, a település különböző pontjain részlegesen feltárt, tudományosan még nem 
értékelt, összefüggésében még nem ismert pincejáratok. 
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2. ÉRTÉKKATASZTER 

Az értékkatasztert lásd külön kötetben. Elfogadása esetén a helyi értékvédelmi rendelet és a 
Helyi Építési Szabályzat részét fogja képezni. 

3. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 

3.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁS 

Pilisszántó településhálózati helyzete hosszú távon nem változik: a budapesti agglomeráció 
szélén fekvő település természeti, táji és örökségi értékeire támaszkodva, minőségi 
életmódot kínáló faluként és az igényes turizmus célpontjaként, nagyságrendjét megőrizve 
kíván élni. Ennek megfelelően tájhasználatának változtatása nem tervezett, a kiterjedt 
erdők, a vízmosások, a mezőgazdasági területek művelése folyamatosságában 
megtartandó.  
Mindazonáltal a területfelhasználás változásai és intézkedései a tájban a település tájképi, 
településképi megjelenésében óhatatlanul változásokat fognak okozni. A tervezők 
törekedtek arra, hogy a tájképi változások minimálisak és kedvezőek legyenek. 

- A terv lehatárolja, pontosítja a BATrT által kijelölt „Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezetét”, és területén az építmények tájba 
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írja elő. 

- A terv megőrzi a táj kialakult szerkezetét, táji sajátosságait, karakterét. Megőrzi az 
északi és keleti erdőségek, valamint a nyugati, déli mezőgazdasági területek táji 
uralkodását, megőrzi (erősíti) tagozó, ökológiai folyosót alkotó összekötő szerepű 
vízfolyások, vízmosások, nedves területek jellegzetes É-D-i irányulású területsávjait. 

- A tájhasználati konfliktusok megoldását az érintett területeken a területhasználat 
meghatározott célra történő besorolásával tervezi. 

- A felhagyott kőbányák, tájsebek rekultiválandó területét – a rekultiválás célját jelezve 
– elsődlegesen közjóléti rendeltetésű erdő, illetve közpark területhasználatba sorolja 
a tájsebek „begyógyítására”, valamint a helyi és idegenforgalmi, sport és kulturális 
igények színvonalas kielégítésére. 

- A települési terület északi határán kialakult gazdasági terület rendezésére turisztikai, 
vízgazdálkodási és ökológiai szempontból is elfogadható, környezetével harmóniába 
hozható területhasználatot tervez. 
A tervezett vízgazdálkodási területen javasolja kibontani, és természetközeli 
kialakítással rendezni a Határréti árok medrét. 
A visszamaradó gazdasági területen – beépítésre nem szánt különleges turisztikai 
övezetbe sorolva – a gazdasági tevékenységet korlátok közé szorítja, a tevékenységet, 
idegenforgalmat vonzó bemutató, vendéglátó funkcióval gazdagítja. 

- A tájökológiai, tájesztétikai konfliktust jelentő táj- és településkép-védelmi 
szempontból érzékeny, kitett területeket (jellemzően a keleti domboldalt lefedő 
kertes mezőgazdasági területeket) lehatárolja, helyi védelemre javasolja. (E területek 
szabályozásánál a lakó funkció visszaszorítására, a táj és környezet védelmére szigorú 
rendelkezéseket érvényesít.) 
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3.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETHASZNÁLATI, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS BEÉPÍTETTSÉGI 

VÁLTOZÁS 

Pilisszántó közigazgatási területének ma már jelentős részét kultúr-területek, az ember által 
létrehozott és fenntartott területek foglalják el, de a táj leghangsúlyosabb szerkezeti elemei, 
területhasználatai ma is a természeti elemek, melyek megjelenése, használata viszonylag 
állandó. 
A felülvizsgálati terv a település táji sajátosságait, szerkezetét megőrzi. 
Területfelhasználás-változásokat elsősorban a településfejlesztési koncepcióban 
megfogalmazott igényeknek és elvárásoknak eleget téve tervez. 
A tervezett változásokat az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
Nyomvonalas elemek változásai 

Nyomvonalas elemek: változások 

vízmosások, patakok 
(meglévő) 

A 2002-es TSZT-ben erdő területbe sorolt vízmosások a művelési 
águknak megfelelően vízgazdálkodási terület kategóriába 
kerületek. Megőrzendő, védett, védelemre javasolt területek. 

11108j. országút 
(meglévő) 

Az országút nyomvonal nem változik. 

római utak régészeti 
lelőhelyei (meglévő) 

A Hosszúhegy alatt római utat jelölő új régészeti lelőhely 
kijelölése történt. 

132 kV-os villamos 
légvezeték (meglévő) 

Az 132/22 kV-os alállomás bekötése tervezett. 

nagynyomású illetve 
nagy-közép nyomású 
gázvezetékek (meglévő) 

A nyomvonalat nem érinti változás. 

M10 főközlekedési út 
nyomvonala (tervezett) 

A nyomvonalat nem érinti változás. 

400 kV-os villamos 
légvezeték (tervezett) 

A 2002-es TSZT-hez képest a nyomvonala és csomóponti terve is 
változott. 

 
Területi elemek változásai 

Beépítésre szánt 

területek: 

változások 

falusias lakóterület 2002-es TSZT szerinti lakó terület, 109,44 ha, 
jelen TSZT szerinti lakó terület 100,83 ha 

intézmény terület 2002-es TSZTnem jelölt ki intézmény területet, 
jelen TSZT szerinti intézmény terület 2,04 ha 

kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület 

2002-es TSZT szerinti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 
13,26 ha, 
jelen TSZT szerinti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 
3,86 ha (tartalék csereterületként kijelölve 13,26 ha)  

ipari gazdasági 2002-es TSZT nem jelölt ki ipari gazdasági területet, 
jelen TSZT szerinti ipari gazdasági terület, 1,22 ha. 
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hétvégi házas 
üdülőterület 

2002-TSZT nem jelölt ki hétvégi házas üdülő területet, 
jelen településszerkezeti terv szerinti hétvégi házas üdülőterület, 
7,71 ha 

különleges sport terület A TSZT-ben ez a terület nem változott. 
különleges turisztikai 
gazdasági terület 

2002-es TSZT szerinti különleges oktatási-kutatási-kulturális 
terület, 1,45 ha, 
jelen TSZT szerint különleges turisztikai gazdasági terület, 1,45 ha 

különleges 
szennyvíztisztító terület 

2002-es TSZT szerinti különleges szennyvíztisztító terület 0,18 ha, 
jelen TSZT szerinti különleges szennyvíztisztító terület, 0,25 ha 

Beépítésre nem szánt 

területek 

 

Közlekedési és közmű 

terület 

2002-TSZT nem jelölt ki közlekedési és közmű területet, 
jelen TSZT szerint 4,09 ha 

közpark A 2002-es TSZT szerinti közpark terület 15,65 ha, 
jelen TSZT szerintz közpark terület 15,95 ha 

erdőterület 2002-es TSZT szerinti erdőterületek 767,44 ha, 
jelen TSZT szerinti erdőterületek 768,79 ha. 

kertes mezőgazdasági 
terület 

2002-es TSZT szerinti kertes mezőgazdasági területek, 168,3 ha, 
jelen TSZT szerinti általános mezőgazdasági területek 150,73 ha. 

általános mezőgazdasági 
terület 

2002-es TSZT szerinti általános mezőgazdasági terület 473,14 ha, 
jelen TSZT szerinti általános mezőgazdasági terület, 429,09 ha. 

vízgazdálkodási terület 2002-TSZT szerinti vízgazdálkodási területek 19,05 ha 
jelen TDSZT szerinti vízgazdálkodási területek 12,35 ha 

természetközeli terület 2002-TSZT nem jelölt ki természetközeli területet, 
jelen TSZT szerinti természetközeli területek 49,77 ha 

különleges, beépítésre 
nem szánt temető terület 

A TSZT-ben ez a terület nem változott. 

különleges, beépítésre 
nem szánt turisztikai 
terület 

2002-es TSZT szerint közpark 
jelen TSZT szerint különleges beépítésre nem szánt turisztikai 
terület 1,47 ha. 

különleges, beépítésre 
nem szánt kertes terület 

2002-es településrendezési terv szerint kertes mezőgazdasági 
terület besorolásban szerepel 
jelen településszerkezeti terv szerint különleges beépítésre nem 
szánt kertes terület 21,22 ha 

 
A táblázat adatai szerint a beépítésre szánt területek kiterjedése – a tartalék 
csereterületként fenntartott gazdasági területet nem számítva – jelentősen (7,04 ha-al) 
lecsökken. 
A beépítettség változása, a beépítetlen telkek beépülése elsősorban a lakóterületeken 
folyamatosan megfigyelhető és helyénvaló változás. Az erdőségekben és a művelt 
mezőgazdasági területeken beépítés nem jelenik meg, tanyák kialakulása nem jellemző. A 
kertes mezőgazdasági területek beépülése, illetve az utóbbi évtizedekben kialakult 
beépítettség besűrűsödésének megakadályozása azonban kiemelt figyelmet kíván.  
A műemlékeket érintő változásként egyedül azt lehet megemlíteni, hogy a z egymáshoz közel 
álló három műemlék telkeinek mindegyike a településszerkezeti terven lakóterület 
besorolásból intézmény terület besorolásba, a szabályozási terven ennek megfelelő 
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intézmény övezetbe kerül át. Az intézmény övezetben a korábbi 30%-os beépítettség helyett 
40% a megengedett, ami elsősorban az itt lévő iskola bővítése, vagy új óvoda elhelyezése 
szempontjából kívánatos. A Baross kúria környezetének besűrűsödését elkerülendő 
telekalakítás elvégzése szükséges, ami azonban egyéb szempontból is elkerülhetetlen: az 
övezetben fekvő többi épület bővítési igénye esetén az építési jog kihasználásának feltétele a 
rendezetlen telekviszonyok rendezése. 

3.3. NÉPESSÉG, ÉLETMÓD, TÁRSADALOM, KULTÚRA VÁLTOZÁSA 

Pilisszántó lakónépessége 2000 és 2010 között egyenletesen növekedett 2100 főről 2457 re. 
A népesség korcsoport szerinti megoszlás szempontjából fiatalabb, mint az országosan 
fiatalnak számító Pest megye népessége és fiatalabb a közvetlen szomszédos települések 
népességénél is. 
A születésszám és a halálozási szám különbözetéből természetes fogyás adódik 2005 óta 
majdnem minden évben. A népességszám növekedését tehát a településen az utóbbi 
években, egy-két év kivételével, a pozitív vándorlási különbözet adta. Az odavándorlás a 
vizsgált években, egy év kivételével, minden évben nagyobb volt, mint a településből 
elvándorlók száma. A betelepülők a fővárosból, és a közeli nagyobb településekből érkeztek.  
A népességszám várhatóan a következő években csökkenni fog, a természetes fogyás mellett 
a vándorlási különbözet minimálisra csökkenése miatt is. 
Pilisszántó nemzetiségi összetétele a szlovák lakosság XVIII. század eleji betelepülése után 
hosszú időn át egyöntetű volt. Az utóbbi évtizedekben lezajlott budapesti szuburbanizációs 
folyamat betelepülési hulláma következtében jelentősrészben megjelent a magyar lakosság. 
A 2011-es népszámlálási adatok szerint 2665 személy vallotta magát magyarnak és 774 
szlováknak. 
A belterület településrészei között nem érzékelhetők elhatárolódások, nem különülnek el 
csoportok, nem alakultak ki konfliktusok. Az őslakosok és a faluba betelepülők 
együttműködése megfigyelhető. 
Konfliktus inkább a kertes mezőgazdasági területek lakóival kapcsolatosan alakul ki: A kertes 
mezőgazdasági területek lakói szeretnének a lakóterületekéhez közelítő építési jogokat 
elnyerni és általában az infrastrukturális körülményeiken javítani.  
A falu identitását az oktatási és kulturális intézmények, sokféle program és civil 
szerveződések tudatosan ápolják, fejlesztik. 

3.4. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT MŰEMLÉKEK MEGJELENÉSÉT ÉRINTŐ 

KÖZÉPTÁVON TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK MEGNEVEZÉSE ÉS RÖVID ISMERTETÉSE 

A Baross kúria elektromos hálózatának felújítása tervezett. A munkálatok előkészítése az 
örökségvédelmi hatósággal együttműködésben történik. 
Távlati célként megfogalmazódik az óvoda kiköltöztetése a Baross kúriából. Ebben az 
esetben rendezvények, kulturális események számára használnák az épületet, melynek 
felújítása során az eredeti megjelenés visszanyerésére kell törekedni. 
A római katolikus templom és az előtte álló kőkereszt tekintetében semmilyen változtatás 
nem tervezett. 
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4. HATÁSELEMZÉS 

4.1. A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSSZERKEZETET ÉRINTŐ KÖVETKEZMÉNYEK 

A történeti településszerkezet fő elemei, a központi, kompakt lakóterület, a körülvevő 
mezőgazdasági és erdő területek, a lakóterületet is átszelő vízmosások távlatban sem 
változnak. Az Ófalu lakóterületének XX. század közepi növekedése az Újteleppel később 
csak kisebb mértékben folytatódott a Kálvária területén, és napjainkban tervezett módon 
csak az Akácos 27 teleknyi területén. A növekedés szervesen kapcsolódó, a falu 
kompaktságát megőrző jellegű. Az Ófalu utcahálózatát a településrendezési tervek 
tervezett elemei nem érintik, néhol gyalogos kapcsolatokkal kiegészül. 
A tervezett 10-es gyorsforgalmi út a település nyugati határát szeli át, de nem kerül 
kapcsolatba a falu szerkezetével. a korábban tervezett pilisszántói csomópont 
elmaradásával a 2002-es TSZT-ben jelölt új úthálózati elemek jelen tervben nem 
szerepelnek. 

4.2. TERMÉSZETI, TÁJI HATÁSOK 

A jelen felülvizsgálat során elkészített településrendezési terv megőrzi a táj sajátosságait, 
jellegzetességeit, lehatárolja, jellegzetességeit, lehatárolja, pontosítja a BATrT által kijelölt 
„tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek” övezetét, táj- és településkép 
védelmi szempontból érzékeny, kitett területeket lehatárolja, és helyi védelemre javasolja. 
A védett, védelemre javasolt természeti területeket lehatárolja, területükön fejlesztéseket, 
változtatásokat nem tervez. 
A tájhasználati konfliktusokat rendezi. 
Az igénybe vett erdőterületek visszapótlásáról gondoskodik. 
A település jelenlegi (hatályos településrendezési tervhez viszonyított) biológiai 
aktivitásértékét jelentősen megnöveli. 

4.3. A TELEPÜLÉSKÉP FELTÁRULÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI 

A 2002-es szabályozás szigorú eszközökkel korlátozta az épülettömegek méreteit, a lejtős 
terepen való elhelyezésük lehetőségeit. A szabálytalanul épült házak ellenére is a szigor 
kifejtett jótékony hatását: a falu településképi megjelenése az épülettömegek, tetők 
szövetének tekintetében nagyjából egységesnek és harmonikusnak mondható, egy-két 
kirívó épülettömegtől eltekintve. Jelen szabályozás ebben a tekintetben is a folytonosságra 
törekszik a településkép védelme érdekében: korlátozza a megengedett beépítettség 
mértékéből kihasználható területet az egyes tömegek esetében. 
Az utcaképi, homlokzati megjelenés az épületek minősége, leromlott állapota és újonnan 
beépült elemek megjelenése miatt változatosabb, de sajnos a régiek és az újak esetében is 
előfordulnak romboló hatásúak: a régiek elhanyagoltságukkal, az újak hivalkodó, idegen 
jellegükkel fejtenek ki káros hatást. Jelen terv a helyi értékvédelmi terület lehatárolásával, 
védett utcaképi szakaszok meghatározásával, helyi értékvédelemre javasolt épületek 
megjelölésével és a rájuk vonatkozó szabályokkal védi a karakteres épületeket, 
homlokzatokat.  
A kertes mezőgazdasági terülteken álló épületek is a településkép részét alkotják: a 
hegyalján elszórtan megjelenő kisebb-nagyobb tetők már távolról láthatók. A sok esetben 
szabálytalan építkezések folyamatát fontos megállítani. A szabályozás rendezett keretek 
között kívánja tartani a kertes területek építési lehetőségeit úgy, hogy a központi 
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lakóterülettől távolabb és magasabban fekvő részeken egyre csökkenő intenzitással engedi 
a telkek beépítését.  
Településképi szempontból kényes feladat volt az új gazdasági terület kijelölése. Az 
alkalmas terület megkeresése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

- az M10-es útról könnyen elérhető meglévő úton 
- nem esik a közigazgatási határtól mért 200 méteren belül 
- nem magas értékű termőföldet vesz igénybe, 
- nem érint természetvédelmi területet 
- nem érint régészeti lelőhelyet 
- tájképi látvány szempontjából nem kiemelkedő (a kijelölt terület a bekötő úton 

Pilisszántó felé közeledve egészen a patakhídnál lévő kanyarig rejtve marad) 
- nem terjed rá belvízjárta területre 
- közművekkel való ellátásának van realitása 
- önkormányzati tulajdonban van 

 
Az ELMŰ Hálózati Kft 2015-ben fölkereste Pilisszántó Önkormányzatát azzal, hogy a környék 
villamos energia ellátásának biztonságosabbá tétele érdekében szükséges egy új 
transzformátor alállomás építése.  
Az ipari gazdasági övezetben a transzformátor alállomás telepítése egy-két kisméretű épület 
mellett látványukban jelentős szerkezetek, építmények megjelenését jelenti. Ezért itt a 
telepítéshez szükséges csaknem vízszintes sík felület kialakítását bevágásba írja elő a 
szabályzat és a létesítmény takarását keretültetvénnyel kell megoldani. 

4.4. A MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK FELTÁRHATÓSÁGÁNAK, MEGMARADÁSÁNAK, 

BEMUTATHATÓSÁGÁNAK VAGY PUSZTULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

Az egyedi emlékekre tervezett változtatási szándékok a műemléki érték szempontjából 
pozitívak és így várhatóan pozitív irányban befolyásolják az emlékek sorsát. Minden 
örökségvédelmi szempontból szakszerű helyreállítás gazdagítja az épület/építmény 
építészeti megjelenését. A helyreállítás során szerzett tudás nem csupán az emlékkel 
kapcsolatos tárgyi tudásunkat növeli, hanem a közösség történeti identitástudatához is 
hozzájárul. Ezért különösen fontos hogy művészettörténeti dokumentáció és értékleltár, 
műemléki épületkutatás és műemléki felmérés készüljön, bármilyen beavatkozás 
megkezdése előtt; hiszen mindezek adnak lehetőséget, ezen tudásunk gyarapítására. Egy 
ilyen munka eredményeként létrejövő helyreállítás nem csupán az épület/építmény 
megmaradását eredményezi, hanem műszaki felújítását és történeti értékeinek 
bemutatását is. 
A településszintű változtatási szándékok nem érintik a településszerkezet, településkép 
tájszerkezet és tájhasználat lényeges elemeit, hiszen a történeti településszerkezet fő 
elemei, a központi, kompakt lakóterület, a körülvevő mezőgazdasági és erdő területek, a 
lakóterületet is átszelő vízmosások, valamint a településszerkezethez szervesen kapcsolódó 
Újtelep nem változnak. 

4.5. MŰEMLÉKEK MEGÚJULÁSÁNAK ÉS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK GAZDASÁGI ESÉLYEI 

A Baross-Jurkovich kúria tulajdonosa az Önkormányzat, jelenleg óvodát üzemeltet a kastély 
főépületében. Az óvoda kiköltöztetése távlati célként megfogalmazódott a település 
vezetésében, és akkor rendezvények, kulturális események számára használnák az 
épületet. Mindkét funkció önkormányzati beruházást/fenntartást kíván. Önkormányzati 
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forrás vagy állami támogatás szükséges a megvalósításához. Gazdaságosan rendezvény 
centrumként vélhetően üzemeltethető lenne az épület.  
Pilisszántó műemléki közül a templom és a kereszt esetében fentiek nem relevánsak. 

4.6. A TELEPÜLÉSKARAKTER VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI 

A településfejlesztési koncepció célrendszere és a településrendezési tervekben 
alkalmazott eszközök egyaránt arra törekszenek, hogy a település karakterre ne változzon 
meg. Az építészeti karakter megőrzését a „3.3. A településkép feltárulásának változásai” 
című fejezetben leírt szabályokkal erősíti a terv. 
A korábbi mészégetéssel kapcsolatos hagyományos tevékenység ugyan a falu életének 
lényeges eleme volt, de az utolsó mészégető időszak jelentős káros környezeti hatásai 
miatt ennek megszűnése kedvező. Az ipari emlékként visszamaradt építmények, kemencék 
megőrzése, bemutatása, napjaink hasonló jellegű tevékenységeinek megtelepítése 
azonban a karakter megtartásának fontos része. Ezért a Kőörlő környékének korábban 
közparkként kijelölt területét jelen terv bemutató célú különleges terület kategóriába 
sorolja és az örökséggazdálkodás szempontjait igyekszik érvényre juttatni azzal, hogy a 
védendő érték mellé a fenntartást biztosító gazdasági tevékenység lehetőségét rendeli. 

4.7. KÖRNYEZETI TERHELÉSEK ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG   

A terv megvalósulása során várható környezeti hatás-változások nem jelentősek, és gyakran 
pozitívak. 

- A település viszonylag tisztának mondható levegőjét sem a közlekedési szennyezés 
(forgalom-növekedés nem várható); sem gazdasági légszennyezés (jelenlegi gazdasági 
terület átalakítása, új gazdasági területeken korszerű technológia alkalmazása); sem a 
lakossági emisszió (korszerű tüzelőberendezések terjesztése); sem a porszennyezés 
(útkorszerűsítések, intenzív fenntartások) nem veszélyeztetik. 

- A földtani közeg, a talajfelszín védelme a zöldmezős fejlesztések – lehetőség szerinti – 
visszaszorításában (a beépítésre szánt területek nagysága csökken), a humuszréteg 
védelmében, az erózió és defláció elleni védelemben nyilvánul meg. 

- A felszíni vizek szempontjából a tervben jelölt fejlesztések többnyire pozitív ható-
tényezőként értékelhetők. 
A vonatkozó szabályozási előírások a vízmedrek természetközeli állapotának 
megőrzését, jó karban tartását, a felszíni vízfolyások tisztaságának javítását célozzák. 

- A felszín alatti vizekre nézve a tervezett fejlesztések potenciális veszélyt nem 
jelentenek. 
A tervezett szennyvízcsatorna-hálózatbővítés, hiányában a szennyvíztárolás 
szigorítása a felszín alatti vizek tisztaságára kedvező hatással lesz. 

- A zajterhelés számottevő növekedése nem várható. Közlekedési eredetű zaj 
növekedése – mivel forgalomnövekedés nem prognosztizált – nem várható. A 
jelenlegi északi gazdasági terület zajterhelése a terület átalakulásával csökkenni fog. 
A tervezett gazdasági területek zajterhelést okozó létesítmény megtelepedése nem 
engedhető. 

 
(Az egyedi létesítmények által okozott környezeti terheléseket, esetleges konfliktusokat a 
létesítésüknél, a környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében kell megoldani.) 
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Összességében a tervezett fejlesztések (területhasználat-változások) a szabályozási előírások, 
rendelkezések betartása mellett 

- a táji, természeti értékeket nem sértik, 
- a település ökológiai potenciálját nem csökkentik, 
- a környezetminőséget nem rontják. 

4.8. FOLYAMATOK IRÁNYA, VISSZAFORDÍTHATÓSÁGA 

A településszintű változások tervezése a meglévő településszerkezettel, annak fejlődési 
irányaival összhangban történt. Visszafordítása nem - vagy csak igen nagy anyagi 
ráfordítással lenne - lehetséges.  

5. ÖSSZEFOGLALÓ 

A településrendezési tervek felülvizsgálata során megfogalmazott célok és a kapcsolódó 
fejlesztési-rendezési-változtatási javaslatok nem változtatják meg a történeti 
településhálózatot, őrzik a történeti térbeli rendszereket. A településkarakter jellegzetes 
elemeire alapozva irányozza elő a fejlesztéseket. Helyi értékvédelmi rendeletben kívánja 
biztosítani az országosan nem védett, de értékes épületek, településszerkezetileg 
karakteres településrészek megóvását. A turizmus fejlesztésével javítani kívánja a védett, 
illetve védelemre tervezett épített örökségi elemek megújulásának és fenntarthatóságának 
gazdasági esélyeit.  

6. NYILATKOZAT 

A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
műemléki szakterületen örökségvédelmi hatástanulmány készítése esetében szakértői 
tevékenységet folytathatok, a Miniszterelnökség szakértői nyilvántartásban szereplek 
műemléki érték dokumentálása szakterületen ,szakértői nyilvántartási számom: 21-0185. 
 Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi 
jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő 
tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 
Göd, 2016. március 10. 
 
 
 ………………………………………………………….. 
 Ráth Miklósné Tóth Ibolya 
 okl. építészmérnök, műemléki szakértő 21-0185 
 Kamarai nyilvántartási szám: É1 13-0006 
 



18 
 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 

BEVEZETŐ 

 A régészeti lelőhelyek és a műemlékek kulturális, történeti környezetünk részei, ezért 
a terület-, település- és tájfejlesztéssel valamint a terület- és településrendezéssel 
kapcsolatos beruházások tervezését a kulturális örökség védelmével összhangban kell 
végezni. A településfejlesztési koncepció, a településrendezési tervek és a helyi építési 
szabályzat elkészítésénél, ill. módosításánál a kulturális örökség védelméről szóló, többször 
módosított 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) előírásait kell figyelembe venni, 
amelynek hatálya a műemlékekre és a régészeti emlékekre egyaránt kiterjed.  
 A 2001. évi LXIV. törvény legutóbb a 2014. évi CVI. törvény (,,A kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról") 
által került módosításra és 2015. január elsejétől hatályos. 2015. márciusában megjelent a 
Kötv. komplex végrehajtási rendeleté 39/2015 (III. 11.) Korm.r., amely — többek között - az 
örökségvédelmi hatástanulmány tartalmára is részletesen kitér. 
 A 2014. évi törvénymódosítás a 2001. évi örökségvédelmi törvény hatályba lépése óta 
megtörtént módosításokat rendezi, egységesíti, hivatkozza és törvényi erővel szabályozza az 
eljárásrendet "abból a célból, hogy a nemzeti és az egyetemes történelem során felhalmozott 
kulturális örökség feltárásának, tudományos feldolgozásának, megóvásának, védelmének, 
fenntartható használatának és közkinccsé tételének törvényi feltételeit megteremtse; annak 
érdekében, hogy a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló 
tevékenységeket szabályozza, a feladatokat meghatározza, és tovább egyszerűsítse, 
hatékonyabbá tegye a hatósági eljárásokat, illetőleg a kiemelkedő jelentőségű kulturális 
értékek állami tulajdonba kerülését elősegítse".  
 A törvénymódosítás indokoltsága az, hogy az 2001. évi LXIV. (örökségvédelmi) 
törvény hatályba lépése óta számos lényegi módosítás történt, kiemelve csak néhányat: a 
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet ,,a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté 
nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól"; a 266/2012. 
(IX. 18.) Korm. rendelet, a 2012. évi CXCI. törvény a kulturális örökségvédelemmel 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról, illetve a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a 
régészeti örökség és a műemléki értékvédelmével kapcsolatos szabályokról; a 395/2012. (XII. 
20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról és a  199/2014. (VIII. 1.) Korm. 
rendelet A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról.  
 A kulturális örökségvédelmi rendszer átalakítása miatt 2013. január 1-től az első fokú 
hatósági feladatokat járási szinten a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalok látják el az 
egész megye területére kiterjedő illetékességgel (266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet illetve a 
2012. évi CXCI. törvény). A másodfokú hatósági feladatokat a régészettel kapcsolatban a 
fővárosi kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala látja el.  
 A 2014. évi CVI. törvény 9 § jelentősen módosítja A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (a 
továbbiakban: Kultv.) abban a tekintetben, hogy a régészeti feladatellátással kapcsolatos 
jogkörök egy részét visszarendezi a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumok 
hatáskörébe: "a Kultv. 46. § (6) szerint a területi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően 
a) végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket, 
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b) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat 
szolgáltat a régészeti lelőhelyekről." 
 A 2014. évi CVI. törvény 20-81. § tartalmazza a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvényre (a továbbiakban: Kötv.) vonatkozó módosításokat. A 2014. évi CVI. 
törvény által módosított 2001. évi LIV. törvény a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokra és 
feladatkörrel rendelkező egyéb szervekre, azok eljárásaira, a régészeti örökség és a 
műemléki érték védelmével kapcsolatos követelményekre, valamint a régészeti feltárásra 
terjed ki. A régészeti örökséggel kapcsolatos fogalomgyűjteményt definiál (6. melléklet). 
Kijelöli az örökségvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságokat, valamint meghatározza az 
örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységeket, a védett műemléki értékekre 
vonatkozó követelményeket és az örökségvédelmi engedélyezési eljárás szabályait. 
Tartalmazza a szakhatósági eljárásra, közreműködésre vonatkozó általános rendelkezéseket. 
Foglalkozik a régészeti feltárás szabályaival. 

* 
 A 2015. márciusában megjelent a Kötv. komplex végrehajtási rendelete, 39/2015. (III. 
11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról, amely rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvényben meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokra és feladatkörrel 
rendelkező egyéb intézményekre, azok eljárásaira, a régészeti örökség és a műemléki érték 
felderítésének és kutatásának szabályaira, a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos követelményekre, a régészeti feltárásra, az örökségvédelmi 
hatástanulmányra, valamint a nyilvántartott műemléki érték és a műemlék (a 
továbbiakban együtt: védett műemléki érték) kutatására és restaurálására terjed ki (7. 
melléklet). 

 A Kötv 85/A. § (1) alapján ,,Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település 
településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció 
készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi 
hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el 
kell készíteni.  
 (2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint 
kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési 
és településrendezési eszközöket." 
 
 Az 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 69. § (1) és (2) alapján a Kötv. 85/A. §-ában 
meghatározott örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult az örökségvédelmi 
hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti örökséggel és 
a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) 
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult 
szakértő. 

 A 199/2014. Korm rendelet alapján a  régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel 
kapcsolatos szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként a Miniszterelnökség 
Örökségvédelemért Felelős Államtitkárságát jelöli ki. 

* 
 A miniszter az örökségvédelmi feladatellátásában kormányrendeletben kijelölt 
központi hivatalként működő központi költségvetési szervet jelöl ki, mely a 199/2014. 
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(VIII. 1.) Korm. rendelet alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Hivatal). 
 
A Hivatal vezeti 
a) a régészeti lelőhelyek, 
b) a régészeti feltárási engedélyek és a feltárási dokumentációk, 
c) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, 
d) a műemléki értékek, a műemlékek, a műemléki jelentőségű területek, a műemléki 
környezetek és a történeti tájak, 
e) a világörökségi és a világörökségi várományosi helyszínek 
központi, közhiteles nyilvántartását, amely tartalmazza az a)–e) pontban 
meghatározottakkal összefüggő adatokat. 

* 
 A hatástanulmány elkészítéséről az alapdokumentáció készíttetője köteles 
gondoskodni, és azt az elrendelő hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Örökségvédelmi Osztály - 1051 
Budapest, Városház u. 7.) benyújtani. 

* 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is 
törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen 
tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, 
beruházó) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és értesíteni a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala  
Örökségvédelmi Osztályát - 1051 Budapest, Városház u. 7.), és a területileg illetékes 
múzeumot (Jelen esetben: FERENCZY MÚZEUM SZENTENDRE. Tel.: 06-26/310-244). 

* 
Jelen munkát a „szerzői jogról" szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem 

illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a régészeti 
lelőhelyekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala vagy továbbadása csak a szerző 
engedélyével, a 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001. (III. 27.) Korm. 
rend. szabályai szerint történhet. 

1. PILISSZÁNTÓ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK RÉGÉSZETI KUTATÁSA 

 Pilisszántó a Dunántúli középhegység legmagasabb mészkőrögének a déli lejtőjén, a 
Pilis (757m) és Hosszú-hegy (485m) által övezett völgyben fekszik, Budapesttől és 
Esztergomtól egyaránt 20 km távolságra.  
 A település közigazgatási határának (1594 ha) régészeti öröksége a 20. század elején 
történt útépítési munkálatok, építkezések és a 1970-es években elvégzett szisztematikus 
terepbejárások (Magyar Régészeti Topográfia 7. - A budai és szentendrei járás ), illetve az azt 
követő hitelesítő terepbejárások (Gallina 2007) és szentendrei Ferenczy Múzeum és a 
magyar Nemzeti Múzeum munkatársai által végzett leletmentő/megelőző feltárások révén 
viszonylag jól ismert.  
 Jelen tanulmányban a szakmai adatszolgáltatáson túl főleg a 2014. tavaszán elvégzett 
terepszemlére, a megjelent szakirodalomra és az 1996-ban megjelent Pilisszántó: 
Falumonográfia c. kiadvány régészeti örökséggel foglalkozó tanulmányaira támaszkodunk 
(szerk. L. Gál Éva, Mali László, Szőnyi József).  
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 Jelen Örökségvédelmi hatástanulmány a település határában lévő régészeti 
lelőhelyeket veszi sorra - az ismert régészeti lelőhelyek  részletes adatait 1. számú 
mellékletben, kiterjedésüket a tervdokumentáció térképlapjain ábrázoljuk. Jelen 
örökségvédelmi hatástanulmánnyal egyidőben külön felkérésre elvégeztük néhány 
pilisszántói régészeti lelet, jelenség régészeti szempontú értékelését - Kiegészítő munkarész 
1-4.  
 Munkánk során törekedtünk arra, hogy az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti 
munkarészeként legalább részleges, a területfejlesztési koncepció által érintett területek 
régészeti felmérése, régészeti terepbejárása megtörténjen. A hatástanulmány elkészítése 
során régészeti terepbejárást végeztünk 2014. tavaszán, azonban a vegetációs borítás miatt 
egyetlen ismert régészeti lelőhely esetében sem módosítottunk azok kiterjedésén. Ezzel a 
módszerrel a szántóföldi művelés alatt lévő területeken jó eséllyel figyelhetőek meg az 
egykori települések nyomai, viszont sajnos ez a módszer alkalmazhatatlan a beépített 
területrészekre. A kiegészítő adatgyűjtés során szerzett információk viszont több helyen 
kiegészítik korábbi ismereteinket. Az elvégzett terepbejárás nyomán összeállítottunk egy 
fotódokumentációt (3. melléklet), de a vegetációs borítás egyik terület esetében sem 
kedvezett az adatgyűjtésnek.  
 
Jelen Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze tartalmazza:  

- az ismert régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatokat, kiegészítve a 2014. év 
tavaszán végzett terepmunka és az adattári, történeti adatok elemzésének 
tapasztalataival (1. és 4. melléklet) 

- a fejlesztési területeken tervezett változtatások terepbejárást követő 
örökségvédelmi hatáselemzését a hatályos jogszabályi követelmények 
teljesítésével 

- a hatáselemezésen belül elemzi a régészeti emlékek feltárhatóságának, 
megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségeit. 

1. 1. KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 A település a Budai-hegységet és a Pilist elválasztó Pilisvörösvári árok közelében 
fekszik, mely kommunikációs - közlekedési és kereskedelmi csatornaként működött az őskor 
óta, ezért régészetileg kiemelkedő fontosságú terület. A településközpont ősi eredetét erősíti, 
hogy itt bizonyítottan már a római kortól több fontos közlekedési útvonal találkozott.  
 Rómer Flóris, a híres régészeti kutató már az 1860-as években foglalkozott az 
Aquincumból induló Pilisvörösvár határában Pilisszántó irányába haladó római út 
meghatározásával. Az is bizonyos, hogy az itt az újkorban megtelepedők folyamatosan 
felhasználták a korábbi épületek kőanyagait, ami pl. megmutatkozik a barokk templom 
római téglákból kialakított padlózatában. Borovszky Samu monográfiájában pl. ezt 
olvashatjuk: ,,a határban gyakran találtak római régiségeket, de ezeket a lakosok 
eladogatták. A kath. templom bejárata mellett római mérföldmutató áll, melyet a határban 
találtak és itt állítottak fel." 
 Orosdy báró 1900-ban felépítette az Orosdy kastélyt. A kastélyból kiindulva 
szerpentin utat épített a Pilis tetejére. Az útépítés során Árpád-kori leleteket: kengyelt, 
csatokat, lószerszámot talált, és mint szenvedélyes gyűjtő a kastélyban őrizve büszkélkedett 
vendégeinek (Mali 1996). 
 A pilisszántói I. kőfülkében először 1912-ben Kadić Ottokár, majd 1914— 15-ben 
Kormos T., 1951-ben Gábori, M. és Jánossy D. végeztek ásatásokat.  



22 
 

 A fő közlekedési út mellé települt település belterülete régészetileg jelentős 
emlékeket őriz, de a beépítettség miatt az egyes korszakok megtelepedéseinek intenzitása, 
kiterjedésének meghatározása további kutatások nélkül csak valószínűsíthető. 1934-ben a 
községből Garády Sándor közvetítésével egy római bronz szobrocska került be az Aquincumi 
Múzeumba. Mint kompozíció egyedülálló a hazai antik emlékanyagban (Láng 1937). Több 
római kori kőfaragvány is ismerté vált, pl. pilisszántói lelőhelyű, ún. Marbusia-kő, mely még 
valamikor 1952 előtt került a váci múzeumba (Maróti - Mráv 2004). 
 A település régészeti hagyatékának feltérképezésére legátfogóbban a Magyar 
Régészeti Topográfia 7. kötetének (Budai és szentendrei járás - MRT 7, megjelenés éve 1986) 
előkészítésekor került sor, amikor a településről addig ismert régészeti adatokat 
összegyűjtve az 1970-es években elvégezték a település határának szisztematikus régészeti 
bejárását. A topográfiai munkákkal összefüggésben a pilisszántói Kálvária területén 1977-ben 
Maróti Éva végzett hitelesítő ásatást és tárta fel az őrtorony alapfalainak részletét (Maróti 
1985). 
 Albeker Mária 1982-ben közölte a Hosszúhegy oldalában feltárt kemencebokrokat 
(Albeker 1982). 
 Az elmúlt évtizedekben kisebb leletmentések történtek a településen, melyek közül 
az 1998-ban Molnár Erzsébet vezetésével végzett öregtemetői feltárást, néhány belterületi 
kutatást (Kossuth L. u. 84) és a Kálvária-dűlőben és Hosszúhegy lábánál végzett kutatásokat 
érdemes kiemelni (jelen tanulmányban Pilisszántó 8. és 10. lelőhelyek – Kocsis – Prohászka 
2001; 2003). 
 A település jelenlegi kulturális - turisztikai kínálatában jelentős szerepet tölt be a 
barokk templom padozata alatt előkerült pincerendszer és az Öregtemető területén 
előkerült sírkő (illetve épületmaradvány). (Ezekről lásd részleteiben a kiegészítő 
munkarészekben), melyek kutatási eredményei részben közöletlenek, részben régész 
jelenléte nélkül történtek, ezért is interpretációjuk messze elszakadt a tudományos kutatás 
eredményeitől. 
 Napjainkban régészeti megfigyelésre a szennyvíz-csatornázási munkák idején került 
sor. 

1.2. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK PILISSZÁNTÓ TERÜLETÉN  

 A Lechner Lajos Tudásközpont (ma Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ) nyilvántartása szerint jelenleg 16 azonosított régészeti 
lelőhely ismert Pilisszántó határában (szakmai adatszolgáltatás 2014. április), további 5 
jelenség azonosítatlanként szerepel a nyilvántartásban. A településszerkezeti tervben 
foglalt területek és környékük felmérése során egy új régészeti lelőhelyet regisztráltunk, és 
az előzményadatok tükrében pontosítottuk az ismert régészeti lelőhelyekre vonatkozó 
adatsort (1. melléklet; 2-5. melléklet).  
 A régészeti lelőhelyek tekintetében a pontosítást célzó, központi nyilvántartás 
szintjén javasolt változtatások az alábbiakban foglalhatók össze:  

• A hatásvizsgálat során megpróbáltuk kijelölni a további kutatás lehetséges irányait pl. 
régészeti érdekű területek megjelölésével, pl. a külterületen az egykori utak 
feltételezett nyomvonalának jelölésével - jelen tanulmány 12. a. és 12. b. lelőhelyek).  

• Mint a Kutatástörténeti áttekintésben (II. 1. fejezet) utaltunk rá, irodalmi 
hivatkozások alapján további pontosító adatok állnak rendelkezésre, ezért jelen 
hatástanulmány elkészítésekor igyekeztünk a különböző forrásból származó adatok 
összehangolására A központi nyilvántartásban több lelőhely a térképi állományban 
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,,kettőzött kiterjedéssel" jelzett (pl. átfedés nélkül két helyen volt jelölve a 11165 - 
Pilisszántói-kőfülke; átfedéssel, eltérő kiterjedéssel a 11168, 11169 -, azonosítójú 
Kálvária-dűlő és Belterület lelőhelyek), így elsődleges feladatunknak tartottuk ezen 
ellentmondások feloldását: 
o Összekapcsoltuk az egymáshoz igen közel fekvő két kőfülke adatát - jelen 

tanulmány 5. lelőhelye (MRT 7, 17/5 lelőhely; központi nyilvántartás 5. sz. alatt 
11165. sz. azonosítóval és 13. sz. alatt 23905 azonosítóval), mivel itt az őskőkoron 
- paleolitikumon túl is megtelepedett több korszak népessége, amikor a kőfülkék 
közötti területek is bizonyosan használatban voltak.  

o A fő közlekedési utak mellé települt település belterületén a nagymértékű 
beépítettség miatt csak közelítőleg vázolható Szántó település középkori 
településmagja, melynek feltételezhetően római kori előzménye is van. A központi 
nyilvántartás 36318 és 11169. azonosítójú Kossuth L. u. 84. illetve Belterület 
lelőhelyek ugyanazon régészeti lelőhely - középkori településmag - egy-egy 
jelenségét dokumentálják (jelen tanulmányban Pilisszántó azonosított 9. lelőhely 
-Pilisszántó – Belterület, egykori Szántó /Zantou, Zantho falu helye/), ezért ezt a 
két adatot összevontuk. Ehhez szorosan kapcsolódik az Öregtemető területén 
feltárt középkori templomrom is (jelen tanulmány Pilisszántó 9.b. lelőhely).  

o A lelőhelyek részletes áttekintésénél (1. melléklet) jeleztük az újabb adatokat is - 
pl. a gázvezeték nyomvonalán előkerült kőemléket (jelen tanulmány 14. 
lelőhelye). Szétválasztottuk a központi nyilvántartásban azonosítatlan 5. 
lelőhelyként, Hosszúhegy lelőhely egy azonosító szám - 24394 - alatt jelzett két 
eltérő jellegű és kiterjedésű régészeti jelenséget: az Albeker Mária által részben 
feltárt, és részben általunk is bejárt mészégető-kemencebokrokat (jelen 
tanulmány 13. lelőhelye) (Albeker 1981), illetve a római út mentéhez kapcsolható 
római épületnyom (Kocsis László feltárása – Kocsis - Prohászka 2001 - (jelen 
tanulmány 10. lelőhelye).  

A fentiek alapján összességében 16 azonosított régészeti lelőhely ismert Pilisszántó 
határában. Néhány esetben javaslatot teszünk további kutatás irányokra, pl. egykori római 
villák, római utak nyomvonala kérdésköre tekintetében (lásd II. 4. Történeti áttekintés 
fejezet). Az elemzés során minden olyan lelőhelyet érintettünk, melyek a mai belterületen 
vagy fejlesztési szándékkal érintett területen fekszenek.  
 Az ismert régészeti lelőhelyek területi kiterjedését térképlapokon jelöltük. Az ismert 
lelőhelyek egy része részben vagy teljesen belterületbe vont beépített területek, mely 
területhasználat jelentős mértékben beavatkozást jelentett a lelőhelyek állapotába, több 
régészeti jelenség véglegesen elpusztulhatott pl. a korábbi építkezések során. Sajnos a 
Kálvária-domb és egyéb területek fokozatos beépítése anélkül történt meg, hogy megelőző 
feltárásokra került volna sor.  
 A falu közigazgatási területéről a korábbi adatok egy része véletlenszerű bejelentés 
alapján került nyilvántartásba, ezen lelőhelyek pontos helyének, kiterjedésének 
meghatározása napjainkban szinte lehetetlen feladat (pl. római kori temető a Hosszúhegy 
alatt, melynek pontosítására Kocsis László tett kísérletet; Orosdy kastélyhoz vezető út 
mentén előkerült emlékek). Az azonosítatlan lelőhelyek között szereplő római kövek, melyek 
idővel a szentendrei Ferenczy Múzeumba illetve a váci múzeumba kerültek, részben az 
azonosított régészeti lelőhelyeken is megjelenő régészeti korokat adatolják, részben 
másodlagos helyzetben, beépítve - a Kossuth L. u. 34. sz. alatt járdaként, illetve a 
Botzenhardt-ház istállójának falában - kerültek elő, és feltehetőleg valamelyik azonosított 
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római kori lelőhelyről származnak (Nagy 1946). Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mint a 
jelzett példák is mutatják, a településen a lakosság felhasználhatta építkezései során az 
egykori római- és középkori épületek kőanyagát, így a római emlékek másodlagos 
építőanyagként bárhol előfordulhatnak.  

Pilisszántó bel- és külterületén ismert régészeti lelőhelyek részletes leírását az 1. 
számú melléklet tartalmazza, áttekintő táblázatuk az 5. számú mellékletben található.  
 

1.3. RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK PILISSZÁNTÓ HATÁRÁBAN 

A Kötv 7.§ 14. pontja szerint régészeti érdekű területnek, azaz jelenleg nem 
tényleges, de lehetséges lelőhelynek minősül minden olyan terület, ahonnan régészeti emlék 
és leletek előkerülése várható. Különös tekintettel az egykori vízfolyások, erek és folyók 
magas partvonulataira, valamint olyan területekre, melyek korábbi időszakokban 
megtelepedésre alkalmasak voltak.  

A régészeti örökség védelme érdekében ezért minden esetben különös gonddal kell 
eljárni az építési és művelési ág változási engedélyek kiadásakor, mivel bármilyen, a föld 
felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával a régészeti örökség elemei pusztulhatnak el. 
 Pilisszántó határában lévő botanikai és geológiai ritkaságok miatt a falut körülölelő 
terület a Pilisi tájvédelmi körzet, ma a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezi.  
 A hegyekben tölgyesek és gyertyánosok, a Hosszúhegy DNy-i lejtőjén a közelmúltig 
szőlők, melyek művelése egyre inkább abbamarad, a Pilis-tető lábánál legelők vannak. A 
dombok szántóföldi művelés alatt állnak. 
 A megtelepedéshez leginkább alkalmas feltételeket az őskor óta az egykori 
vízfolyások mente biztosította kb. 200 m szélességben. Ugyanilyen fontosak a település 
határában előforduló, emberi megtelepedésre/remetelaknak/átmeneti szállásnak is 
alkalmas kőfülkék, kisebb barlangok. Régészeti érdekű terület azonban a fontos közlekedési 
utakhoz kapcsolható feltételezett római és középkori utak két ismert szakasza közötti 
terület, illetve azok mente, ahol az ismerteken túl további római kori temetkezések, 
tanyagazdaságok, őrtornyok előkerülésével is számolni kell.  
 A középkortól a régészeti érdekű területek méginkább kiterjednek a Pilisben, bár ezek 
azonosítása még sok esetben várat magára, de ha az alábbi definíciót, Pilisszántó földrajzi 
fekvését (fontos völgyek találkozása) és az újkori intenzív - kiemelten a mészégetésre 
kiterjedő tájhasználatát figyelembe vesszük, akár a teljes településhatárt régészeti érdekű 
területként definiálhatjuk: ,,A Pilist a középkori Magyarország négy legfontosabb városa 
veszi körül. Esztergom, a korai királyi székhely és az érsek városa; Visegrád, amely a 14. 
században királyi székhely, majd Mátyás híres városa; Buda, a 15. századtól az ország 
fővárosa; és kicsit távolabb Fehérvár, Szent István városa, a királyok koronázó és 
temetkezőhelye. Mindezt már a középkorban is az ‘ország közepének’ (medium regni) 
mondták.... Az elmúlt évtizedben különösen nagy hangsúlyt kapott a középkorig 
visszavezethető történeti tájak vonatkozásában a kolostortájak koncepciója.... A hazai 
kutatás rávilágított arra, hogy Magyarországon két szerzetesrend kapcsán, a ciszterci és a 
pálos rend esetében számolhatunk főként ilyen történeti tájak kialakulásával." Kivonat a PILIS 
történeti táj – középkori királyi birtok és erdőterület védési dokumentációjából - 2007. 
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Egykori források, vízfolyások 

A terepbejárási adatok alapján különböző korú lelőhelyek szegélyezik a patakokat, a 
legjelentősebb ezek közül a Pilis oldalában fakadó Trézsi-forrásból eredő patak, mely átfolyik 
a településen, és felduzzasztva a Határréti-tóvá szélesül. Erről Pesty Frigyes helynévtárában 
ezt olvashatjuk (Mali 1996):,,a Pilis hegy alsó oldalán egy forrás mely nagyon jó izzü vizzel bir, 
mely a községbe nyáron által be is folyik.",  
Pilisszántói földrajzi névgyűjtés szerint a „Podpiszkom" nevű vízgyűjtő völgyben 
összegyűlt víz kis tavacskát alkotott a völgy végén, ebből eredeztethető a Ribnyicsek 
név. A település belterületétől északnyugatra egy patak nyugati partján, bejárásunk alapján 
annak elgátolásával kialakított egykori tó - talán mesterséges halastó véleményünk szerint 
középkori eredetű is lehet ( jelen tanulmányban mint 15. lelőhely jelezve). 
 
Domborzati formák  - védett barlangok, kőfülkék  

Nemcsak a Pilis hegység, hanem az egész Dunántúli-középhegység legmagasabbra 
emelkedő hegyének a 756 m magas Pilis-tetőnek térségében számos kisebb nagyobb, 
részben  hévizes eredetű, másrészt hidegvizes karsztosodás folytán kialakult barlangok egész 
sorát találjuk. A Pilis-hegység karsztosodásra alkalmas kőzetei keskeny sávban húzódnak 
Óbudától Csobánkán, Pilisszántón keresztül Esztergomig.  
17 barlang található a közvetlen közelben, ebből 6 db Pilisszántó határában  

• Pilisszántói - kőfülke = Orosdy kőfülke, Szántói)  

• Pilisszántói 2. sz. üreg  

• Pilisszántói 2. sz. kőfülke (= II. kőfülke)  

• Pilisszántói 3. sz. üreg  

• Pilisszántói 4. sz. üreg (= Pilisszántói régi kőfülke)  

• Pilisszántói-rókalyukak 
 
 Pilisszántó határában, a hegy hatalmas, délkeleti sziklabordájának oldalában, a  volt 
Orosdy-kastély felett, 423 m magasságban nyílik a Pilisszántói-kőfülke. Az ÉK-re néző, 10 
méter széles, 9 méter mély fülkéből a jégkorszak óta benne felhalmozódott több méter 
vastag üledékrétegben végzett ásatások rendkívül gazdag őslénytani leletanyagot hoztak a 
felszínre.  
 Környékén a közel függőleges sziklafalban még több kisebb üreg is található. Ezek 
közül az előbbitől 70 méterre nyíló Pilisszántói II. kőfülke nevezetes, amely mindössze 2 
méter hosszú, 5 méter széles, 2 méter magas üregében gyapjas orrszarvú, rénszarvas, 
gímszarvas, barlangi oroszlán, barlangi medve és barlangi hiéna csontjai mellett a dunántúli 
Szeleta-kultúrájú őskori ember jellegzetesen pattintott kőeszközeire bukkantak a régészek. 
 Fontos megemlíteni, hogy a korábbi korokban életmódja függvényében többször is 
megtelepedett az ember a kőfülkékben. Sajnos a korai ősemberkutatók ezekre a ,,fiatal" 
leletekre kevesebb figyelmet fordítottak, a későbbi korok is ezeket a legfelső rétegeket 
pusztították el leginkább, ennek ellenére rézkori, vaskori, középkori leletekről is van adatunk, 
ami jelentőséggel bírhat, ha megemlítjük, hogy a Pilis hegység barlangjaiban is sok remete 
húzta meg magát. Ezeknek a szétszórtan élő - s az egyházigazgatásból magukat kirekesztő - 
remetéknek adott szervezeti formát a 13. században a pálos rend. Mint az Özsébről szóló 
legenda mondja: Pilisszántó közelében a hármas barlangnál - non procul a Zanto iuxta speluncum 

triplicem - egy forrás közelében, a köré csoportosuló hat remetével együtt a Szent Kereszt tiszteletére 
kis templomot és kolostort épített. Így lett alapítója és első perjele az utóbb magát Remete Szent 
Pálról nevező szerzetnek, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek.  
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Egykori utak 

 A letelepülés rendjét nagyban meghatározták az egykori utak, melyek közelségét a 
római korban villák és temetők mutatják, a középkorban szintén ezek mellett alakultak ki a 
kisebb települések.  
 Pilisszántó külterületére is kitekintéssel régészeti érdekűnek kell tekinteni az egykori 
római út /illetve középkori utak/ feltételezett teljes nyomvonalát, melyeknek folytatását 
tovább követhetjük a piliscsévi, pilisszentkereszti, csobánkai és pilisvörösvári határban. Bár a 
központi nyilvántartásba csak részlegesen kerültek be ezek az utak, de a korábbi történeti és  
szakirodalmi források (pl. MRT 7. kötet), illetve a szomszédos településeken beazonosított 
szakaszok Pilisszántó határában is feltételesen kirajzolhatóvá teszik az egykori nyomvonalat. 
Hozzá kell azonban tenni, hogy a pontos nyomvonalak feltérképezéséhez jelen munka 
kereteit meghaladó, légifotó-elemzéssel, illetve geofizikai felméréssel kiegészített terepi 
vizsgálódás szükséges – pl. LCP modellezés - Pető 2014.   
 Az egykori római utak azért is jelentősek, mert az út mentén mérföldkövek is 
előkerültek. A kavicsos, köves utat ezen kívül végig villák, telepek és temetők szegélyezik, így 
ezek pontos feltérképezése különösen fontos feladat. Ebben a vonatkozásban elég csupán a 
Pilisszántó - Kálvária, illetve Pilisszántó - Szőlőhegy lelőhelyeket említeni (lásd 1. melléklet).  

A Pilis középkori úthálózata tekintetében meghatározó szerepet játszottak a Pilis körül 
elhelyezkedő fontos települések és központok, valamint a pilisi Szűz Mária cisztercita 
kolostor, a kesztölc-klastrompusztai Szent Kereszt, a pilisszentléleki Szent Lélek, valamint a 
pilisszentlászló-kékesi Szent László pálos kolostorok és hozzáteszem, azok gazdasági egységei 
– így pl. a pilisszántói templom helyén feltételezett dézsmaház és dézsmapincék (lásd 
kiegészítő munkarész 1.) 
 A Pilisszántó határában vezető utak korának és pontos nyomvonalának 
meghatározásával több kutató foglalkozott (Rómer Flóris, Vásárhelyi 1892; Simonyi majd 
újabban Szabó 2010; Benkő 2011; Ferenczi – Laszlovszky 2014; Pető 2014). Történeti 
forrásokban - 18. századi határjárásokban is említenek régi utat Szántó határában: egy 1742-
ban kelt jegyzőkönyv egy a Pilis-Csaba és Csév szomszédos községek között felmerült peres 
ügyben történt határjárás alkalmával lett felvéve, benne többször előforduló kitétel, — «et 
via antiqua régi kopott út dicta, ex Vörösvár ad Csév, infra Nagy Kopasz hegy decurrentis», — 
ismét «et via antiqua régi kopott út in clusa» — trons viam dietam régi kopott 
út»...(Vásárhelyi 1892).  
 Az egykori útnyomvonalak pontosításához további forráselemzés és távérzékelési, 
természettudományos kutatásokkal kiegészített feltáró munka szükséges.  Utak esetében 
ilyen módszer az ún. least cost path analysis (LCP) is, amely meghatározza két pont között a 
leghatékonyabb útvonalat idő, nehézségi fok és egyéb szempontok alapján. A feltételezett 
utak megjelölése a tájban később jelentős turisztikai potenciált jelenthet.  
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Egy példa: Pető Zsuzsa Eszter 2014-ben közölt középkori 
úthálózatrekonstrukciói az 1. katonai felméréshez igazítva és a LCP 
Pilisszentkeresztet és Pilisszentléleket is érintő analízise alapján (Pető 
2014): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Történeti kőbányák, mészégető kemencék 

 A két hegyi falu: Pilisszántó és Csobánka szén- és mészégetését több elbeszélő forrás 
is említi, mivel vagy a felhasznált fáért, vagy a mészégető kemencéért fizetni kellett a 
földesúrnak. A fennmaradt jegyzékek alapján az egyik helységben meg is becsülhetjük az 
arányokat: a 18. század közepén a háztartásfők kb. 20-25 százaléka foglalkozott a fenti két 
mesterséggel (Faragó 2008). Ehhez a történeti adathoz kapcsolódhatnak az Albeker Mária 
által szondázott, illetve a Hosszúhegy oldalában azonosított kemencebokrok, melyeket Balla 
Antal 18. századi térképe alapján 18. századinak tart. Ilyen ipartörténeti emlék azonban a 
település határában sok helyen előfordulhat, mint pl. az egyik forrásból tudjuk, hogy Orosdy 
báró kastélyának kapujának közvetlen közelében 19 szántói hat mészégető kemencét épített 
a báró engedélye nélkül 1902-ben (Mali 1996). 

1.4. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK PILISSZÁNTÓ TERÜLETÉN - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A pilisszántói I. kőfülkében a régi értelemben vett „postglaciális", „Magdalenien" kori 
időszaknak a pilisszántói I. kőfülke mindmáig az egyetlen legteljesebb, leggazdagabb 
magyarországi lelőhelye. A kőfülke speciális "paleoethnologiai" eszközkészlete, valamint a 
magyarországi késő felsőpleisztocén leggazdagabb madár- és emlősfaunája került itt elő. A 
pilisszántói I. kőfülke a gyűjtögető és rénszarvas-vadász népcsoport időszakos 
megtelepedése idején — a paleontológiái leletek tanúsága szerint — hús és prém depot volt.  
(Dobosi - Vörös 1987). 

A Pilisszántó II. kőfülke pleisztocén három szintbe sorolható nyolc rétege a pleisztocén 
három külön időszakával kapcsolható, a késői Pilisszántói faunaszakasz időszámításunk előtt 
kb. 18 500 - 15 000 közé keltezhető (Dobosi - Vörös 1986). 

Az első földművelőkhöz - a neolitikumhoz nem tudunk egyelőre lelőhelyet kötni, de 
valószínűsíthető, hogy a későneolitikumtól megtelepedett itt az ember. A rézkorból 
telepnyom a Kőfülkékből és környékükről ismert (Pilisszántó 5. lh).  
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 Nagyobb intenzitással a bronzkor - késő bronzkor időszakában számolhatunk 
megtelepedéssel, a halomsíros és urnasíros kultúra emlékanyaga Pilisszántó - Petőfi Sándor 
utca 2. - jelen tanulmány 11. lelőhelyről ismert. A falu határában számos további helyről 
ismerünk a földművelés által megbolygatott földfelszínen talált bronzkori, illetve vaskori 
cserépedény töredékeket. Ezek a leletek a mai falutól délre, a Házi-réti-patakba ömlő kis 
patak partján, a Za dolinu uszke, a Nagy placskó és a Kálvária-dűlő területére jelölik ki a 
bronzkori illetve a vaskori település helyét.  

A római kort közvetlen megelőző időszakban kelták eraviscus törzse lakott ezen a 
vidéken. A térség kelta - eraviscus lakosságának továbbélésével a kerámia- és ékszerleleteik 
alapján egészen a 2. század 4. negyedéig számolnak a kutatók (Ottományi 2008). Pilisszántón 
az eddig ismert feliratos kőemlékek alapján jelentős őslakos-települést tételezhetünk fel, 
melynek lakói a római uralom alatt továbbra is helyükön maradtak. Pl. a Pilisszántóról ismert  
két, töredékes kocsijelenetes sírkő: Az egyiken Marbu[.. .] neve, míg a másikon [.. .]esia Tutui 
f(ilia) neve olvasható. Ugyancsak a helyi őslakossághoz tartozott Verienda Térti f(ilia) is, 
akinek sírkövén egy házaspár mellképe látható, és az asszonyt jellegzetes őslakos viseletben 
ábrázolták. A neve alapján szintén eraviscus származású volt C[an]ius Otiorix is, aki mint a 
legio II adiutrix katonája valamelyik parthus háborúban esett el (véli Soproni 1985) . A falutól 
délre a Nagy placskó határrészén a Háziréti patak és a kis patak összefolyásánál kelta 
edények kerültek elő, és házakra utaló hamus foltokat figyeltek meg a kutatók. Ugyancsak 
kelta, de már római kori edénytöredékek kerültek elő a Za dolinu uszke határrészen, 
délnyugatra a falutól. Ezek a leletek mind azt bizonyítják, hogy a római foglalást megelőzően 
és azt követően is a bennszülött kelta lakosság folyamatosan jelen volt ebben a térségben.  

 
Az, hogy a mai Pilisszántó határa milyen fontos kommunikációs, kereskedelmi 

adottságokkal bírt egykor, különösen a római kortól válik nyilvánvalóvá, amikor a 
patakmedreket, forrásokat kísérő telepek mellett ezen a területen halad keresztül a 
stratégiai fontosságú köves út, amely kiváltva a Dunakanyarban húzódó limes-utat 
jelentősen lerövidítette az Aquincum és Brigetio (Ó-Szőny) közötti távolságot. A Pannoniában 
állomásozó két elithadsereg, az aquincumi Legio II Adiutrix és a brigetioi (Szőny-Komárom) 
Legio I. Adiutrix helyőrséget a Dunakanyarban összekötő limesút lerövidítését a célszerűség 
igényelte, ezért Aquincum és Solva (Esztergom) között egy diagonális utat építettek, 
amelynek néhány szakaszát sikerült megfigyelni a faluban illetve a falu határában.  

,,Az utakhoz kapcsolódtak a ma másodlagos helyszínekről ismert mérföldkövek, amelyek 

minden fontosabb római út tartozékai voltak. Ezeken a kerekre, hat-, vagy nyolcszögletesre faragott 

kőoszlopokon általában a helyőrségektől, illetve a nagyobb városoktól mért távolságot adták meg. A 

pilisszántói köveken Aquincum, Pannóniai Inferior (Alsó Pannónia) fővárosától mért távolságot 

jelölték római mérföldben (1 Mille Passum (mérföld)=l480 m). A mérföldköveken a távolsági adatokon 

túlmenően nagyon fontos történeti adatok is szerepeltek 

Ebből az időszakból származik a Kálvária dombtól 200 méterre délre előkerült kincslelet, 

amelyet Jánszki István 1960-ban talált egy okkersárga kis korsóban. A 98 darabból álló éremlelet Iulia 

Domna veretével indul és Traianus Decius érmeivel zárul a 251. év első felében, s így nagyjából 40 

évet ölel fel. Az ezüst érmék, antonianusok, alig használtak, verdefényes állapotban kerültek be a 

Magyar Nemzeti Múzeumba. A kincs elrejtése összefüggésbe hozható az Aquincum térségét is érintő, 

251-ben zajló határmenti villongásokkal. 

Az út forgalmát a későrómai időben őrtorony ellenőrizte (Ottományi 1999, 28; Maróti 1985). 

A hajdani őrtorony alapjai az éremkincs lelőhelyétől nem messze, a Kálvária dombon kerültek elő. A 

torony négyszögletes alaprajzú, belül négy négyzetes pillér tartotta a felső szintet. Mérete 17,5x17,5 

méter, a falak vastagsága eléri az 1,7 métert. Padlója a megfigyelések szerint döngölt föld volt, 

ahonnan a beomlott és égetett tetőzet hamuja és a később leomlott falazat alatt a 4. századból 
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származó jellegzetes mázas kerámiák, bélyeges tetőfedő téglák és érmék kerültek elő. A toronyból 

leomlott köveket átvizsgálva több mint 15 db. korábbi római időszakból származó faragott kő került 

elő. A faragott kövek (szarkofág domborművei díszített oldaltöredékei, sírkőtöredékek, illetve egy 

Silvanus oltár) feltehetőleg a közelben lévő római temetőből számlázhattak. Ennek a temetőnek a 

pontos helye ma még sajnos ismeretlen.  

Ugyanennek a korai temetőnek a köveit használták fel a falutól keletre 1,5-2 km-re levő 

Szőlőhegyen (a Hosszúhegy aljában), ahol 1929 tavaszán földmunka során kőláda sírra bukkantak. A 

sírból az emberi csontok mellett két bronz ruhakapocs, fibula és egy üvegtál került elő. A sírláda 

oldalait alkotó kőlapok másodlagosan felhasznált sírkövek voltak. Ezen a helyen minden valószínűség 

szerint egy késő római temetővel számolhatunk, annál is inkább, mert a római szokás szerint egy 

település temetője lehetőség szerint mindig a bevezető utak mentén helyezkedett el.  

A falu határában található, római leletanyagot szolgáltató lelőhelyek csaknem mindegyike 

egy viszonylag szűk területre korlátozódik, nevezetesen a Kálvária domb nyugati, illetve déli oldalára, 

pontosabban a Za dolinu uszke, a Kálvária Dűlő illetve a Dolne lúki határrészre. Nagy a valószínűsége 

annak, hogy a római település a fent említett Aquincum-Solva-Brigetio útvonal északkeleti oldalán 

húzódott, a Kálvária domb délnyugati lejtőjén. A megmaradt sírkövek (pl. kocsijelenetes sírkőtöredék,
 

három fiú sírkövének töredéke…) feliratai szerint a római település lakossága a közeli Aquincumban 

állomásozó Legio II. Adiutrix kiszolgált katonáiból, a veteránokból és családtagjaikból tevődött össze. 

Ezek a Kr.u. 3. sz.-i Pannónia provinciális társadalmára oly jellemző katonacsaládok vidéki 

kisbirtokokon gazdálkodtak, és szívesen adtak újoncokat a légiókba. A katonai szolgálat ugyanis 

állandó bevételi forrást jelentett számukra, amellyel megőrizhették birtokuk versenyképességét" 

(Maróti 1978; Maróti - Mráv 2004, 253; Kocsis 1996).  

 
A népvándorlás korából csupán a Kálvária dűlőben előkerült avar temetőrészletet 

említhetjük. 
A pilisi erdőuradalom 1009-ben (nem tudni, mikortól, s azt sem meddig) Visegrád 

vármegye része volt, de már Szent István idejében erdőispánság lett, amelynek élén a pilisi 
erdőispán állott, az első ismert ispán 1225-ben Péter volt. Csak III. Endre királyunk alakította 
a pilisi erdőispánságot királyi vármegyévé (comitatus de Pylis), a pilisi erdő azonban éppen 
úgy királyi magánuradalom maradt, mint Csepel szigete - itt több királyi udvarház működött, 
melyeket később több esetben rendházakká alakítottak át. az itteni királyi 
vadászlakok/udvarházak, majd az azokból kialakult királyi alapítású kolostorok alapján 
igazolható az uralkodói hatalom erős, folyamatos jelenléte (Pető 2014) 

 
A Duna jobb partján, a középkori Pilis megye területén a XII. sz. végére, de legkésőbb a 

tatárjárásig kialakulnak az állandó határú falutelepülések. A falvak a középkori főútvonalak 
mentén helyezkedtek el: az esztergomi nagyút, a Szántóról, valamint Szentendréről Budára 
vezető utak mentén. Pilisszántó és Csobánka területén, a Pilisszántó alól folyó patak 
mentén — főleg a bal partján — a Hosszúhegy, Ciribori- és Garancs-hegyek alján sok, de 
szórványos Árpád-kori és későbbi középkori kis településnyom ismert (Tettamanti 1973).  
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A Pilis hegység délkeleti vidékének középkori lelőhelyei Tettamanti 1973 nyomán 
 
Jelenleg négy olyan lelőhely ismert a falu területéről, ahonnét ebbe az Árpád-korba 

tartozó kerámia került elő:  
- Pilisszántó 2. lelőhely - „Zahumenyica", 13. századi kerámia 

- Pilisszántó 6. lelőhely „Za dolinu uszke" 10-11. századi edénytöredékek  
- Pilisszántó 11. lelőhely Petőfi S. utcában 13. századi fazékoldalt talál 
- Pilisszántó 4. lelőhely - Nagy Placskó részen 11-12. sz. és 13-14. sz. kerámia  

Szántó templomára nem ismerünk középkori adatot, de Molnár Erzsébet feltárása 
nyomán az Öregtemetőben feltárt romokkal azonosítható (Tari 2000; lásd még Kiegészítő 
munkarész 2.), ez lehetett az 1725-ben említett romtemplom.  

,,Szántó középkori történelméhez okleveles adatok is rendelkezésünkre állnak. Pilisszántó a 14-16.-

i század okleveles adatokkal összhangban a középkori Pilis megyei Szántó (Zántou, Zantho) faluval 

azonosítható. Nevének tanúsága szerint eredetileg földművelésre kötelezett királyi szolgálónépek 

lakták. Az oklevelekben szereplő Király- vagy Kisszántó a mai Pilisvörösvár elődje volt, ezért 

Kisszántótól való megkülönböztetésül Nagyszántónak is szokták volt nevezni. A 13. század második 

felében alapított Szentkereszt pálos kolostorról a források több ízben megemlítik, hogy az Szántó 

közelében volt. A Boron 1299. évi, illetve Kande 1355. és 1367. évi határjárásában szereplő szántó-

budai út a községünkből kiinduló útra vonatkozik. 1370-ben a Visegrád melletti Szent András 

monostor apátja a monostor csabai és szántói dézsmáját egy visegrádi polgárnak adta bérbe. A falu 

1429-ben Pápai Nagy Antal fiának, Györgynek birtokában volt. 1526-ban a pilisi apát nevében 

Nagyszántói Balassy Máté és Nagyszántói Vörös Máté nemesek jelentek meg a Podmaniczkyak 

Kisszántó, Borosjenő stb. birtokainak határjárásánál. Egyetlen középkori adat utalhat a pilisi apátság 

itteni birtoklására. A török korban Szántót a pilisi apátság saját birtokának tartotta: 1578-ban, majd 

17. században, 1615 és 1698 között több ízben az apátsághoz tartozó birtokok között sorolták fel. A 

török kor elején a falu már lakatlanná vált. 1546-ban és 1562-ben Szántó, 1559-ben és 1580-ban 

Nagyszántó néven pusztaként szerepel a defterekben. Szántó 1615-ben és 1632-ben is puszta. Az 

1647 és 1695 közötti dikajegyzékekben már pusztaként sem szerepel" (Kocsis 1996). 
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2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVBEN ELŐIRÁNYZOTT VÁLTOZTATÁSOK 

RÉGÉSZETI VONATKOZÁSAI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI JAVASLATTÉTEL 

 A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek ex lege védettek, de régészeti érdekű 
területről is a régészeti örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv 19.§ (1). 
A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon 
kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A régészeti 
örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv 
19.§ 1-2). A régészeti feltárások költségeit általában annak kell fedeznie, akinek érdekében 
az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált 
(Kötv 19.§ 3).  

 A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár képzésének 
szabályait, módját és mértékét jogszabály határozza meg. A hatósági árra vonatkozó 
szabályokat évente felül kell vizsgálni (Kötv 19.§ 4). 
Régészeti feltárás elvégzésére jogosult 
a) a Magyar Nemzeti Múzeum, 
b) a Budapesti Történeti Múzeum, 
c) a megyei hatókörű városi múzeum, 
d) a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum, 
e) a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény, 
f) a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete, 
valamint 
g) a Hivatal. 

 A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával 
érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. 

 A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció 
készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem 
nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció készítésével a 
feltárásra jogosult intézményt bízhatja meg (Kötv 22.§).  
 Nagyberuházások esetén a Kormány évente új szempontrendszert ad ki: a 
nagyberuházás vagy kisajátítás esetén folytatott régészeti feltárás tervezési és egyéb 
szakmai  szempontjairól (ezzel kapcsolatban érdemes megkeresni előzetesen az eljáró 
hatóságot). Nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, melyet az 
a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Hivatal készít el. A nagyberuházást 
megelőző feltárást csak akkreditált, feltárásra jogosult intézmény (a továbbiakban: 
akkreditált intézmény) vagy a Hivatal végezheti jogszabályban meghatározottak szerint (Kötv 
23.§). 

* 
 Pilisszántó területén néhány új beépítésre szánt területet vázol a község 
településszerkezeti terve. Ezek a beruházások  földmunkával, közműkiépítéssel 
járhatnak/járnak, ezért szükséges a régészeti örökség érintettségének vizsgálata, melyet az 
alábbiakban területrészekként tárgyalunk.   

Az elvégzett terepszemle és az ismert régészeti lelőhelyek alapján régészeti 
szempontból az alábbi megállapításokat tehetjük:  
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Módosítási helyszínek ismertetése és régészeti-örökségvédelmi vonatkozásaik 
 
A 2002. évi TSZT szerinti területhasználat a településrendezési terv felülvizsgálata során 69 
helyen módosul. A változásokat az alátámasztó munkarész 1.2 fejezetében szereplő 
tervlap és táblázat mutatja be sorszámmal ellátva Ezeknek a módosításoknak régészeti 
vonatkozásaik a következők:  
 
- Az 1-16 -ig jelzett, továbbá a 18-50, 55-62, 64-65, 67-69 sorszámú, változással érintett 
területeken beépítés nem valósul meg, régészeti lelőhely nem ismert. Csupán a 63. terület 
közelében közvetlen közelében lévő Pilisszántó 8. lelőhely - Kálvária-dűlő, Pri Kamenyi miatt 
kell esetleges érintettséget megemlíteni ezen a területen. 
- A 17. területen közpark kijelölése történik, beépítésre nem kell számítani. A területen az 5a 

jelű, Pilisszántó II. kőfülke lelőhely érintett. 

- Az 51. területen közpark kijelölése történik, beépítésre nem kell számítani. Itt a 9b jelű, 

Öregtemető lelőhely érintett. 

- Az 52.-54. terület jelenleg már beépült  falusias lakóterület. A módosítás során 

településközpont vegyes terület kiejlölése történik. A 9 és 9c jelű Belterület elnevezésű 

lelőhely érintett 

- A 47. és 55. területeken korábban falusias lakóterület általános mezőgazdasági terület 
minősítést kap, melynek nincs régészeti vonzata, illetve a 34. terület esetében a közeli 
régészeti lelőhelyek miatt (Pilisszántó 2. - Zahumenyica és 6. - Za doline uszke lelőhelyek) 
kedvező hatással lehet az átsorolás (nem várható a területen 30 cm-nél mélyebb 
földmunka). 
 
Újonnan kijelölt beépítésre szánt területek: 
 
- 9. terület  - 0,18 ha beépítésre szánt különleges terület - a területen nyilvántartott 
régészeti lelőhely nem ismert. 
- 11. terület - Falusias lakóterület területfelhasználási egységbe 3,35 hektárnyi terület 
átsorolását irányozza elő a terv a belterület délkeleti végében. Itt, tekintettel arra, hogy a 
területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem ismert, lelet előkerülésekor az új lelőhelyekre 
vonatkozó eljárásrendet kell követni.    
- 56. terület - üdülőterület besorolásba kerülő 7,71 ha terület 
- 63. terület  - 0,25 ha beépítésre szánt különleges terület 
- 65, 66. terület -  kereskedelmi szolgáltató és ipari gazdasági területként 4,47 hektárnyi 
terület kerülne kijelölésre - A kijelölt fejlesztési terület érinti jelen tanulmány Pilisszántó 4. 
lelőhelyét – a Nagy-Placskó régészeti lelőhelyet, melyen vaskori, kelta, Árpád-kori és 
középkori leletek ismertek, és közvetlen közelében fekszik. 

Jelenleg gyeppel borított terület, így a lelőhelyen terepbejárásra nem volt lehetőség, 
de a patakvölgy fölötti déli fekvésű lejtős domboldal megtelepedésre mindenképpen ideális 
feltételekkel bírt, ezért a beruházáshoz kapcsolódóan megelőző régészeti dokumentáció 
készítése, ezen belül próbafeltárás elvégzése javasolt, a munkák során a területileg illetékes 
múzeum (jelen esetben a szentendrei Ferenczy Múzeum régészeti felügyeletet biztosít.   

Amennyiben a fejlesztés nagyberuházásnak minősül, a Kötv 23.§) rendelkezései 
alapján előzetes régészeti dokumentáció készíttetése kötelező (fogalomkifejtést lásd a 6. 
mellékletben) : 
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,,Az előzetes régészeti dokumentáció készítése során – a jogszabályban 
meghatározott kivételekkel – próbafeltárást kell végezni, amely nem a megelőző 
feltárás része. Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a feltárási 
projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó 
valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak 
régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza 
továbbá a projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, 
valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, 
feltárásra jogosult intézményt.” 

 
Pilisszántó belterülete beépítettsége miatt régészetileg pontosabban nem értékelhető, 
viszont teljes területén régészeti érdekűnek tekintendő, ezért a belterületen belül bármilyen 
földmunka esetén régészeti szakfelügyelet javasolt. A régészeti szakfelügyelet részben az 
ismert lelőhelyek kiterjedésének meghatározására ad lehetőséget (középkori településmag, 
római kori lelőhelyek, stb. lásd még II. 4. fejezet), részben konkrétan ,,leletmentesíti" a 
beruházási területeket, így elkerülhető kulturális örökségünk megsemmisülése. 
Ha bármilyen földmunkával járó tevékenység során akár a fejlesztésre kijelölt területeken, 
akár a település bármely részén váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező 
(kivitelező, beruházó) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és értesíteni a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala  
Örökségvédelmi Osztályát - 1051 Budapest, Városház u. 7.), és a területileg illetékes 
múzeumot (Jelen esetben: FERENCZY MÚZEUM SZENTENDRE. Tel.: 06-26/310-244). 

* 
 A felsorolt változtatási szándékok értékelése mellett fel kell hívni a figyelmet a 
beépítésre nem szánt területek tekintetében is arra, hogy a település területén számos 
régészeti lelőhely található, melyek pontos kiterjedése nem ismert (lásd régészeti érdekű 
területekről szóló II.3. fejezet). 
  
A régészeti örökség védelme érdekében minden esetben különös gonddal kell eljárni az 
építési és művelési ág változási engedélyek kiadásakor, mivel bármilyen, a föld felszíne alá 
mélyedő kivitelezési munkával a régészeti örökség elemei pusztulhatnak el. 
Fontos lenne további kiemelt figyelmet fordítani az iparrégészeti emlékekre is, melyek 
állapotát kiemelten az erdőművelés módja befolyásolja.  
A számos, szórványosan adatolt lelőhely miatt régészeti érdekű területnek minősül a 
feltételezett római/középkori utak mente, a patakvölgyek mentén elhelyezkedő lejtős 
domboldalak és a kőfülkék.  Régészeti lelet előkerülése esetén a hivatkozott jogszabályok 
szerint kell eljárni, a munkákat fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes 
kormányhivatalt és a területileg illetékes múzeumot, mindemellett nagyon fontosnak tartjuk 
az örökségtudatos lakossági tájékoztatást.  

3. PILISSZÁNTÓ KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁBAN LÉVŐ RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

MEGÓVÁSA - ÖSSZEFOGLALÁS 

Pilisszántó több évszázados múltra visszatekintő település.   
A dokumentált régészeti lelőhelyek kulturális örökségünk részét képezik, melyek 

védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a terület- és 
településrendezéssel kapcsolatos beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell 
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megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban 
megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük.  

A régészeti lelőhelyek a településszerkezeti terveken és a településrendezési 
tervlapokon feltűntetésre kerülnek. A helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti 
lelőhelyek által érintett telkek területén történő építésre vonatkozó jogszabályokra. 

 A lelőhelyek főbb adatait (név, helyrajzi szám) be kell illeszteni a Helyi Építési 
Szabályzat régészeti örökség védelmével vonatkozó szakaszának megfelelő helyére, illetve 
fel kell tüntetni a szabályozási terv térképlapjain is. 

Pilisszántó bel- és külterületén ismert régészeti lelőhelyek részletes leírását az 1. számú 
melléklet tartalmazza, áttekintő táblázatuk az 5. számú mellékletben található.  

Az nyilvánvaló, hogy a korábbi adatok egy része véletlenszerű bejelentés, 
leletbeszolgáltatás alapján került nyilvántartásba (kiemelten Pilisszántó azonosítatlan 
lelőhelyek), ezen lelőhelyek pontos helyének, kiterjedésének meghatározása napjainkban 
szinte lehetetlen feladat (római kori emlékek - sírkövek, mérföldkövek, belterületen 
véletlenszerűen előkerült sírleletek, Amor szobrocska), mely leletek alapján további római 
emlékek előkerülése várható (1. melléklet). Különösen igaz ez a belterületi lelőhelyekre, 
illetve a vázolt utak mentére, ezért ezek pontosabb lokalizációja, nyomvonaluk nondestruktív 
módszerekkel történő pontosítása mindenképpen kívánatos lenne.   

Összességében a Pilisszántó határából ismert azonosított lelőhelyek száma 16 (lásd 1. 
és 5. mellékletek). A hatástanulmány készítése során azonosításra került néhány eddig 
azonosítatlan lelőhely (Pilisszántó 13. lelőhely - Hosszúhegyi kemencék), illetve a kapcsolódó 
irodalom alapján pontosításra került a Kőfülke lelőhelyekhez kapcsolódó adatsor (jelen 
tanulmány 5 a és 5b lelőhelyek) és utaltunk az egykori utak feltérképezésének jelentőségére 
(lásd régészeti érdekű területekről szóló II.3.fejezet). 

Mivel Pilisszántó közigazgatási területének egy része a beépítettség miatt régészeti 
terepbejárással nem vizsgálható, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a terepen végzett 
földmunkák során bárhol kerülhetnek elő eddig nem ismert régészeti lelőhelyek. Minden 
beruházás, földmunka alkalmával fokozottan figyelni kell az esetlegesen előkerülő leletekre.  

A lelőhelyek régészeti jelenségei különböző jellegűek (kőemlékek, temetők, 
településnyomok, kincsleletek, stb.) és minőségűek (felszín feletti és alatti különböző 
megtartású leletek), ezeken a területeken a nagyobb földmunkával járó tevékenységek az ott 
található leletek bolygatásához, részleges pusztulásához vezettek. Pilisszántó esetében 
példaként a beépítés hatása említhető meg pl. a Kálvária lelőhely római kori őrtornya 
esetében. A település belterülete különböző intenzitással évszázadok óta lakott, ezért 
különösen fontosnak tartjuk, hogy a település vezetése kiemelt figyelmet fordítson a 
régészeti jelenségek, leletek előkerülésére pl. a foghíjtelkek beépítése során, és 
együttműködjön a az illetékes hatóságokkal az örökségvédelem érdekeinek 
érvényesítésében. 

A jelenlegi területhasználat a külterületi szakaszok esetében viszonylag kis mértékben, 
de folyamatosan (elsősorban szántás okozta bolygatás, korábban pl. mészégetők 
kőgyűjtése), míg belterületen már nagyobb mértékben, de alkalomszerűen (főként 
építkezések, közműfektetések) veszélyezteti a kulturális örökség ismert és eddig 
azonosítatlan elemeit. A tervezett változtatások az érintett örökségi elemek (régészeti 
lelőhelyek) teljes, vagy részleges pusztulásával járnak - ilyen veszély a belterületi lelőhelyek 
beépítése.  

A temetők terepi azonosítása terepbejárással csak ritkán lehetséges, korábbi adatok 
alapján római temetőt feltételezünk a Hosszúhegy aljában a Csőszház környékén (a 4. századi 
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sírokba már másodlagosan használták fel korábbi sírok köveit (jelen tanulmányban 
Pilisszántó 10. – Szőlőhegy (Novosad) lelőhely) (Kocsis - Prohászka 2002). Pontos kiterjedés 
nélkül avar temető ismert Pilisszántó 8. - Kálvária dűlő lelőhelyről. Az Öregtemetőben 
előkerült középkori templom körüli temető vizsgálatát pedig éppen a későbbi – újkori – 
rátemetés nehezíti. 
 Pilisszántó határában jelentős mészégetéshez kapcsolható ipartörténeti – 
iparrégészeti emlékek vannak, melyek feltérképezése külön feladat lenne. Ezek jelentősége 
azért nagyon nagy, mert évszázadokon keresztül meghatározták a tájgazdálkodást (Albeker 
1981; 3. melléklet). Ugyanilyen jelentőséggel bírna Pilisszántó egykori szőlőtermesztési 
kultúrájának mind behatóbb felkutatása, hiszen vélekedésünk szerint ezzel a tájhasználattal 
van összefüggésben az újkori katolikus templom alatt és a település belterületének több 
pontján Szőnyi József volt polgármester munkájának köszönhetően feltérképezett 
pincerendszer -lásd kiegészítő munkarész 1.  

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartott lelőhelyek kiterjedése nem minden esetben 
ismert pontosan, térképi megfeleltetésük nem egyértelmű, jelölt területükön kívül is 
előkerülhet kapcsolódó leletanyag (lásd II.3. - Régészeti érdekű területekről szóló fejezetet). 
A feltételezett utak nyomvonala tekintetében a településen követhető szakaszok alapján 
valószínűsíthető, teljes vonalában régészeti érdekű területnek számít (Pilisszántó 12. a-b. lh).  

A település közigazgatási határának (1594 ha) régészeti öröksége az 1970-es évek 
végén történt szisztematikus terepbejárások alapján (Magyar Régészeti Topográfia 7. - Budai 
és Szentendrei járás), illetve az azt követő hitelesítő feltárások révén viszonylag jól ismert. 
Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a település határában nagy területrészt 
foglalnak el a hagyományos régészeti terepi módszerekkel nehezen vizsgálható 
erdőterületek (főleg a település északi határában). Több, korábban előkerült lelet pontos 
helyét, lelőhely kiterjedését nem ismerjük, ami hatványozottan igaz a belterületi 
lelőhelyekre.  

Általános elvként fogalmazható meg, hogy a régészeti lelőhelyek tényleges 
horizontális kiterjedése gyakran nem feleltethető meg teljes mértékben a felszíni leletek 
szóródása által meghatározható területtel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felszíni 
adatok alapján sugalltaknál rendszerint nagyobb kiterjedésű régészeti lelőhelyekkel 
szükséges számolnunk a munkák során (nem kizárható ez pl. a fejlesztési szándékkal érintett 
Nagy placskó területrészen).  

Nehézkes, és sok esetben bizonytalan a római emlékekre vonatkozó korábbi 
híradások alapján a római kori emlékek, épületmaradványok lehatárolása. Meg kell 
említenünk azt a körülményt is, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányok elkészítéséhez 
kapcsolódó terepbejárások elsősorban az egykori településekről szolgáltatnak adatokat. 
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy az újkorban megtelepedő lakosság előszeretettel 
használta fel építkezései során az egykori római- és középkori épületek kőanyagát (a 
törmelékkőből pedig meszet égettek), ami alapján másodlagos helyzetben is előkerülhetnek 
az említett korokból származó faragott kövek (erre legkiválóbb példák a katolikus templom 
korábbi padozatának valószínűleg római kori téglaburkoló elemei, melyek a templom 
jelenkori padozatának beszakadásakor tűntek elő a jelenlegi padló alól, vagy a másodlagosan 
falba épített vagy járdának használt kőemlékek.  
 Pilisszántó határában a patakvölgyek, források közelében számos olyan lelőhely van, 
amelynél egyetlen földrajzi területen több korszakban is megtelepedett az ember (kiemelten 
a Háziréti- és a Határréti patakok mente (lásd 1-4. melléklet). A jelenség logikus, mivel a 
környezeti adottságok függvényében mindig az emberi megtelepedésre legalkalmasabb 



36 
 

helyet választották ki. Külön vizsgálatot igényel az egykori római utak nyomvonalának 
feltérképezése, és a hozzájuk kapcsolódó villák, temetők kiterjedésének, állapotuknak 
felmérése (Pilisszántó 3. lelőhelyek).  
 Az azonosított régészeti lelőhelyek legtöbbje szántóföldi művelés alatt van. A 
folyamatos roncsolás megmutatkozik pl. a terepbejárás során talált régészeti leletanyag 
elaprózódott mivoltában, illetve a talajréteg kopásában, a köves alapkőzet felszínre 
kerülésében. A mezőgazdasági területeken a kialakult használat folytatható, amely a 
szántással, talajjavító, meliorációs tevékenységgel jár együtt, vagy gyepesítés megengedett, 
de attól a lelőhely nem károsodhat. Lelet, vagy jelenség előkerülésekor a hatályos 
jogszabályok szerint kell eljárni. Ezeken a területen minden, az eddigi használattól eltérő 
hasznosításhoz az illetékes járási kormányhivatal előzetes engedélye szükséges. Javaslom 
az egykori római út nyomvonalának illetve a Pilisszántó 1. lelőhely - Kálvária-dűlő 
területén feltárt római épületmaradványok (Kocsis - Prohászka 2003) - kiterjedésük 
pontosítása után - szántóföldi művelésből történő kivonását és turisztikai hasznosítását.  
 Tekintettel a régészeti érdekű területek fejezetben leírtakra minden földmunkával 
járó beruházás esetén javaslom kikérni az örökségvédelmi hatóság (Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, 
Örökségvédelmi Osztályának) véleményét, és előzetes hatásvizsgálat készítését.   

* 
A fenti munkarész a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok, az elvégzett 

terepbejárás adatainak kiértékelése alapján és a megismert fejlesztési tervek ismeretében 
készült.  A település közigazgatási területén időközben előkerülő újabb régészeti 
lelőhelyekről a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vezet 
közhiteles nyilvántartást, ezért minden tervezett beruházás és nagyobb földmunkával járó 
tevékenység előtt javasolt az érintett területen található vagy feltételezhető régészeti 
lelőhelyekről tájékozódni. Ezzel elkerülhető a kulturális örökség elemeinek indokolatlan 
veszélyeztetése. 
 Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a belterületen feltételezett kiterjedt, 
több korszakból származó régészeti lelőhelyek védelme érdekében fontos a lakosság 
örökségtudatos tájékoztatása. Kiemelt figyelmet érdemelne, mint helyben megőrzendő 
régészeti emlék, akár településközi együttműködés keretében - esetleg művelésből való 
kivonás által és turistaút kijelölésével - a település határában áthaladó egykori római  
útszakasz, de más régészeti lelőhely kiemelt figyelmet érdemelne, és a megfelelő 
örökségvédelmi kezeléssel a település turisztikai vonzerejének részévé válhatna (római 
kori lelőhelyek; Öregtemető; pincerendszer). Ehhez nyilván átgondolt fejlesztési 
koncepcióra van szükség, mely túlnövi jelen tanulmány kereteit, mindamellett ezirányú 
javaslattételt is megfogalmazunk. Jelen örökségvédelmi hatástanulmánnyal egyidőben külön 
felkérésre elvégeztük néhány pilisszántói régészeti lelet, jelenség régészeti szempontú 
értékelését, mely reményeink szerint szintén hozzájárul a településen megvalósítható 
örökségtudatos és hiteles turisztikai fejlesztések tervezéséhez - Kiegészítő munkarész 1-4.  
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5. NYILATKOZAT 

 
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
régészeti részszakterületen örökségvédelmi hatástanulmány készítése esetében kulturális 
szakértői tevékenységet folytathatok, a Miniszterelnökség régészeti szakértői 
nyilvántartásban szerepelek (nyilvántartási szám 9OXZ52 - 
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-es-
muemleki-szakertoi-nevjegyzek/regeszet). 
 Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi 
jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő 
tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 
Harta, 2015. március 18. 
 

Kustár Rozália 
régész - muzeológus 
örökségvédelmi szakértő 
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1. MELLÉKLET, NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK PILISSZÁNTÓ BEL- ÉS 

KÜLTERÜLETÉN 

AZONOSÍTOTT LELŐHELYEK 
Pilisszántó azonosított 1. lelőhely 
Pilisszántó – Kálvária  

KÖH azonosító szám: 11161 

Jelleg: - Telepnyom (felszíni), kelta 
- Telepnyom (felszíni), római kor 2-3. század 
- éremlelet , római kor - Antonianus érmék - 3. század  
- későrómai őrtorony, itt másodlagos kőfaragványok is - 17,5x17,5 m 
- Út, római kor 

Körülmény: - Helyszíni szemle, Kovács Tibor, 1964 
- Terepbejárás Kelemen M. 1968 
- Terepbejárás, Dinnyés István, 1971  
- Maróti Éva hitelesítő feltárása 1978 
- Terepbejárás, Rajna András, 2013 
 
- a Kálvária dombon római kori őrtorony falai -  
A pilisszántói Kálvária területén az előzetes terepbejárások és a 
terepalakulat római őrtornyot sejtettek. A feltárás során sikerült tisztázni 
az őrtorony alaprajzát és méreteit. Az épület 17,5 x 17,5 m-es, kissé 
szabálytalan négyzet alaprajzú, belső szerkezetét négy vaskos, négyzetes 
pillér alkotta. A falak 170 cm szélesek, felmenő szakaszukból 150-170 cm 
maradt meg, az alapozás alja a talajszinttől számítva - 360 cm-nél volt. Az 
őrtorony belsejében sok, jellegzetesen késői mázas és besimított diszítésű 
kerámiatöredéket, tegulákat - közöttük egy-egy leg. II. adiutrix és Terentius 
dux bélyegest - találtak. Az épület omladékából sok, másodlagosan 
felhasznált sírkő és egyéb faragvány került elő: meztelen, lándzsát tartó 
futó férfi, frigiai sapkás fej, turbánfátyolos női fejek, delfin, ló kocsival, 
profilált párkányrészletek. Az egyik pillérbe II-III. századi feliratos sírkövet 
építettek be. Az őrtornyot Iulianus 361-363, Valens 364-.365 és 
Valentinianus 364-375 között vert érmei keltezik. T. Maróti Éva regfüz 1978 
 

Irodalom, forrás: Tettamanti-Torma 1976 MRT 7. A budai és szentendrei járás  - MRT 
17/1. lelőhely - további irodalommal 
Ásatási dokumentáció a Piliszántó, Kálvária lelőhelyen végzett 
ásatásról, 1978. [MNM Rég. Ad. XVI.242/1985., Ltsz. 14462]Pest 
megyei régészeti lelőhelyek revíziója. 2007. [KÖH 600/2892/2007.] 
Előzetes régészeti dokumentáció, Pilisszántó szennyvíz-csatornázás 
nyomvonala, 2013 [LLTK/170/2013] 

Maróti Éva: Római őrtorony a pilisszántói Kálvárián. Studia Comitatensia 
17. Szentendre, 1985, 159-184  
Maróti Éva - Mráv Zsolt: Kiadatlan római kori kőemlékek Pest megyéből I. 
Feliratos kőemlékek. Studia Comitatensia 28. Szentendre, 2004, 247-260  
SOPRONI Sándor : 1985 Újabb római feliratok Pest megyéből. StudCom 17., 
272-292 
 

 

Megjegyzés 600 x 80 m kiterjedésű lelőhely 
Innen származhat a csabai út mentén 1927-ben talált oltár, illetve 
ismeretlen lh-ről említett kövek egy része Pilisszántó határából  
EOV 637950; 257551 
Hrsz. 022/34, 022/33, 022/32, 022/19, 022/54, 022/53, 022/52, 022/56, 
022/55, 022/61, 022/58, 022/15, 022/60, 022/59, 022/35, 022/36, 022/13, 
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022/12, 019/113, 019/114, 019/112, 019/111, 022/42, 019/105, 019/106, 
019/107, 019/108, 019/109, 019/110, 019/168, 019/169, 019/11, 019/10, 
022/38, 022/9, 022/8, 022/6, 022/39, 022/40, 022/41, 019/173, 019/14, 
019/13, 021/2, 019/184, 019/23, 019/24, 019/26, 019/171, 019/22, 
019/172, 019/170, 019/174, 019/175, 019/20, 019/19, 019/18, 019/17, 
019/178, 019/183, 019/198, 019/104, 019/196, 022/57, 022/37, 022/11 
Részben beépített területen 

Pilisszántó azonosított 2. lelőhely 
Pilisszántó – Zahumenyica 

KÖH azonosító szám: 11162 

Jelleg: - település - Árpád-kor, 13. sz 

Körülmény: A Határréti patakba torkolló ÉNy-DK irányú völgy DNy-i oldalán kb. 300 m 
hosszan  
Dinnyés - Hellebrandt - Tettamanti - Topál terepbejárása 1970 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás  MRT 17/2. lelőhely - további 
irodalommal 

Megjegyzés EOV  637108; 258294 
Hrsz. 032/1 
 

Pilisszántó azonosított 3. lelőhely 
Pilisszántó – Dolné lúki 

KÖH azonosító szám: 11163 

Jelleg: - telep római kor 
- telep népvándorlás kor - késő avar 

Körülmény: A Pilisvörösvárra vezető út nyugati oldala mentén, a községen átfolyó, és a 
Határrétibe torkolló patak völgyének keleti részén 300 m hosszan.  
- Dinnyés - Hellebrandt - Tettamanti - Topál terepbejárása 1970 
- Terepbejárás, Rajna András, 2013 
- Terepbejárás, Mesterházy Gábor, 2013 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 153 oldal. Szerk.:Torma 
István], MRT 17/3. lelőhely- további irodalommal 
Előzetes régészeti dokumentáció, Pilisszántó szennyvíz-csatornázás 
nyomvonala, 2013 [LLTK/170/2013] 
Kocsis 1996 

Megjegyzés EOV 638892; 256888 
Hrsz. 03/26, 03/27, 03/28, 03/30, 0185/14, 0185/13, 03/49, 03/50, 0184, 
03/48, 02/225, 02/224, 02/223, 02/222, 0185/76, 0185/74, 0185/80, 
0185/78, 0185/12, 03/6, 03/7, 03/4, 03/5, 03/2, 03/3, 03/59, 03/60, 03/10, 
03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/20, 03/21, 03/23, 03/24, 03/52, 03/51, 
03/55, 03/54, 03/53, 03/56, 03/57, 03/58 

Pilisszántó azonosított 4. lelőhely 
Pilisszántó – Nagy-Placskó 

KÖH azonosító szám: 11164 

Jelleg: - telep vaskor 
- telep kelta 
- 11-12, és 13-14. századi telepnyomok 

Körülmény: A község déli határában, a Határréti patak és az ÉK-ről belefolyó kis 
mellékpatak szögében húzódó dombháton 
- Dinnyés - Hellebrandt - Tettamanti - Topál terepbejárása 1970 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 153. oldal. Szerk.:Torma 
István], MRT 17/4. lelőhely - további irodalommal 

Megjegyzés EOV 639314; 256427 
Hrsz. 0182/34, 0182/33, 0182/32, 0182/31, 0182/30, 0182/29, 0182/35, 
0182/36, 0182/28, 0182/40, 0182/39, 0182/53, 0182/54, 0182/55, 
0182/56, 0182/52 
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Pilisszántó azonosított 5.a. lelőhely 
Pilisszántó – Pilisszántói-kőfülke (Orosdy kőfülke) 

KÖH azonosító szám: 11165 

Jelleg: - paleolit telephely gravetti-, mikrogravetti (pilisszántói csoport) 
- rézkori - bodrogkeresztúri telep 
- szórvány vaskori orsógomb  
- középkori cserepek 

Körülmény: A belterülettől ÉNy-ra, a Pilis-hegy DK-i lábánál 423 m tsz. f. m max. 
kiterjedés h: 8,8x sz: 9,05m 
 
1912-ben Kadić Ottokár próbaásatást végzett az üregben, ahol nagy 
mennyiségű csontot talált. Szorgalmazta további kutatását. 1914-15-ben 
Kormos Tivadar teljes szelvényében kiásta a vastag kitöltést. Jégkorszaki 
tűzhely nyomokat, égetett és feltört állatcsontokat és cseréptöredékeket 
talált. 7 jégkorszaki réteget különített el. Kormos és Lambrecht 60 emlős-, 
83 madár-, 2 béka- és 3 csigafaj leírást is közölte a kutatás eredményeit 
összegző monográfiában. 1951-ben Gábori Miklós és Jánossy Dénes egy 
érintetlenül maradt kis rész feltárásával 61-re növelte az itt talált 
kőeszközök és csonttárgyak számát. Ezek a tárgyak pattintott dárdahegyek, 
kaparópengék stb. voltak. Kormos és Gábori ideiglenes vadásztanyának 
tartotta. Vértes László állandó lakóhelynek írja le velük ellentétben a 
környék egyéb barlangi leletei alapján. Rénszarvas vadászok lakták. 
Pilisszántói kultúrának nevezte el a fülke kőiparát Vértes L., és javasolta a 
kifejezés kiterjesztését más hasonló magyarországi lelőhelyekre is. 
 
 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 153-154. oldal. 
Szerk.:Torma István], MRT 17/5. lelőhely további irodalommal 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pilisszántói-kőfülke 
Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon [Budapest 
1965, 385p.] 
Jelentés a régészeti jelentőségű barlangok listája,Pest-megye,Budapest 
kirendeltségéről [3953/2001. KÖI] 
Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Osztályának adattára [ ] 
Régészeti jelentőségű barlangok nyilvántartása. [KÖH 600/1979/2004] 
Magyarország fokozottan védett barlangjai. [Bp. 2003, 426 p.] 
Dokumentáció régészetileg érintett barlangokról, 2013 
[BPD/100/00810/2013] 

Viola T. DOBOSI- István VÖRÖS: The Pilisszántó I. Rock-shelter revision 7 A 
Pilisszántó I. sz. kőfülke revíziója 62 Folia Arch 1987 

 

Megjegyzés EOV 637475; 259348    
Hrsz. 084/10 
Kataszteri szám 4840-3 
Egyéb elnevezései: Orosdy-kőfülke, Orosdy-barlang, Szántói-kőfülke. Triász 
időszaki dachsteini mészkőben alakult ki. Egy nagyméretű teremből áll, 
ahol a régészeti ásatások is folytak. 1982-ben vált fokozottan védetté 
őslénytani és régészeti leletei alapján. 1990-ben Kárpát József térképezte 
fel. 
Leletek között mamutagyar idol, taránd ujjperc síp, rézkori tűzhelynyomok 
A vaskori és középkori leletek nem kerültek be múzeumba. 
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Pilisszántó azonosított 5.b. lelőhely 
Pilisszántó – Pilisszántói II. kőfülke 

KÖH azonosító szám: A központi nyilvántartásban 13. sz. alatt 23905 

Jelleg: - paleolit telephely szeleta/magdaléni 
- rézkori - Balatoni csoport II. fázisa 
- koravaskori kerámia 
- középkori cserepek 

Körülmény: A pilisszántói I. kőfülkétől 70 m-re, 386 m magasan - Vértes László feltárása 
1946-1947 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 153-154. oldal. 
Szerk.:Torma István], MRT 17/5. lelőhely leírásánál további 
irodalommal 
Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon [Budapest 
1965, 385p.] 
Jelentés a régészeti jelentőségű barlangok listája,Pest-megye,Budapest 
kirendeltségéről [3953/2001. KÖI] 
Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Osztályának adattára [ ] 
Régészeti jelentőségű barlangok nyilvántartása. [KÖH 600/1979/2004] 
Magyarország fokozottan védett barlangjai. [Bp. 2003, 426 p.] 
Dokumentáció régészetileg érintett barlangokról, 2013 
[BPD/100/00810/2013] 

 
 

VÉRTES, L. 1951. Vértes, L., L' abri II. de Pilisszántó. Ann HN 1., 1 (1951) 
223-231. 

Megjegyzés A központi nyilvántartás koordinátái ettől eltérő helyre mutatnak.  
A Kőfülke II. anyagát T. Dobosi Viola revidálta, mely szerint:  
Felső szint — 51a — 5. réteg: W III vége, a késői Pilisszántói faunaszakasz 
ca. 18 500- 15 000 ВС. A fajok között előfordul a Ságvár Equus sp II. is. 
Középső szint — 7. réteg: interstadiális szakasz. A két interstadiális közül a 
Coelodon-ta és a Bos előfordulása a Szeleta faunaszakasz (W 1/11., 
Hengelo interstad.) idő-szakát sejteti.  
Alsó szint — 8. réteg: a kis testméretű farkas maradványa önmagában nem 
ele-gendő a réteg datálásához. A rétegnek és a belőle előkerült 
Jankovichien eszköz-nek is a terminus ante quam-ja a Szeleta faunaszakasz 
(W I/1I interstad.). így maga a 8. réteg az ezt megelőző időszakban, a 
hagyományos értelemben vett W I vagy preWürm időszakában 
rakódhatott le. Ez a követett faunisztikai korhatározás jól egyeztethető 
Gábori Csánk Vera paleolit kultúrtörténet alapján történő korhatározásával 
T. DOBOSI Viola - VÖRÖS István: Chronological revision of the Pilis-szántó—
Rock-Shelter II - A pilisszántói II. sz. kőfülke kronológiai reviziója 25-44 Folia 
Archaeologica XXXVII, 1986 
EOV 259000; 637850 
Hrsz. 084/10 
 

Pilisszántó azonosított 6. lelőhely 
Pilisszántó – Za doline uszke 

KÖH azonosító szám: 11166 

Jelleg: - telep római kori kelta - római - 3. századig 
- Éremlelet, római kor - a központi nyilvántartás szerint jelzett éremlelet 

nyilván az 1. lelőhelynél jelzett éremlelettel azonos, de Kocsis L. leírása 
alapján de lokalizálható 

- telep Árpád-kor (10-11. sz. edénytöredékek és salakdarabok) 

Körülmény: A Kálvária-domb nyugati szomszédságában, kis vízfolyás forrása fölött 
700x400 m-es  területen 
ill. a Kálváriától 200-250 m-re, a településen belül éremlelet, amelyet 
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Jánszki István 1960-ban talált egy okkersárga kis korsóban. A 98 darabból 
álló éremlelet Iulia Domna veretével indul és Traianus Decius érmeivel 
zárul a 251. év első felében, s így nagyjából 40 évet ölel fel. Az ezüst érmék, 
antonianusok alig használtak, verdefényes állapotban kerültek be a Magyar 
Nemzeti Múzeumba. A kincs elrejtése összefüggésbe hozható az Aquincum 
térségét is érintő, 251-ben zajló határmenti villongásokkal (Kocsis 1996). 
 
- Kelemen 1968, Dinnyés István, Tettamanti Sarolta és Topál Judit 
terepbejárása 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 154. oldal. Szerk.:Torma 
István], MRT 17/6. lelőhely - további irodalommal 
 

Megjegyzés EOV 637536; 257713 
Hrsz. 081, 025/27, 025/11, 025/10, 025/9, 025/8, 025/7, 025/12, 031, 
032/1, 032/2, 025/6, 025/5, 025/4, 025/3, 025/2 
Ezen a terülten végzett feltárást a göteborgi egyetemmel 
együttműködésben Kocsis László  

Pilisszántó azonosított 7. lelőhely 
Pilisszántó – Zadoline uszke II. 

KÖH azonosító szám: 11167 

Jelleg: - telep őskor 
- telep római kor - 2-3. század 
- szórvány késő középkor 

Körülmény: A községtől délre, kb. 1 km-re kis patak DNy-i partján 400x200 es területen 
- Kelemen M. terepbejárása 1968 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 154. oldal. Szerk.:Torma 
István], MRT 17/7. lelőhely  

Megjegyzés EOV 638119; 256989 
Hrsz. 025/24, 019/69, 019/68, 019/65, 019/64, 019/61, 019/60, 019/57, 
019/56, 019/71, 023, 020/1, 019/97, 019/96, 019/91, 019/88, 019/85, 
019/84, 019/77, 019/81, 019/80, 019/76, 019/73, 019/72 

Pilisszántó azonosított 8. lelőhely 
Pilisszántó – Kálvária-dűlő, Pri Kamenyi 

KÖH azonosító szám: 11168 

Jelleg: - telep őskor? 
- telep, épület római kor - 2-3. század 
- épület, késő római, 
- telep általában, avar, 
- temető általában, avar, 
- szórvány késő középkor 

Körülmény: A községtől délkeletre, kb. 1,3 km-re a dűlő DK-i végében a Házréti patakba 
torkolló kis patak nyugati partján  
- Helyszíni szemle, Kovács Tibor, 1964 
- Kelemen M. terepbejárása 1968 
- Terepbejárás, Dinnyés István, 1971 
- Próbaásatás, Kocsis László, 2000 
- Ásatás, Kocsis László, 2001 
- Ásatás, Kocsis László, 2005 
- Terepbejárás, Rajna András, 2013 
- Terepbejárás, Mesterházy Gábor, 2013 
- Próbaásatás, Bózsa Anikó, 2013 
A Kálvária-domb DDK-i lejtőjén település nyoma (Kocsis 1996; Kocsis - 
Prohászka 2003). 
 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 154. oldal. Szerk.:Torma 
István] - MRT 17/8. lelőhely 
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Ásatási dokumentáció a Pilisszántó, Kálvária-dűlő próbaásatásról 
[4144-072-257/2001.KÖI] 

Megjegyzés EOV 638648; 256962   
Hrsz. 019/166, 019/167, 014/5, 019/165, 019/164, 019/163, 019/162, 
019/161, 019/160, 02/221, 02/209, 02/210, 02/211, 02/212, 02/213, 
02/214, 02/215, 02/216, 02/217, 02/218, 02/220, 02/219, 014/3, 014/4, 
017, 018, 019/42, 019/157, 019/156, 019/158, 019/159, 014/8, 014/7 
A Kálvárián túli területet a néphagyomány „Pri kamenyi" (Kőnél) néven 
nevezi.  

Pilisszántó azonosított 9. lelőhely 
Pilisszántó – Belterület, egykori Szántó (Zantou, Zantho falu helye) 

KÖH azonosító szám: 11169 

Jelleg: - Telepnyom (felszíni), őskor 
- Telepnyom (felszíni), római kor 
- Telepnyom (felszíni), késő középkor, döntően 14-16. század 
-  Kőemlék, késő középkor 

 

Körülmény: A község központi részén, a Határréti-patak nyugati oldalán húzódó 
dombháton és a templom közelében, a községi temetőben és attól délre.  

159. Pilisszántó, Kossuth L. u. -rk. templom udvara (Pest m. ) 
(XXXIV). A jelen felszíntől kb. 2,20 m mélységig laza köves betöltés 
észlelhető, néhány XIII. sz.-i edénytöredékkel. A műút túlsó oldalán, a 
házak mögötti kertekben középkori cserepek gyűjthetők a felszínről. A 
temetőt szegélyező partban a mélyút fölött valószínűleg középkori 
falmaradvány. A középkori Szántó tehát a mai faluközpont helyén volt.  
Tettamanti Sarolta  regfüz 1976 
Az MRT a 17/9. lh leírásánál munkálatai során is megemlítik, hogy 1975-
ben a templom déli fala mellett, egy beszakadt üregben a humusz alatt 
185-220 cm mélységig húzódó köves törmelékréteget figyelt meg Gyurgyik 
Gyula, a rétegből késő középkori edénytöredékeket gyűjtött. 
A községi temető, és attól délre lévő dombtetőn későközépkori 
edénytöredékek utalnak településre. 1976 nyarán a községi tanács Kossuth 
L. u. 92. sz. telkének nyugati végében a dombtetőn épületalapozás 
árkaiban faszenes égési rétegek, köves omladékrétegek, késő középkori 
edénytöredékek és embercsontok kerültek elő. Az épülő egészségház 
épülete vízvezetékárka későközépkori szemétgödröt vágott át.  Ugyanitt az 
egyik alapárokban szabálytalan kövekből rakott, DNy-ÉK irányú fal 2,3 m-
es, 60-70 cm magas falát lehetett megfigyelni, alig 10 cm-rel a mai felszín 
alatt. Tettamanti Sarolta reg füz 1977; Mali 1996 
- Helyszíni szemle, Kovács Tibor, 1964 
- Terepbejárás, Dinnyés István, 1971 
- Terepbejárás, Rajna András, 2013 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 154-155. oldal. 
Szerk.:Torma István] - MRT 17/9. lelőhely - további irodalommal 
Előzetes régészeti dokumentáció, Pilisszántó szennyvíz-csatornázás 
nyomvonala, 2013 
 

Megjegyzés EOV 637838; 258485 
Hrsz. 608/3, 607, 608/2, 608/1, 878, 553/4, 880/6, 880/7, 655/2, 654/1, 
558/1, 553/2, 652/1, 550/1, 603/2, 573, 572/1, 553/6, 556, 554, 553/7, 
576/2, 576/1, 591, 592, 595, 599, 598, 593, 662, 631, 880/4, 880/5, 572/2, 
567/1, 570, 594, 579, 578, 577, 597, 880/8, 880/9, 553/3, 551, 549, 600, 
586, 587, 246, 232, 238, 220, 230, 233, 239, 244/1, 240, 245, 237, 420/1, 
555/1, 603/1, 187, 247, 550/2, 234, 228/1, 229, 228/2, 580, 581, 574, 565, 
575, 552, 553/1, 583, 584, 235, 236, 223, 582/1, 582/2, 224, 215, 225, 095, 
094/4, 094/2 
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a lelőhely összefügg a 32130 nyilvántartási szám alatt jegyzett Öregtemető 
lelőhellyel 
kiindulási pontja a Boron 1299. évi és Kande 1355 és 1367. évi 
határjárásában szereplő szántó-budai útnak 
beépített területen 

Pilisszántó azonosított 9.b. lelőhely 
Pilisszántó – Belterület - Öregtemető 

KÖH azonosító szám: Központi nyilvántartás  15. lh. - 32130 

Jelleg: - Templom általában, középkor 
- középkori temető 

Körülmény: Újratemetkezés révén ez Szántó harmadik temetője, az első temető 
helyén. Az előzőekben már említett XVIII. századi térképen ezen a helyen 
van bejelölve az akkori templom is. Bizonyíthatja ezt Bilik Pál (1915) szóbeli 
közlése is, mely szerint bátyja 1920 táján jégverem ásása közben a temető 
keleti végében - közvetlen a templom szentélyrésze mögött - egy tömegsírt 
talált. Az égetett mésszel leszórt emberi csontok valószínűleg egy XVIII. 
századi járvány szántói elhunytjainak földi maradványai lehettek.Pilisszántó 
monográfia 1996 
PILISSZÁNTÓ - BELTERÜLET, 17/9. LH.  

a. Szántó  
c. 1294*, 1725**  
d. Árpád-kor-késő középkor , A 16. században puszta. 

 Tari Edit 2000-ben a vonatkozó adatokat így foglalta össze: „Szántó 
templomára nem ismerünk középkori adatot. Az 1725-ben említett 
templomromot feltárás hiányában csak feltételesen azonosíthatjuk a 
temetőben megfigyelt falmaradványokkal. Káldy-Nagy 1985. 545; MRT 7. 
kötet 1986. 155. 1294*: Györffy 1998. 696... 
,,1998-ban végzett szondázást a falusi templom helyén Molnár Erzsébet. 
Kutatása alapján megerősítést nyert, hogy a régi temetőben van a 
középkori templom maradványa. Bár teljes feltárást nem állt módjában 
végezni, a templomnak két periódusát el tudta különíteni. Az Árpád-korban 
épült egyháznak a bejárata a nyugati oldalon helyezkedett el, érdekesség, 
hogy a temetői ösvény ma is a templom egykori bejárata fölött halad! A 
templomot Mátyás király uralkodása előtt dél felé bővítették, amit a 
padlószint alatt talált érme keltez, illetve freskótöredékek is előkerültek. 
Északi oldalon osszáriumot építettek a templomhoz. A szentélyben azonban 
nem tudott kutatni, mert ide még az ötvenes években is temetkeztek 
(Molnár Erzsébet szíves szóbeli közlése). " 

- Molnár Erzsébet szondázó ásatása;  
- Winkler G. geofizikai felmérése 
A temetőben előkerült falmaradványokkal mutat összefüggést a A temetőt 
szegélyező partban a mélyut fölött valószínűleg középkori falmaradvány. 
Tettamanti Sarolta in Régészeti Füzetek 1976 

 
 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 154-155. oldal. 
Szerk.:Torma István] - MRT 17/9. lelőhely - további irodalommal 
Jelentés a Pilisszántó, Öreghegy lelőhelyen végzett helyszíni szemléről 
[4140-072-253/2001.KÖI] 
Ásatási dokumentáció, Pilisszántó- Régi temető, 1998. [MNM Rég. Ad. 
375/XXVIII/2001., Ltsz. 18475.] 
Tari 2000, 111, 112:  
Pest megyei régészeti lelőhelyek revíziója. 2007. [KÖH 
600/2892/2007.] 
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Megjegyzés a lelőhely összefügg a 11169. nyilvántartási  szám alatt jegyzett Belterület 
lelőhellyel 
EOV 258427; 637805 
Hrsz. 558/1, 551 
 

Pilisszántó azonosított 9. c. lelőhely 
Pilisszántó – Belterület -  Kossuth L. u. 84. 

KÖH azonosító szám: Központi nyilvántartás 16. lh. - 36318 

Jelleg: - Pince, középkor 
- Vízmű, középkor  

Körülmény: - Ásatás, Molnár Erzsébet, 1996 
- Ásatás, Kocsis László, 2003 

Irodalom, forrás: Leletmentési dokumentáció Pilisszentlászló, Baross- kastély 1994. 

Megjegyzés EOV 258351; 637888 
Hrsz. 549 
 
- a lelőhely középkori anyaga összefügg a 11169. nyilvántartási  szám alatt 
jegyzett a Pilisszántó belterület néven jegyzett lelőhellyel 
- beépített területen 

Pilisszántó azonosított 10. lelőhely 
Pilisszántó – Szőlőhegy (Novosad) 

KÖH azonosító szám: 11170 

Jelleg: - temetkezés, római kor 3-4. század, korábbi sírkövekkel 

Körülmény: A községtől K-re 1,5-2,0 km-re a Szőlő-hegyen (Novosad), 1929 tavaszán 
földmunka közben késő római kőládasír került elő. A vázcsontokon kívül 
üvegtál és 1 pár bronzfibula volt benne. Ennek alapján a Szőlő-hegyen egy 
késő római (III. sz. második fele- IV. sz.) temetővel számolhatunk, melyben 
korábbi századokból származó sírköveket is felhasználtak. Ehhez a 
lelőhelyhez feltételesen kapcsolható római kőemlékek a Szentendrei 
Ferenczy Múzeumban találhatók; kettő közülük a Botzenhardt-féle ház 
falába volt befalazva (ezt több korábbi, faluról szóló leírás említi), kettőt 
1974-ben még a Kossuth L. u. 34. sz. ház kertjében járdaként használtak. 
 
Terepbejárás 1998, majd próbaásatás 1999 - Kocsis László - Prohászka 
Marianne 2001 
 
 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 155-156. oldal. Szerk.:Torma 
István]  
Pilisszántó falumonogr Mali László 1996 

 

Megjegyzés EOV 639568; 257558 
Hrsz. 2362, 2361, 2418/2, 2450, 2449, 2448, 2447, 2446 
Talán ebből a temetőből származnak azok a sírkőtöredékek, melyeket a 
11158 Botzenhardt-féle ház istállója  -azonosítatlan 2. lh. - másodlagosan 
befalazott kő, 11159 Kossuth Lajos utca 34. sz - járdaként használt sírkő 
azonosítatlan 3. lh.-ként jelölt adatokkal jelölnek 
 
 

Pilisszántó azonosított 11. lelőhely 
Pilisszántó –  Belterület - Petőfi Sándor utca 2.      

KÖH azonosító szám: 11171 

Jelleg: - Telepnyom, halomsíros/kora urnasíros kultúra  
- Telepnyom, 13. sz. 
- Telepnyom, 16-17. század  
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Körülmény: Vízfolyás keleti partján, égett paticsréteg meszesgödör ásásakor,  
- Gyurgyik Gy. jelentése 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 156. oldal. Szerk.:Torma 
István] MRT 17/11. lelőhely 
Ezen a lelőhelyen talált vörös-fehér festett sávos edénytöredéket említ 
Ottományi 2007, 128 
 
VADÁSZ ÉVA: Későbronzkori település nyomai az MO autópálya 
szigetszentmiklósi nyomvonalának közelében. Havassy Péter - Selmeczi 
László szerk.: Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán 1. 
(BTM műhely 5/I. kötet Budapest, 1992) •  
 
 MRT 7. 156. 17/11. 

Megjegyzés EOV 258077; 637850 
Hrsz. 640, 638, 639, 642, 644, 641, 643/5, 643/4, 643/7, 643/6, 631 
A lelőhely középkori anyaga összefügg a 11169. nyilvántartási  szám alatt 
jegyzett Belterület lelőhellyel 
 

Pilisszántó azonosított 12. a. lelőhely 
Pilisszántó – római út /Hosszúhegy alatt/ 

KÖH azonosító szám: Pilisszántó 11172; Piliscsév 11172, Csobánka 10131 folytatása  

Jelleg: - római út 
- az Aquincumból Brigetioba  vezető római út szakaszai 
- Benkő Elek és Ferenczi - Laszlovszky 2014. szerint középkori út 

nyomvonala 
 

Körülmény: részletét a Kálváriától ÉNY-ra 600-700 m-re Soproni Sándor 1950-ben 
kutatóárokkal vizsgálta az utat - a kövezés szélein 15, közepén 25 cm vastag 
 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás Simonyi 1936; lásd még Pető 2014; 
Ferenczí - Laszlovszky 2014 
 

Megjegyzés EOV 258568; 636700  
Hrsz: 078, 072, 069, 074/1, 082/2, 08/9, Szél u - Diófa u - Szabadság u. 
Zahrada u. környéke + 0118, 2331-2332, 2344-2346, 2350-2374, Körte 
utca, 10131 
 
Piliscsév irányából Simonyi Dezső az alábbi római útszakaszt írta még le 
1936-ban:  ,,többszöri kanyarodó után széles és megrongált köves úton 
ereszkedünk le Szántóra, a major udvarának irányába; innen aztán... egy 
udvaron keresztül egyenesen a falu templom homlokzatának kell 
tartanunk. A templom mögött, kissé északra fordulva egy kis 
szerpentinúton emelkedünk aztán a 270-es magasságig, honnan utunk 
aztán a Hosszúhegy párkányán halad tovább délkeleti irányba..." 
Összefügg a Csobánka határában megfigyelt szakasszal - köztük lévő 
terület min. régészeti érdekű!!! 
Pilisvörösvár monográfiájában ezt olvashatjuk: Az Aquincumtól Brigetióba 
vezető út kezdetben a Duna vonalát követte, tehát Visegrádon és 
Esztergomon át vezetett. Később a rómaiak rövidebb utat építettek, s ez 
átló irányában levágta a Duna-kanyart. Az egyik át tovább jött 
Szarvascsárda irányában, majd a jelenlegi Bécsi úttal párhuzamosan, a 
vörösvári temető mögött Pilisszántó irányában haladt. A másik út az ürömi 
állomásnál leágazott Üröm-Borosjenő irányában, majd a Kevélyek, a 
Garancs, a Ziribar és a Hosszú-hegy alatt vonult Pilisszántó irányában, ahol 
is a két út találkozott és haladt tovább Csév-Kesztölc-Dorog-Tát-Brigetio 
irányában. 
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Rómer Flóris már az 1860-as években Vörösvár határában Pilisszántó 
irányában haladó római út meghatározásával foglalkozott. De Vörösváron 
túl nem jutott, mert a homokos talajban nemcsak, hogy minden nyom 
elveszett, de Vörösvárnál kérdésessé vált, hogy vajon a pilisszántói 
völgyben Csév és Kesztölc községek irányában húzódott-e tovább, vagy 
Vörösvárnál a mai Bécsi út vonalát követve Piliscsaba, Jászfalu mellett 
ment-e tovább Dorog felé? 
Vásárhelyi Géza régész azt írja 1892-ben egyik munkájában, hogy 
irományait rendezve egy Piliscsaba és Csév szomszédos községek között 
felmerült peres ügyben történt határjárás alkalmával felvett másolat került 
a kezébe. Ezt lapozva feltűnt neki, hogy többször ismétlődik az alábbi 
kitétel: „…et via antiqua régi kopott út dicta, ex Vörösvár ad Csév, infra 
Nagy Kopasz hegy decurrentis”, később ismét „…et via antiqua régi kopott 
út ind clusa”, aztán „…trans viam dictam régi kopott út”, amiből nemcsak 
az tűnt ki, hogy e „régi kopott út” még 
a múlt század első felében teljes mivoltában annyira megvolt, hogy erre 
mint határozottan létező és mindenki által látható, köztudomású 
határvonalra, egy hivatalos aktus alkalmával 
többször lehet hivatkozni, de valószínűvé tette azt is, hogy ez a régi kopott 
út nem lehet más, mint e vidéken keresztül húzódó római út. Vásárhelyi 
Géza közölte ezt az észrevételét a régi 
irattal kapcsolatban. Ennek eredményeképpen jött az elhatározás, hogy 
megkeresik a római út folytatását. Bejárták a Nagy-Kopasz oldalát, 
lementek egészen Szántóig, de nem találtak semmit. Másnap újra kezdték 
a kutatást. Dorogon találtak két mérföldkövet. Benedek nevű községi 
jegyző elvezette őket a falutól 1 km távolságra eső pontjára, ahol az ott 
folyó patak árkában megmutatta az annyit keresett római utat, melyet ő 
vadászat közben fedezett fel. Az út alapozása, szélességének méretei és az 
ott talált római téglák kétségtelenül bizonyítják római eredetét, iránya 
pedig határozottan Pilisvörösvárról Pilisszántón és a csévi völgyön visz 
keresztül az útnak imént említett pontjáig, éppen úgy, mint a fent említett 
határjárás régi kopott útjának iránya van jelezve. Innen aztán Dorog falu 
közbeépítése által a nyomok megszakadnak, míg azokat a falu mögött a Tát 
felé vezető országút mentén ismét megtalálták a helybeli plébános és a 
jegyző segítségével. Szerintük a helybeli lakosság szántás közben még ma is 
kocsiszámra szedi fel az útból a köveket. A fent említett két mérföldkövet is 
ezeken a szántóföldeken találták. Szerencsés körülménynek köszönhető, 
hogy megtalálták Boros Pál pilisszántói földbirtokosnál a római út hiteles 
térképi felvételét is. E szerint a római út még a század elején megvolt, és a 
jelenlegi vörösvári temető mögötti dombvonulaton a „Dörfl” földek táján 
haladt Pilisszántó irányában. 
Az útra írt szöveg: „Ulpius Traianusnak Sicambriába vezető régi postai 
uttya” valószínűleg utal a barbárok megfékezése utáni időre, mikor is 
Traianus Róma felé vezető útján erre vonult katonáival Aquincum, illetve 
Róma felé. A térkép teljes hitelű. Készült 1812-ben Halász Gedeon Pest 
megyei mérnök által. A megye hatóságilag ugyanazon évben hitelesítette. 
A térkép szerint a római út a borosjenői határból a még ma is meglévő 
„Zeisel-Mühle” (ürgemalom) területén, annak felső sarka átmetszésével 
kanyarodott a vörösvári határba. Innen a 
malom melletti nádason keresztülment majdnem egyenesen a Vörösvár 
felé húzódó rét jobb felén levő hegyoldal szántóföldjei között, az egykori 
Majtényi Mária-féle birtokrészig, ahonnan gyengeelhajlással Pilisszántónak 
tartott. A vörösvári határt az egykori Majtényi Gáborféle 
parcella Szántó felé eső végpontján hagyta el.1 
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Pilisszántó azonosított 12. b. lelőhely 
Pilisszántó – római út  

KÖH azonosító szám: Pilisvörösvár 11209; Pilisszántó 11172; Piliscsév 11172 

Jelleg: - római út 
- az Aquincumból Brigetioba vezető római út szakaszai 

 

Körülmény: Simonyi Dezső terepbejárása (Simonyi 1936) 

Irodalom, forrás: MRT 7. A budai és szentendrei járás [Bp. 1986. 389 oldal. Szerk.:Torma 
István] 

Megjegyzés EOV 258568; 636700  
Hrsz. 069, 036, 037, 038, 025/27 
a római útszakasz összefügg a Pilisvörösvár határában megfigyelt szakasszal 
- köztük lévő terület min. régészeti érdekű!!! 
 
 Pannónia fővárosából Aqvincumból négy főútvonal indult ki. Közülük az 
egyik a hegyeken keresztül a mai bécsi országút irányát követve haladt és 
Aquincumot Brigetió (Szőny) légiós táborával kötötte össze. Az útvonal 
Óbudán keresztül a Vörösvári és a Bécsi út vonalát követte. Az ürömi 
vasútállomás környékén valószínűleg kettéágazott. Innen két nagyjából 
párhuzamos országút vezetett Pilisszántó irányába. Az egyik út Üröm felé 
vezetett, majd Pilisborosjenőn keresztül mint peremút haladt a Nagykevély 
és a Ziribár hegy oldalában Pilisszántóra. A másik útvonal, amely a volt 
Szarvas téglagyárig a bécsi országút vonalát követte, onnan a mai úttal kb. 
párhuzamosan vezetett érintve a Pilisvörösvár és Pilisszántó között fekvő 
Dörfl-dűlőt, innen az út Pilisszántóra kanyarodott. A községhatár Dny-i 
szélét átszelő útból egy kb. 1,3 km hosszú szakaszt egy fasorral szegélyezett 
meglehetős épségű kövesutat figyelt meg Simonyi Dezső 1936-ban. 
(Simonyi 1936;2 Pilisszántó monográfia) 
 

Pilisszántó azonosított 13. lelőhely 
Pilisszántó –  Hosszúhegyi kemencék 

KÖH azonosító szám: Új lelőhely - Korábban mint azonosítatlan 5. lh. egy része 24394 

Jelleg: - Iparrégészeti emlék, ismeretlen kor -újkor 
 

Körülmény: A Hosszúhegy alatt, a Kálváriától K-ÉK-re kb. 1300 m-re, a 
Hosszúhegy meredek DNy-i oldalán 6x12 m-es, 12 kamrás épület alapfalai 
között fémolvadék található (műhely, kora?). (Ta) Tettamanti S. rövid 
jelentése (Régészeti Füzetek 1976) 

Tettamanti Sarolta,,Pilisszántó - Hosszúhegy (51. sz. erdőkerület): 
Enyhén lejtős hegyoldalban, erdőben került sor mészégető kemen-cék 
feltárására. A tíz mészégető kemence egy hosszanti tengely mentén 
kettesével épült egymás mellé. A tízből két kemencét tártunk fel. 
Típusukat tekintve a legegyszerűbb gödörkemencék csoportjába 
tartoznak, tüzelőnyí-lásuk a gödör szélén volt. Használatuk idejét a 
kevésszámú kerámia- és vas-lelet alapján a XVIII. sz.-ra tehetjük. 
Terepjárás során még három kemence-csoportot találtunk 1,5 km-es 
körzetben." M. Albeker Mária rövid jelentése (Régészeti Füzetek 1982) 

Irodalom, forrás: Kustár R. terepbejárása 2014.tavasza 
Albeker M- szondázó ásatása 1981 

Megjegyzés EOV kemencék 639055 258314 332m 
Hrsz 0118 
Albeker 1981. 
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Pilisszántó azonosított 14. lelőhely 
Pilisszántó –  MOL vezeték, Pod Pyskom 

KÖH azonosító szám: Új lelőhely 

Jelleg: - szórvány kőfaragvány ún. mosolygós kő 
 

Körülmény: a MOL vezeték nyomvonalán földmunka közben előkerült kő, melynek 
előlapján naiv faragású emberfej... 

Irodalom, forrás: Szőnyi J. elmondása alapján 

Megjegyzés EOV 637025 258930 313m 
Hrsz. 088/4, 088/7 
 

Pilisszántó azonosított 15. lelőhely 
Pilisszántó –  Ribnicsek 

KÖH azonosító szám: Új lelőhely 

Jelleg: - középkori? halastó 
 

Körülmény: Mélyfekvésű rész - sekély tómeder?, melynek egyik oldalán kb. 1-1,5 m 
széles sánc/gát a közeli vízfolyásból elrekesztve/visszaduzzasztva 

Irodalom, forrás:  

Megjegyzés EOV 636807 258508 250m 
Hrsz. 074/1 
 

Pilisszántó azonosított 16. lelőhely 
Pilisszántó – középkori utak 

KÖH azonosító szám: Kapcsolódás Pilisszentkereszt 67031. lelőhelyhez 

Jelleg:  

Körülmény: Az Óbuda-Esztergom középkori országút a pilisszentkereszti kolostort is 
keresztezi, főleg a Dera patakkal párhuzamosan halad. Korábban római 
korinak tartották, valószínűleg középkori királyi birtokokat összekötő 
kövesút. Az út szántói szakasza még nem azonosított pontosan, de 
feltételezhető, hogy Pilisszentkereszt irányából belépve részben mélyen 
bevágódott párhuzamosan lefutó utakon keresztül érte el a települést és 
fordult DK irányba Pilisvörösvár felé, lényegében a jelenlegi műút 
nyomvonalát követve. 

Irodalom, forrás: Vágner Zsolt Pilisszentkereszt, régészeti örökségvédelmi 
hatástanulmány 

Megjegyzés árkok 638062 259527 338 m (esetleg középkori út nyomvonala lehet az a 
mély bevágódás, melyet Szőnyi J. mutatott) 
Kérdés, van -e római kori előzménye, mint az a Pilisszentkereszt - 
Dobogókő római útvonalból következne. Ebben az esetben tényleg 
elképzelhező, hogy három jelentős út találkozott Pilisszántó közeklében - 
lásd Szőnyi okfejtését a Trézsi forrás néveredetéről) 
Hrsz: 0112, 092/14-15, 1006-1008/1-2, 1018, 092/38, 092/17, 092/35 
Akácfa utca irányába folytatódva talán a belterületen  
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AZONOSÍTATLAN LELŐHELYEK 
 

Pilisszántó azonosítatlan lelőhely 
Pilisszántó – xxx 

KÖH azonosító szám:  

Jelleg: - 2-3. századi római temető 

Körülmény: A római kori korábbi temető sírköveit később - a 3-4. század folyamán két 
területen is felhasználták: a Szőlőhegyen és a Kálvárián feltárt őrtorony 
építése során 

Irodalom, forrás:  

Pilisszántó azonosítatlan lelőhely 
Pilisszántó – KŐEMLÉKEK A település határából 

KÖH azonosító szám:  

Jelleg: Megemlítendő, hogy egy 1750-es évekből származó, 
Szántót és környékét ábrázoló térképen a „Calvaria" a 
Hosszú hegy Észak-nyugati lejtőjén-, kb. a Hlinky és 
Paszinki találkozásánál - van bejelölve. Kormos István 
(Rajnak 1932) itt lévő szőlőjében épületfal maradványokat 
talált, s ez a falu első kálváriájának a helyére utalhat. (Mali 
1996) 

 

Körülmény:  

Irodalom, forrás:  

Pilisszántó azonosítatlan lelőhely 
Pilisszántó – xxx 

KÖH azonosító szám:  

Jelleg: -  

Körülmény: 1934-ben a községből Garády Sándor közvetítésével egy római bronz 
szobrocska került be az Aquincumi Múzeumba. Mint kompozíció 
egyedülálló a hazai antik emlékanyagban. 
 

Irodalom, forrás: Láng Nándor: Római rokokó bronzszobrocska az Aquincumi 
Múzeumban 
 
http://epa.oszk.hu/02000/02007/00012/pdf/EPA2007_bp_regisegei_1
2_1937_003-024.pdf 

Pilisszántó azonosítatlan lelőhely 
Pilisszántó –  

KÖH azonosító szám:  

Jelleg: -  

Körülmény: Orosdy báró 1900-ban felépítette az Orosdy kastélyt. A kastélyból kiindulva 
szerpentin utat a Pilis tetejére. Az útépítés során Árpád-kori leleteket: 
kengyelt, csatokat, lószerszámot talált és mint szenvedélyes gyűjtő a 
kastélyban őrizve büszkélkedett vendégeinek. 
 

Irodalom, forrás: http://www.enkarapilisszanto.eoldal.hu/cikkek/szonyi-jozsef-
pilisszanto-mindenkori-polgarmestere/szonyi-jozsef-_polgi_.html 
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2. MELLÉKLET, RÉGÉSZETI LELŐHELYEK PILISSZÁNTÓ BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN, 

TÉRKÉPDOKUMENTÁCIÓ 

 
1. Ismert régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek Pilisszántó igazgatási területén  
- EOV térképlapon 
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2. Ismert régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek Pilisszántó igazgatási 
területén - Google fotón 
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Átnézeti kép: nyilvántartott régészeti lelőhelyek és újonnan regisztrált lelőhelyek Pilisszántón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

kemencék 

középkori út felt. 

nyomvonala 

római út MRT7 

kőfülkék új 

római út felt. 

nyomvonal 

kő - gázvez. mentén 

Ribnicsek 

árkok-útszakasz? 

67031.lh-út 

római út 

11209. lh 

római út 10131.lh 

Csobánkán 

római út 11172.lh 

Piliscséven 

11176.lh 
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3. MELLÉKLET, RÉGÉSZETI LELŐHELYEK PILISSZÁNTÓ BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN,  

Kép- és fotódokumentáció 

Szórvány római ás középkori kövek a községháza udvarán 

 
Római mérföldkövek a pilisszántói 
templom bejáratánál 
 

 15. századi címeres reneszánsz kőfaragvány 
a pilisszántói templom homlokzati falában 
származása ismeretlen (1707-től a község 
pecsétjében - címerében) 
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Pilisszántó - Kálvária 1. lelőhely - római 
őrtorony helye 

 Pilisszántó - Kálvária 1. lelőhely - még 
beépítetlen lelőhelyrészlet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilisszántó - Kálvária ásatási helyszínrajz 
(Maróti 1984) 

 Pilisszántó 14. lelőhelyről - MOL gázvezeték 
nél -  előkerült ,,Mosolygós kő" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Középkori kút a Kossuth L. u. 82-ben  Pilisszántó 14. lelőhely - MOL gázvezetéknél 

a ,,Mosolygós kő" előkerülésének helye 
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Pilisszántó – Kőfülke alaprajza 
forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/_user/cave_images/4840-3_1136196077.jpg 
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Pilisszántó - Ribnicsek lelőhely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11172 (piliscsévi) és 11209 (pilisvörösvári) nyilvántartási számú római útszakaszok közötti 
pilisszántói (12 b) szakasz részlete 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11172 (piliscsévi) és 11209 (pilisvörösvári) nyilvántartási számú római útszakaszok közötti 
pilisszántói szakasz  - a szántóföld szélére kihordott kövek halmaza 
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Pilisszántó 6. lelőhely - Za doline uszke  Pilisszántó - 4. lelőhely - Nagy-Plácskó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinceszakasz a Szabadság út alatt  Pinceszakasz a Szabadság utca alatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Középkori romok az Öregtemetőben 
(Szőnyi J. anyagából) 

 A ,,keresztes kő" - középkori sírkő jelenlegi 
helye, 
a Templom padozata alatt talált 
pincerendszer részlete 
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Pilisszántó, 13. lelőhely, Hosszúhegy - 
újkori kemencék 

 újkori kemencék  - átégett réteggel 
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4. MELLÉKLET, RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK PILISSZÁNTÓ BEL- ÉS 

KÜLTERÜLETÉN, ARCHÍV TÉRKÉPEK 

1. Ismert régészeti lelőhelyek Pilisszántó igazgatási területén az 1. katonai felmérés 
térképlapján 
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2. Ismert régészeti lelőhelyek Pilisszántó igazgatási területén a 2. katonai felmérés 
térképlapján 
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5. MELLÉKLET, ISMERT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK PILISSZÁNTÓN 

 

Ssz1. Ssz2

. 
Lelőhely 
neve 

Hrsz Leírás Azonosító 

1. 1. Kálvária   022/34, 022/33, 022/32, 022/19, 
022/54, 022/53, 022/52, 022/56, 
022/55, 022/61, 022/58, 022/15, 
022/60, 022/59, 022/35, 022/36, 
022/13, 022/12, 019/113, 019/114, 
019/112, 019/111, 022/42, 
019/105, 019/106, 019/107, 
019/108, 019/109, 019/110, 
019/168, 019/169, 019/11, 019/10, 
022/38, 022/9, 022/8, 022/6, 
022/39, 022/40, 022/41, 019/173, 
019/14, 019/13, 021/2, 019/184, 
019/23, 019/24, 019/26, 019/171, 
019/22, 019/172, 019/170, 
019/174, 019/175, 019/20, 019/19, 
019/18, 019/17, 019/178, 019/183, 
019/198, 019/104, 019/196, 
022/57, 022/37, 022/11 

Kelta és római 
településnyom, 
római őrtorony  

11161 

2. 2. Zahumenyica 032/1 Telepnyom, 
Árpád-kor 

11162 

3. 3. Dolné lúky 03/26, 03/27, 03/28, 03/30, 
0185/14, 0185/13, 03/49, 03/50, 
0184, 03/48, 02/225, 02/224, 
02/223, 02/222, 0185/76, 0185/74, 
0185/80, 0185/78, 0185/12, 03/6, 
03/7, 03/4, 03/5, 03/2, 03/3, 03/59, 
03/60, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 
03/14, 03/20, 03/21, 03/23, 03/24, 
03/52, 03/51, 03/55, 03/54, 03/53, 
03/56, 03/57, 03/58 

Telepnyom, római 
kor és 
népvándorlás kora 

11163 

4. 4. Nagy Placskó 0182/34, 0182/33, 0182/32, 
0182/31, 0182/30, 0182/29, 
0182/35, 0182/36, 0182/28, 
0182/40, 0182/39, 0182/53, 
0182/54, 0182/55, 0182/56, 
0182/52 

Telepnyom, 
vaskor-Hallstatt, 
kelta, 
Árpád-kor 

11164 

5.a.  5. Pilisszántói-
kőfülke I. 

084/10 -paleolit telephely 
pilisszántói csoport 
-rézkori telep 
-szórvány vaskor 

-középkori 
cserepek 

11165 

                                                           
1
 A Szabályozási Terven jelölt lelőhelysorszámok. 

2
 A központi nyilvántartásban jegyzett sorszámok 
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Ssz1. Ssz2

. 
Lelőhely 
neve 

Hrsz Leírás Azonosító 

5.b. 13. Pilisszántói-
kőfülke II. 

084/10 -paleolit telephely 
szeleta/magdaléni 
-rézkori  
-koravaskori 
kerámia 

-középkori 
cserepek 

23905 

6. 6. Zadoline 
uszke 

081, 025/27, 025/11, 025/10, 
025/9, 025/8, 025/7, 025/12, 031, 
032/1, 032/2, 025/6, 025/5, 025/4, 
025/3, 025/2 

-telep római kori 
kelta - római - 3. 
századig 

-telep Árpád-kor 

11166 

7.  7. Zadoline 
uszke II. 

025/24, 019/69, 019/68, 019/65, 
019/64, 019/61, 019/60, 019/57, 
019/56, 019/71, 023, 020/1, 
019/97, 019/96, 019/91, 019/88, 
019/85, 019/84, 019/77, 019/81, 
019/80, 019/76, 019/73, 019/72 

-telep őskor 
-telep római kor - 2-
3. század 

-szórvány késő 
középkor 

11167 

8. 8. Kálvária-dűlő,  
Pri Kamenyi 

019/166, 019/167, 014/5, 019/165, 
019/164, 019/163, 019/162, 
019/161, 019/160, 02/221, 02/209, 
02/210, 02/211, 02/212, 02/213, 
02/214, 02/215, 02/216, 02/217, 
02/218, 02/220, 02/219, 014/3, 
014/4, 017, 018, 019/42, 019/157, 
019/156, 019/158, 019/159, 014/8, 
014/7 
 

-telep őskor? 
-telep, épület római 
kor 2-3. század 
-épület, késő római, 
-telep általában, 
avar, 
-temető általában, 
avar, 

-szórvány késő 
középkor 

11168 

9. 9. Belterület, 
egykori 
Szántó 
(Zantou, 
Zantho falu 
helye) 

608/3, 607, 608/2, 608/1, 878, 
553/4, 880/6, 880/7, 655/2, 654/1, 
558/1, 553/2, 652/1, 550/1, 603/2, 
573, 572/1, 553/6, 556, 554, 553/7, 
576/2, 576/1, 591, 592, 595, 599, 
598, 593, 662, 631, 880/4, 880/5, 
572/2, 567/1, 570, 594, 579, 578, 
577, 597, 880/8, 880/9, 553/3, 551, 
549, 600, 586, 587, 246, 232, 238, 
220, 230, 233, 239, 244/1, 240, 245, 
237, 420/1, 555/1, 603/1, 187, 247, 
550/2, 234, 228/1, 229, 228/2, 580, 
581, 574, 565, 575, 552, 553/1, 583, 
584, 235, 236, 223, 582/1, 582/2, 
224, 215, 225, 095, 094/4, 094/2 

-Telepnyom 
(felszíni), őskor 
-Telepnyom 
(felszíni), római kor 
-Telepnyom 
(felszíni), késő 
középkor, döntően 
14-16. század 
-Kőemlék, késő 
középkor 

 

11169 

9.b. 15. Öregtemető 558/1, 551 -Templom 
általában, középkor 

-középkori temető 

32130 

9.c. 16. Belterület -  
Kossuth L. u. 
84. 
 

549 -vízmű, középkor, 
-pince, középkor 

36318 
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Ssz1. Ssz2

. 
Lelőhely 
neve 

Hrsz Leírás Azonosító 

10. 10. Szőlőhegy 
(Novosad) 

2362, 2361, 2418/2, 2450, 2449, 
2448, 2447, 2446 

- temető, római 
kor 

11170 

11. 11. Belterület - 
Petőfi Sándor 
utca 2.      

640, 638, 639, 642, 644, 641, 643/5, 
643/4, 643/7, 643/6, 631 

-Telepnyom, 
halomsíros/kora 
urnasíros kultúra  
-Telepnyom, 13. sz. 
-Telepnyom, 16-17. 
század  

11171 

12.a
. 

 Római út 
(Hosszúhegy 
alatt)  

 073, 072, 079, 074/1, 082/2, 088/9, 
087/3, 090/5, 1000/1, 1000/6-11, 
100014-19, 773, 754-771, 775-796, 
798/1-2, 799-801, 882, 840-842, 
880/9, 656-658, 187, 2095 (Szél u - 
Diófa u - Szabadság u. Zahrada u. 
környéke) + 0118, 2331-2332, 2344-
2346, 2350-2374, 2375/275, 
2375/277-279, 2375/292  

 Csobánka 
10131; 

Piliscsév 
11172  

 

12.b
. 

 Római? út Hrsz.073, 072, 069, 036, 037, 038/1, 
039, 031, 025/27 
 

 Piliscsév 
11172 

Pilisvörösvár 
11209; 

13.  Hosszúhegy  0118 Kemencék - újkor? 24394 

14.  MOL 
gázvezeték 

088/4, 088/1, 089/3 szórvány kő 

 
új bejelentés 

15.  Ribnicsek 074/1 Középkori halastó? új bejelentés 

16.  Középkori? út 0112, 092/14-15, 1006-1008/1-2, 
1018, 092/38, 092/17, 092/35 1, 3-
14, 45-47 

Egykori út Pilis-
szentkereszt 

67031 
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6. MELLÉKLET, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE VONATKOZÓ FOGALOMGYŰJTEMÉNY  

a 2015. január 1-én hatályba lépett 2014. évi CVI. törvény ,,A kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról" szerint 

módosított 2001. évi LXIV. törvény 7. § alapján 
1. Beruházó: beruházási, fejlesztési, bontási, helyreállítási vagy felújítási tevékenység 
engedélyezését kérelmező vagy azt végző természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági 
társaság vagy annak megbízottja vagy felhatalmazottja, akinek érdekében az elvégzendő 
földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 
2. Elfedés: a feltárásra nem kerülő régészeti lelőhely, lelőhelyrész fizikai védelmét 
jogszabályban meghatározott módon biztosító műszaki megoldások régészeti megfigyelés 
mellett történő megvalósítása, amelyek visszabonthatóak, az esetleges későbbi, teljes 
felületű feltárás lehetőségét nem csökkentik vagy akadályozzák. 
3. Előzetes régészeti dokumentáció: valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a 
régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, 
kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből 
következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak 
meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely 
állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, 
terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 
4. Fenntartható használat: a védett kulturális örökség olyan módon történő használata – 
ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja meg a 
szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, így 
biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. 
10. Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az 
emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, 
képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, 
valamint a művészeti alkotások. 
11. Kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti 
módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak. 
12. Kulturális örökség elemeinek kutatása: a kulturális örökség elemeire vonatkozó, annak 
pótolhatatlan forrásértékét feltáró, tudományos módszereket alkalmazó, roncsolásmentes 
vagy roncsolásos beavatkozással járó eljárás. 
13. Megelőző feltárás: írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti 
feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a 
földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
feltárására irányul, kivéve a nagyberuházást. 
14. Mentő feltárás: régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése 
során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló 
azonnali beavatkozás. 
15. Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté 
nyilvánítottak. 
16. Műemlékfenntartás: a műemlék rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve 
értékei megőrzéséhez szükséges jókarbantartási tevékenység, a műemléket érintő szakszerű 
állagmegóvás, felújítás, építészeti, képző- és iparművészeti beavatkozás. 
17. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető, temetkezési hely vagy sírjel, 
terület (illetve ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, 
rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából 
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kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, 
alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt. 
18. Műemléki helyreállítás: a jókarbantartási, fenntartási feladatokon túlmenő, a műemlék 
egészét vagy részét érintő felújítás, meghatározott állapotba való visszaállítást célzó 
építészeti, képző- és iparművészeti beavatkozás. 
19. Műszeres lelőhely- és leletfelderítés: a légi felvételezés, a föld és víz alatti építmények és 
tárgyak vagy azok maradványainak, lenyomatainak geofizikai úton történő felmérése, a 
fémkereső műszerrel (detektorral) végzett lelettérképezés vagy -gyűjtés, geodéziai felmérés, 
és minden egyéb műszerrel folytatott olyan tevékenység, amely régészeti lelőhelyek vagy 
leletek felderítésére irányul. 
20. Nagyberuházás: az alábbi, földmunkával járó beruházás: 
a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, 
b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított beruházás, 
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés, vagy 
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 
törvény szerint kisajátítást végeztek. 
22. Nyilvántartott műemléki érték: a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján 
általános védelem alatt álló műemléki érték. 
23. Nyilvántartott régészeti lelőhely: a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján 
általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 
24. Örökségvédelmi felügyelet: a 46. § hatálya alá nem tartozó kulturális örökségi elemek 
megóvásának, fejlesztésének, fenntartható használatának hatósági felügyeleti eszközökkel, 
továbbá hatósági eszközökön kívüli, elsősorban tanácsadással és feladatellátással történő 
elősegítése. 
25. Örökségvédelmi többletköltség: a kulturális örökség védett elemein végzett kutatási, 
restaurálási vagy helyreállítási munkák olyan – az értéknövekedéssel csökkentett – költségei, 
amelyeket a hatóság írt elő vagy rendelt el, valamint amit a tulajdonos kezdeményezésére a 
hatóság annak elismer, és amelyek a védelem hiányában a fenntartással kapcsolatban 
egyébként nem merültek volna fel. 
26. Próbafeltárás: a régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a 
régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és 
rétegsorainak megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a 
veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása vagy 
a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti 
feltárás. 
27. Régészeti bontómunka: a régészeti örökség elemeinek feltárás keretében történő 
kibontására és eredeti összefüggéseinek értelmezésére irányuló régészeti szaktevékenység 
(felületre bontás, rétegbontás, régészeti emlék bontása, nyesés, metszetek készítése), amely 
földmunkával járó fejlesztés, beruházás esetén régészeti feladatellátásnak minősül. 
28. Régészeti emlék: a régészeti örökség ingatlaneleme. 
29. Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető. 
30. Régészeti feltárás: tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti megfigyelés, 
terepbejárás, próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres lelet- és 
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lelőhely-felderítés, beleértve a fémkereső műszer használatát), amelynek célja a régészeti 
örökség elemeinek felkutatása. 
31. Régészeti földmunka: a régészeti bontómunka kivételével a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen a régészeti feltárás megvalósítása érdekében végzett, a régészeti 
feladatellátáshoz kapcsolódó, régészeti szaktevékenységnek nem minősülő, régészeti 
tükörfelületet kialakító gépi és kézi földmunkák összessége, amely nem foglalja magában a 
beruházás megvalósítása érdekében végzett földmunkát. 
32. Régészeti korú tárgy: bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális javak körébe 
tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy. 
33. Régészeti lelet: a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva – ingó 
eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, 
elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú tárgyak. 
34. Régészeti leletek elsődleges feldolgozása: a leletek egyedi tisztítása, az állagvédelemhez 
szükséges mértékű restaurálása, azonosítása, és ennek időtartamára ideiglenes elhelyezése, 
amely a tudományos-szakmai hozzáférés és a múzeumba történő végleges befogadás 
feltétele. 
35. Régészeti lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség 
elemei történeti összefüggéseikben találhatók. 
36. Régészeti megfigyelés: a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő 
folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 
dokumentálása. 
37. Régészeti örökség: az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a 
természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, amely 
segít megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát környezetével, 
valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének 
rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá 
amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek. 
38. Régészeti védőövezet: a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, amely 
biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 
40. Teljes felületű feltárás: nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség elemeinek 
a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 
41. Terepbejárás: minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és kiértékelő 
dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a 
régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, 
hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem. 
42. Tervásatás: tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján előre tervezett 
régészeti feltárás. 
44. Történeti városmag: a mai városok területén található, az eredeti, történelmi 
városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben 
megőrző, a település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható, 
nagyobb összefüggő terület. 
45. Védetté nyilvánított régészeti lelőhely: miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény 
alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális 
jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely. 
46. Védett örökségi elem: az e törvény erejénél fogva általános védelem alatt álló, illetve 
miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi 
elem.  
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7. MELLÉKLET, A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG ÉRTÉKVÉDELEMÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁS KIVONATA 

a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról alapján 
 

1. A rendelet hatálya 
1. § E rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Kötv.) meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokra és feladatkörrel rendelkező 
egyéb intézményekre, azok eljárásaira, a régészeti örökség és a műemléki érték felderítésének és 
kutatásának szabályaira, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
követelményekre, a régészeti feltárásra, az örökségvédelmi hatástanulmányra, valamint a 
nyilvántartott műemléki érték és a műemlék (a továbbiakban együtt: védett műemléki érték) 
kutatására és restaurálására terjed ki. 
2. § E rendelet alkalmazásában 
1. megbízó: a védett műemléki érték tulajdonosa, vagyonkezelője, annak meghatalmazottja, vagy 

az e rendeletben szabályozott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, 
hozzájáruló nyilatkozatok jogosultja, illetve a tervezett tevékenység megrendelője vagy folytatója, 
2. szakszerűtlen tevékenység: a kulturális örökségvédelem területén végzett olyan tevékenység, 

amelyet jogszabályban meghatározott követelmények és szempontok figyelmen kívül hagyásával, a 
tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások vagy a kulturális örökség védelméért felelős 
miniszter által közzétett szakmai irányítói ajánlások megsértésével végeznek, 
3. tájképi jelentőségű régészeti lelőhely: olyan régészeti lelőhely, amely megjelenésével 

környezetének meghatározó tájképi eleme (így különösen erőd, erődítés, vár, templom 
maradványai, továbbá jellemzően természeti védelem alatt is álló földvár, halomsír, kunhalom, a 
domborzatból kiemelkedő, többszörösen rétegzett tell-település), 
4. területátadás: a régészeti feltárást követően a munkaterület kivitelezési tevékenységre 

állapotrögzítő jegyzőkönyvvel történő átadása a beruházónak, 
5. területátvétel: a régészeti feltárást megelőzően a földmunkával járó változtatással érintett 

munkaterületnek régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítő jegyzőkönyvvel 
történő átvétele a beruházótól. 

 
3. A nyilvántartott régészeti lelőhelyekre és a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános 
követelmények 
4. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak a 2001. évi LXIV. 
törvény a kulturális örökség védelméről (továbbiakban Kötv) és e rendelet alapján, valamint az e 
rendeletben meghatározott engedéllyel végezhető. 
(2) A nyilvántartott régészeti lelőhely állapotromlásának minősül a réteg vagy rétegsor átvágása, a 

történeti összefüggés megszüntetése, a régészeti leletek eredeti helyükről történő elmozdítása 
régészeti feltárás nélkül. 
(3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni 
a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 
b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 
c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő 

régészeti emléket. 
(4) A lelőhely állapotváltozásával járó régészeti feltárás esetén előnyben kell részesíteni az eredeti 

rétegsort és történeti összefüggést tartalmazó lelőhelyrész megtartását. 
17. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet érintő, örökségvédelmi engedélyezési eljárás 
40. § (1) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges 

a következő - más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott) engedélyéhez 
nem kötött - tevékenységekhez: 
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a) minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunka, tereprendezés, depó, feltöltés, töltés 
létesítése, 
b) régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai. 
(2) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a tervezett tevékenység pontos helyszínének leírását annak földrajzi kiterjedésével, illetve 

helyszínrajzot (EOV vagy WGS84 földrajzi koordinátákat tartalmazó térképet), 
b) a tervezett tevékenység megnevezését, leírását, valamint 
c) a tevékenységgel érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát. 
(3) A hatóság döntéséhez kiemelten védett régészeti lelőhely esetén örökségvédelmi 

hatástanulmány készítését írhatja elő. 
(4) A hatóság az engedélyt megtagadja, ha a tervezett tevékenység következtében a lelőhely 

megsemmisülne, vagy részleges állapotromlása következne  
 
28. Az örökségvédelmi hatóság szakhatósági eljárása 
64. § (1) A régészeti lelőhelyet érintő szakhatósági eljárásokban a hatóság vizsgálja: 

a) a nyilvántartott régészeti lelőhely, lelőhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális 
kiterjedését az érintett ingatlan vagy ingatlanok területén, 
b) a nyilvántartott régészeti lelőhely jellegét, 
c) a tervezett beavatkozás jellegét és mértékét, ezek hatását a régészeti örökség elemeire,  
d) a régészeti lelőhely elkerülése lehetőségét. 

(4) A védetté vagy ideiglenesen védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet érintő szakhatósági 
eljárásokban a hatóság tekintetbe veszi, hogy a tervezett beavatkozás összhangban áll-e a védetté 
nyilvánítás céljával, ezen belül biztosítható-e - a fenntartható használat elvét is figyelembe véve - a 
lelőhely hosszú távú megőrzése, valamint jövőbeni kutathatósága. 
31. Az örökségvédelmi hatástanulmány 
68. § (1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt 

a) a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében, 
az engedély iránti kérelmet benyújtónak a 12. melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés alapján 

kell elkészíttetni. 
ca) régészeti örökség felmérése esetén a 12. melléklet 1-3. pontja alatti vizsgálatokat és 

elemzéseket, 
(4) Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 12. mellékletben 

meghatározott tartalmi elemek közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek 
összessége. 
69. § (1) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a 

településrendezési eszköz készíttetője köteles gondoskodni. 
(2) A Kötv. 85/A. §-ában meghatározott örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult: 
a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a 

régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, 
 
37. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában adott szakmai vélemény örökségvédelmi 
szempontjai 
77. § (3) A hatóság a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában adott szakmai véleményhez kikérheti 
a) nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védőövezetét érintő esetben az 

Ásatási Bizottság szakértői véleményét. 
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12. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez 
Az örökségvédelmi hatástanulmány és az értékvédelmi terv részletes tartalma  

(kiemelve a régészeti hatástanulmányra vonatkozó szakaszokat) 
1. Vizsgálat: szöveg, térképi ábrázolás, fotók azonosításra alkalmas adatokkal és formában: 
a) történeti leírás és a változással érintett területen 
aa) régészeti örökség felmérése esetén terepbejárás, 
ab) műemléki értékek felmérése, települési értékleltár felvétele szemrevételezéssel, 
b) természet, táj, tájhasználati, településhálózati és településszerkezeti összefüggések, 

tájtörténet, 
c) településkép és utcaképek, 
d) településszerkezet és területhasználat, 
e) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok, 
f) védettségek: régészeti és műemléki egyedi és területi, világörökségi, 
g) az örökségi értékek elemzése, 
h) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében. 
2. Változtatási szándékok: a tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi vagy 

grafikus megjelenítése: 
a) településhálózati és tájhasználati változás, 
b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás, 
c) infrastrukturális változás, 
d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása, 
e) műemléki értékek felmérése esetén a középtávon tervezett, a települési értékleltárban 

szerepeltetett létesítmények megjelenését érintő beavatkozások megnevezése és rövid ismertetése. 
3. Hatáselemzés szöveges és ábrázolt formában a különböző hatásterületek kijelölésével: 
a) történeti településszerkezetet érintő következmények, 
b) természeti, táji hatások, 
c) a településkép feltárulásának változásai, 
d) régészeti emlékek, műemléki értékek feltárhatóságának, megmaradásának, 

bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei, 
e) történeti térbeli rendszerek alakulása, 
f) műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek, műemlékek eszmei, használati és 

esztétikai jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a 
település életében, 
g) műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei, 
h) településkarakter változásának hatásai, 
i) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései, 
j) folyamatok iránya, visszafordíthatósága, 
k) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei, 
l) a műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis (kockázatelemzés). 
4. Közérthető, egyértelmű elbírálásra alkalmas összefoglaló 
5. Nyilatkozat: az örökségvédelmi hatástanulmány készítőjének nyilatkozata arról, hogy a 

tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 
6. A műemléki értékek tekintetében települési értékleltár tartalmazza: 
a) az építészeti örökség országos védelemre (védett műemléki érték) méltó létesítményeinek 

azonosító adatait (megnevezés, cím, helyrajzi szám, jellemző fénykép), 
b) a közterület felé eső homlokzatok, nézetek megőrzendő, az építészeti kialakítás karaktere 

szempontjából jelentős értékeit, 
c) a létesítmények további - szemrevételezéssel megállapítható - értékeit. 
7. Az értékvédelmi terv tartalmazza: 
a) az értékek meghatározását és tudományosan megalapozott rangsorolását, 
b) az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeinek megőrzését elősegítő szempontokat és 

konkrét követelményeket, 
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c) helyi szabályozási elemekre, övezeti előírásokra, helyi értékvédelmi rendeletre vonatkozó 
javaslatot, 
d) az érték védelmét szolgáló egyedi vagy sajátos szabályokat, 
e) az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeit érintő fejlesztési, rendezési és 

hasznosítási típusú feladatok meghatározását, 
f) az értékvédelemre irányuló tevékenységek prioritásainak meghatározását, ütemezését, 

felelőseinek megnevezését. 
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1. KIEGÉSZÍTŐ MUNKARÉSZ, PINCERENDSZER PILISSZÁNTÓ BELTERÜLETE 

ALATT  

Régészeti szempontú vélemény, a legfőbb jellemzők leírása (további kutatás nélkül) 

Előzményadatok összefoglalása: 

A település belterülete alatt több helyen észleltek olyan jelenséget, mely egy kiterjedt, 
több ágból álló pincerendszer meglétére utal (falazattechnikai egyezések, szintbéli 
összevethetőség).  
Rendelkezésre álló adatok:  

− Szőnyi József volt pilisszántói polgármester térképe a belterület alatt előkerült 
régészeti jelenségekről (1. kép).  

− egyes pinceszakaszokról készült fotók  

− Felmérési dokumentáció - 2012. nyara, Műegyetem Fotogrammetria és 
Térinformatika Tanszéke 

− Szegedi Tudományegyetem TL/OSL Kormeghatározó Laboratórium  
A rendelkezésre álló adatok alapján első lépésként megpróbáltuk rekonstruálni a ,,feltárás" 
menetét. Ezek alapján:  

− 2002. augusztus 24-én beszakadt a templom padlója (2. kép) 

− a 20. századi betonlapok felszedése alatt kb. 15-20 cm-rel láthatóvá váltak négyzetes 
agyagpadló- elemek (2. kép), melyek megegyeznek az Öregtemetőben feltárt épület 
padlójával (17. kép) 

− ez alatt a réteg alatt mesterséges akna került kialakításra kb. 160 cm mélységig, majd 
innen a feltárulkozó boltívet követve hordták ki a törmeléket az elfalazott szakaszig, 
illetve megkezdték a csatlakozó folyosó kibontását (3-9. kép).  

− Tekintettel az egyházi és műemlékvédelmi nyomásra a munka itt abbamaradt.  

− ezután a volt plébánia udvarában (10-11. kép) illetve a templom oldalán (12. kép) 
szondákkal igazolást nyert, hogy az elfalazott szakasz folytatódik, illetve egy 
magánház pincéje szintén a rendszerrel mutat összefüggést (13-14. kép).  

− a Baross kúria egyik épülete alatti alsó pince szintén hasonló jellegű, ennek 
törmelékkel töltött szakaszát a felújításkor befalazták (15-16. kép) 

− Szőnyi József volt polgármester a pincéket/folyosókat kutatva térképen jelezte azokat 
a jelenségeket, melyeket értelmezni próbált (1. kép) 

− több egyeztetés után az akna falát kövekből készült falazattal támasztották meg, a 
beszakadt részt üveglappal fedték le. 

− 2012-ben az ismert szakaszokat a BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéke  
Dr. Winkler Gusztáv adjunktus, okl. építőmérnök vezetésével felmérte (ELGI talajellenállás-
mérések és földradaros mérések). A geofizikai mérések alapján a tapasztalati úton ismertté 
vált jelenségeken túl egyéb objektumokat is feltételeztek és jeleztek (integrált 
objektumfelderítési térkép Templom, Baross udvar). A jelölt mérések alapján vonalas - 
lineáris szakaszokat valószínűsítenek. Elkészítették a Kossuth Lajos u. hosszmetszeti vázlatát 
is. Munkájának összefoglalását még 2012-ben közölte Földalatti folyosórendszer felderítése 
(Avagy megint a pilisszántói titok?)  címmel a http://www.pannonpalatinus.hu/?p=2210 
weblapon. A régészeti szempontú véleményformáláshoz rendelkezésre bocsájtották az 
említett tervlapokat is (18-21. kép és csatolt objektumfelderítési térképek) 
Fontosnak tartjuk Winkler Gusztáv 2012. évi előbbiekben idézett jelentésének kivonatából a 
módszertanra vonatkozó részt idemásolni:  
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,,A tevékenység alapvetően három helyszín köré csoportosult, a régi temető területére, a 
katolikus templomra és környezetére, valamint az általunk „múzeumnak” nevezett pincére és 
a kapcsolódó objektumokra. ...Ezen a helyen kell kitérni a felmérések alaprendszerére. A 
három vizsgálati területet önálló geodéziai hálózatba foglaltuk. A kialakított hálózat 
középhibája 6 cm volt, ami a célnak megfelelő pontosságot jelent. A probléma azzal volt, 
hogy a település digitális térképe egy rossz digitalizálás eredményeként született, a belső 
településrészek esetében is előfordulnak 2-3 méteres hibák, és az alaptérkép alaktanilag is 
problémás. Ezért hálózatunkat a lehető legkisebb hibaeloszlást mutató módon illesztettük rá 
a térképre. Mivel jelenleg külön kezeljük a három területet, ezért ennek a felhasználó 
szempontjából erős zavaró hatása nincs. A térképlapokon szereplő magassági értékek balti 
magassági rendszerben a templom falában lévő magassági csaphoz lettek viszonyítva. 
1. A templom körzetének vizsgálata 
Számunkra a „legkézenfekvőbb”, első pillanatra a legtöbb eredményt mutató terület a 
templom körzete volt. Itt, mint tudott, a templomhajó középső részén történt az első 
konkrétan vizsgált beszakadás (a lejárat helyreállításával és megóvásával), valamint 
felfedezésre került a templomtól északra lévő folyosószakasz. Igazából emiatt két feladat 
adódott, az egyik az egymástól elfalazott folyosórészek összefüggésének megállapítása, a 
másik az északi folyosórész és a szomszédos épületek viszonyának rögzítése. A felmérésekhez 
önálló vízszintes és magassági hálózatot létesítettünk. A templomon belüli szakasz felmérése 
nem okozott komoly problémát, a méréseket mérőállomással hajtottuk végre, viszont itt 
teszteltük le a külső járatban alkalmazott technológiát. A Szabadság utca alatti folyosórész 
bejárata ugyanis olyan szűk, hogy hagyományos eszközöket a nagyon fontos 
iránymeghatározásra nem alkalmazhattunk. Végül is ellenőrzött expedíciós felmérési 
módszerek segítségével történt a két rendszer összekötése. 
A méréseket feldolgoztuk és térképen rögzítettük (Pilisszántó római katolikus templom alatti 
folyosó helyszínrajza, és Pilisszántó „templom” hosszmetszet). A jobb felhasználhatóság 
érdekében a fontos méreteket beméreteztük. Egyébként a térképlapok A3 méretben való 
nyomtatásra készültek a rájuk írt méretarány szerint..... 
2. A „múzeumi” pincerendszer vizsgálata 
A Kossuth L. utcai ún. Múzeumépületben a felmérés körülményeiről ugyanazt el lehet 
mondani, mint a korábbiakban, kiegészítésül itt még úgynevezett lézer-szkenneres (Flash 
Lidar) felmérést is csináltunk, ennek feldolgozása folyamatban van. Az itt történt 
felméréseket szintén feldolgoztuk, és térképeztük (Pilisszántó „múzeum-pince” alaprajz, és 
Pilisszántó „múzeum” hosszmetszet). A térképlapok szintén A3 méretű nyomtatásra készültek 
és fontos távolságokkal méretezettek...". forrás: Winkler Gusztáv: 
http://www.pannonpalatinus.hu/?p=2210 
Értékelés:  
Egyetértünk az eddigi felmérésekkel abban, hogy a pincerendszer igazi szerepe - 
funkcionálisan összefüggő használata az újkori templom felépítése előttre keltezhető. Ezt 
leginkább az utólagos elfalazás és betömés bizonyítja, mint az aktív összefüggő használat 
lezáró ,,aktusa", ennek legkésőbbi dátumaként a barokk templom kiépítésének időpontját 
tekinthetjük.  
A folyosószakaszt a Szabadság utca felé lezáró elfalazással kapcsolatban a korábbi 
megállapításokkal - idézem: ,,A két szakaszt az építés utáni időpontban a templom felől 
falazták be" (Winkler 2012) - ellentétben valószínűnek tartjuk, hogy az építkezéssel 
összefüggésben, vagy már azt megelőzően statikai szempontok miatt tömték be a járat 
templom közelében lévő szakaszát. A pinceszakaszt lezáró mesterséges habarcsos kőfalazat 
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vastagsáágnak meghatározására a geofizikai felmérés tett kísérletet - bár az erre vonatkozó 
pontos adatokat nem ismerem, csupán a térképi átnézeten látszik bejelölve a falszakasz -, 
nyilván ezért ennek egyéb módszerekkel történő megerősítése is kívánatos lenne, pontosító 
adatok hiányában erről nyilatkozni nem lehet.  
A pincerendszer pontosabb keletkezési idejét nem ismerjük, bár a Szegedi Egyetemen 
elvégeztek néhány anyagvizsgálatot egy klastrompusztai és Pilisdömös Árpádvárból 
származó 1-1 téglával együtt. 68% valószínűséggel a vizsgálat a pilisszántói téglát a 14-15. 
századba datálja (1387±92), de nyilván további adatok lennének szükségesek a 
pincerendszer kialakulási idejének pontosabb meghatározására.   
A tömekelés pontosabb datálására a feltöltési anyag régészeti vizsgálata adhatna választ. 
Megállapítható, hogy a 2002. augusztusában beszakadt templompadló alatti szakaszt 
(részlegesen?) szakember felügyelte, erre utal Szőnyi J. visszaemlékezése: ,,A kiemelt 
hordalék földben középkori cserépdarabokat és csont töredékeket találtunk. Ebből arra 
következtetett a régész, hogy  az alagút nem a templom építése idején lett bedöntve és 
feltöltve, hanem még a középkorban". Erre vonatkozó szakmai hivatkozást, tudományos 
beszámolót nem találtam, pedig a leletanyag pontosabb feldolgozása elengedhetetlen a 
pontos véleményalkotáshoz. Pontosabb leletkörülmények ismerete nélkül csupán meg 
kívánjuk jegyezni, hogy a középkori leletanyag jelenléte a betöltésben egyértelműen nem 
datálja a betöltést, hiszen a hordott anyag bárhonnan származhatott, csupán annyit bizonyít, 
hogy a betöltés valamikor az edények használati ideje után történt. A pinceszakasz 
használatának idejére esetleg a járószintben található leletek mutathatnak rá, viszont a 
feltáruló pinceszakaszok előkerülése után nem folytatódott tovább a kutatás. Tekintettel 
arra, hogy a beszakadt padozat alatti rétegek sem kerültek maradéktalanul feltárásra - 
tudomásom  szerint nem került meghatározásra a folyosószakasz egykori járószintje sem 
(Szőnyi J. információja alapján), így elsődlegesen ennek meghatározására lehetne a további 
régészeti kutatásban összpontosítani. A korábbi betöltésből származó anyag értékelésével és 
a pincealjzatig történő vizsgálattal adva van a lehetőség a jelenségek pontosabb régészeti 
módszerekkel történő adatolására.  
A ,,keresztes kő" bemutatása érdekében művileg  kialakított - szakmailag sehogy sem 
elfogadható - lépcsőzetesen lejtő ,,pincejárószint" megtévesztette az építészeti és geofizikai 
méréseket végző szakembert is, mikor úgy fogalmazott, hogy ,,Az északi folyosó mélyen a 
templom alapja alatt lép be, de érdekes módon (jelenleg nem tisztázottan) meredeken 
emelkedik, mintha mégis kapcsolata lett volna a templommal, vagy valamilyen előtte ott 
lévő építménnyel..." A folyosószakasznak a templom alatt induló bejáratát nem látjuk 
igazoltnak. A boltozat enyhe emelkedését a járószint ismerete nélkül nem lehet 
egyértelműen így interpretálni. A templom falán kívül a Szabadság utcában is nyitottak egy 
aknát, illetve a templom másik oldalán, a Templomkertben, mindkét helyszínen a fotók 
alapján viszonylag mélyen találták meg a pinceboltozatokat (12. kép), a Templomkertben 
Szőnyi J. egyik képfelirata alapján a pinceboltozat 3,8 m mélyen volt. Megjegyezném, hogy a 
Templomkert felé menő pinceszakaszt a geofizikai felmérés egyáltalán nem jelzi, Szőnyi J. 
viszont egyértelműen leírja: ,,A templomkerti próba furás igazolja, hogy az alsó szomszéd, 
Cserni Emi néni félúton lefalazott  pincéje a templom alatt továbbmegy, logikai 
összefüggésben a most feltárt templom belső folyosó rendszerével. Ugyanezt igazolta a 
próbafúrás a templom északi oldalán. A szomszéd Trkala telek, a Szrpek-ház volt tulajdonosai 
sejtik gyanús pincéjük titkát. Az 1975-ös templomkerti beomlás szintén azt igazolja, hogy a 
falu be van hálózva titokzatos eredetű és rendeltetésű földalatti folyósokkal..." 
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A templom alatti pinceszakasz talán már a templomépítés előtt beomlott - vagy tudatosan 
elbontották, és feltöltődött/feltöltötték földdel (nem ismert, hogy a kiásott 
törmelékrétegben mennyi kő volt), erre esetleg a most bemutatóhelynek használt, és a 
bemutatás céljából padlólapozott rész aljzatig történő feltárása/ vagy legalábbis fúrással 
történő vizsgálata adhatna választ. A Szőnyi József által készített fotók alapján a megsüllyedt, 
majd szonda szerűen kiásott, törmelékkel töltött akna oldalfalai viszonylag homogén 
humuszos betöltést mutatnak. 
További kérdésként merül fel, hogy a felszedett öntött beton járólapok alatt ugyan látszik 
néhány négyzetes tégla padlólap, azonban jelenleg az aknában látszólag több van elhelyezve, 
mint amit a megbontott padlószakasz kiadna. Kérdés, hogy a többletet a törmelékrétegben 
találták-e, vagy az Öregtemetőből hozták át (1998. évi feltárás után), hiszen az ott feltárt 
épület padozata szintén ezzel azonos (17. kép). A padlólapok pontosabb keltezése 
szükségszerű, kérdés, hogy esetleg mindkét helyen másodlagosan felhasznált római 
építőanyagként (római hypocaustum-oszlopok másodlagosan felhasznált téglái?) kerültek-e 
beépítésre. Feltételezzük, hogy a 18. század közepén még romos középkori templom további 
sorsát pont az új templom felépítése határozta meg, mivel valószínűleg a felmenő falak egy 
részét elbontották és elhordhatták az új építkezéshez. Ebben a kontextusban talán érdemes 
lenne megvizsgálni a mai templom alatt feltárt pinceszakaszt lezáró mészkő falazatának 
anyagát, illetve a templom alapját - falazatát, mennyiben mutat rokonságot az 
Öregtemetőben előkerült romok anyagával. 
Az elmondottak alapján úgy véljük, hogy a pincerendszer (egyik?) bejárata nem itt, hanem 
esetleg egy aknafalazáskor előkerült részen lehetett a régi plébánia udvarán ( 10-11. kép), 
hiszen itt a boltozat viszonylag közel van a felszínhez, bár itt sem zárható ki, hogy esetleg a 
pinceboltozat fölötti eredeti rétegből korábbi tereprendezés során szedtek el.  
Jelenlegi ismereteink szerint a település újkori kialakulásakor, a 1725. évi összeírás „In Pago 
Szántó Templi veteris rudera extant” (Szántó faluban az öreg /középkori/ templom 
falmaradványai fennmaradtak) mondattal említi a település középkori templomát. Mivel a 
középkori templomot nem építették újjá, 1752-ben az istentiszteleteket még csak egy falusi 
házban tudják megtartani." (forrás: http://www.pilisszanto.hu/koezseguenk/romai-
katolikus-egyhaz.html). Mint Szőnyi J. fogalmaz: ,,A templom 1760-as építése előtt az akkori 
térkép tanúsága szerint a főút mindkét oldalán folyamatosan építkeztek, de a templom 
helyét szándékosan kihagyták, évekkel előbb határozták el a templom helyszínét, de azt is 
tudták, hogy a föld alatt építmény fekszik. Ez abból is látszik, hogy a templom alapjának 
építésekor meghagyták az alatta elvezető folyosót, de a templomfal terhének elviselésére 
aláfalazták azt." A Ferenczi - Laszlovszky J. által 2014-ben közölt történeti térképek is 
alátámasztják az elmondottakat (lásd tanulmány 4. melléklete), a közölt térképek jelzik az 
Öregtemetői templom(romot), viszont a mai templom helyén szabályos parcellákat/kerteket 
(szőlőket?) jelölnek. Mindkét általuk közölt térképnek meg kellett előznie a templom 
építését, illetve az I. katonai térképezés felvételezésének idejét, tekintettel arra, hogy ezek a 
térképlapok még nem jeleznek itt templomot, míg a katonai térkép már igen (a második 
térképet - MNL OL S11 No. 52 - feltételesen 1780 körülinek datálják, ami valószínűleg 
pontatlan! - A templomot 1760 júniusában Pádovai Szent Antal napján szentelték fel (Mali 
1996). Feltételezzük, hogy a 300 évvel ezelőtt még a pincerendszer könnyebben bejárható 
volt, ezért az addig beépítetlen  - valószínűleg kifejezetten erre kijelölt  - korábban más 
hasznosítású területen pontosan felmérték a templomhelyet. További kutatás adhat arra a 
hipotézisre választ, hogy ha a boltozat enyhe lejtése alapján mégis ezen a részen kivezetett a 
pincerendszer a felszínre, akkor ennek  - a legkönnyebben hozzáférhető résznek - 
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elbontásával alakították, tömörítették-e a templomhelyet, kizárva a későbbi nagyobbmérvű 
süllyedés lehetőségét).  
A további ismert pinceszakaszok hasonló falazati technikával készültek, némelyik szakasz 
egészen mostanáig használatban volt/van. A Baross kúria egyik melléképületében (ún. 
,,Múzeum") előkerült kút és pinceszakaszra vonatkozóan régészeti és műemléki kutatás 
történt, a kutatási eredmények összeegyeztethetőségének vizsgálata a feldolgozást végző 
kutató feladata. Bejárásunk alapján nem zárjuk ki az elrekesztett pince kapcsolatát a 
pincerendszerhez, viszont annak Winkler G. által feltételezett kiszélesedéséhez, kúttal való 
kapcsolatához nem tudunk hozzászólni. Idézem a 2012-es geofizikai jelentést: ,,...észrevehető 
a síkrajzi térképen, hogy a folyosó vagy kiszélesedik itt, vagy elágazik két irányban. 
Mindkettőre van esély, mivel a felmérések még egy összefüggésre mutattak rá. A hátsó 
pincében lévő kút, amit először csak „kötelességből” mértünk fel, több építési periódust 
mutat. Ezekből a legalsó szintje megegyezik a folyosó lehetséges vízkivételi szintjével. Ebből 
pedig következhet egy szerves kapcsolat a folyosórendszer és a kút között. Erre utalhat a 
folyosó kiszélesedése is." 
 A belterületi műszer által jelzett eltéréseket Winkler Gusztáv az Öregtemetőn kívül 
egyértelműen a folyosórendszerhez köti. Meggyőződésünk szerint valószínű, hogy a felmérés 
alapján folyosóként meghatározott lineáris anomáliák egy része más - esetleg a mai 
felszínhez sokkal közelebb fekvő, kisebb relatív elfedettségű régészeti jelenségre utalnak, pl. 
falszakaszok - amilyen ismert pl. a Baross kúria udvarán, vagy az Egészségház környékén, 
vagy éppen a Pilisszántó esetében szintén felmerülő kőborítású - római - középkori utak 
nyomvonala (lásd Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti munkarészét). A felmérések 
alapján jelzett anomáliákat kis szondákkal - viszonylag alacsony költségvonzattal meg 
lehetne vizsgálni, ami pontosíthatja a jelenség-meghatározást. (Nincs információnk arról, 
hogy a település csatornázása alkalmával a belterületen milyen régészeti jelenségeket 
figyeltek meg). Simonyi Dezső a templom mögött ír le római útszakaszt 1936-ban ,,Többszöri 
kanyarodó után széles és erősen megrongált köves úton ereszkedünk le Szántóra, a major 
udvarának irányába: innen aztán... egy udvaron keresztül, egyenesen a templom 
homlokzatának kell tartanunk. A templom mögött kissé északra fordulva, egy kis szerpentin 
úton emelkedünk a 270-es magasságig, honnan utunk aztán a Hosszúhegy párkányán halad 
tovább délkelet irányába." 

Lehetséges értelmezés:  
,,Különböző funkciójú épületek helyszín kiválasztását a funkciója határozta meg. 
Mészkemencét fűtőanyag, nyersanyag mellé, bástyát hegynek orma fölé, malmot vízfolyás 
mellé stb." - írta 2002. októberében Szőnyi József. Megközelítésem az értékelés során 
hasonló.  
Ismert, hogy a Pilis jelentős szőlőtermő vidék volt a középkor folyamán, főleg a királyi erdők 
peremén. A pincerendszer további értékelésében kutatási témaként felvetem, hogy meg kell 
vizsgálni, hogy uradalmi pinceként/dézsmapinceként betölthették-e szerepüket a középkor 
során. Jelen véleményalkotás kereteit meghaladja a téma pontosabb kifejtése, mindenesetre 
tudjuk, hogy ,,a dézsma az évi bortermés egy tized része, amelynek szedését már I. István 
király törvényei biztosították az egyháznak. A dézsma szedése a megyéspüspök joga volt, de 
bizonyos hányada (1/4, 1/8, 1/16) a helyi plébánost illette meg. A 15 —16. sz.-tól a püspökök 
az egyházi tizedszedés jogát többnyire a világi földesúrnak vagy a kincstárnak adták bérbe. A 
16. sz. közepétől jobbára a királyi kamara bérelte a végvárak ellátására és egyéb hadi 
kiadások fedezésére. Ezért gyakran királyi dézmának is nevezték. Egységes szedését az 1351. 
évi törvény rendelte el. A földesúri jogokat gyakorló, ill. szabad királyi városok a 
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joghatóságuk területén levő szőlők után szintén szedtek dézsmát." (Néprajzi Lexikon - Égető 
Melinda: bordézsma, dézma, dézsma, szőlődézsma címszó). Pinceleírást keveset találtunk, 
ilyen pincerendszer ismert pl. Egerből , ahol ,,egy 1804-ben készült alaprajz részletesen 
ábrázolja a káptalan „nagyobbik" pincéjét a város északnyugati részén. Két bejárata van, és 
szerkezetét két főág alkotja, amelyek egymással összeköttetésben vannak, de ebből a 
keresztágból mindkét irányba még újabbak nyílnak. Sajátos, hogy a kettő között külön 
bejárattal egy rövidebb „ser pintze" is fekszik." (Bakó 1996). Hasonló, fiókpincékkel, 
keresztfolyosókkal kiegészített pincerendszer ismert pl. a kalocsai érsekség területéről, 
Érsekhalma - Hildpusztáról, ahol azonban elég volt a pincéket a löszbe vájni.  
Zárásként ismét a Néprajzi Lexikonból idézzük a dézsmapince meghatározását: ,,a 
földesúrnak vagy földesúri jogokat gyakorló városnak a pincéje, ahol a —dézsmabort 
összegyűjtötték és tárolták. Nevezik még: dézmapince, dézmáló pincének. Nagyméretű, föld 
alatti tárolóhelyek voltak, ahová a borszállító kocsik is behajthattak. A dézsmapincék 
gyakran bonyolult föld alatti folyosórendszert alkottak. Legtöbbször a dézsmaházzal ( —
dézsmahely) voltak egybeépítve. Mellette többnyire kocsma is volt." (Égető Melinda).  
Elég felidéznünk, hogy a Pilisben megtelepedő szerzetesrendek szintén fejlett szőlőművelést 
folytattak, így nem kizárt, hogy a pincerendszer valamelyik rend pincéje volt, de ennek 
pontosítása további kutatás feladata. 
Lehet, hogy a pincék megléte összefügghet azzal az adattal, hogy 1370-ben a Visegrád 
melletti Szent András monostor apátja a monostor dézsmáját Csabán (16/6. sz. lh) és 
Szántón egy visegrádi polgárnak bérbe adja. Szántó települést a pilisi apátság birtokolhatta a 
középkorban, a török korban bizonyosan saját birtokaként tartotta számon (1578, 1615 és 
1698-as forrásokban mint apátsági birtok szerepel), miközben a 17. században elpusztásodik 
(MRT7).  
A település közelébe eső további szőlőművelési adatok összefoglalását pedig Ferenczi L. - 
Laszlovszky J. 2014-ben megjelent cikkében találjuk: ,,A szőlőművelés jelentőségére utal a 
boroni jobbágyok és a pilisi apát közti vita a csöböradó fizetése kapcsán 1329-ben. Egy majd 
két évtizeddel későbbi adat szerint az apátság bortizedként befolyt jövedelme összesen 30 
tunella mennyiségű bor volt. Az össztermés így a 3.000 hektolitert is elérhette, ami akár még 
egy harminc hektáros szőlőtermő területet is feltételezhet. Sajnos azt ma már nem minden 
apátsági birtok esetében lehet rekonstruálni, hogy vajon az adott helyen volt-e az 
apátságnak szőlőbirtoka. A szomszédos Kande esetében már több oklevél is tanúsítja, hogy 
az óbudai klarissza konvent itteni birtokának jelentőségét úgyszintén a szőlőművelés 
adhatta."  
A mai Pilisszántón kialakult páloskultusz miatt megjegyezendő, hogy ,,A pálosok 
gazdálkodásában a szőlőnek kiemelt szerep jutott, a rend elismerése után az egyik 
legkorábbi, XXII. János pápa által adott kiváltságuk, hogy mentesültek a saját maguk által 
művelt szőlők után a dézsma fizetése alól. Szintén a szőlők fontosságára utal I. Lajos király 
1357-ben adott kiváltsága, miszerint a pálosok a maguk által ültetett szőlők után 
mentesültek a kilenced megfizetése alól.... Szőlőkre vonatkozó adatok, ha nem is túl nagy 
számban, de már a legkorábbi időktől kezdve találhatók a pálosok okleveleiben. Sőt, e szőlők 
alkalom adtán – bár korlátok között – még forgalomképesek is lehettek. A kékesi 
(Pilisszentlászló) pálosok pl. Borosjenő területén, a Sumulmal-nak mondott hegyen fekvő 
szőlőjüket 1351. november 23-án 14 budai márkáért adták el az óbudai klarissza apácáknak. 
A szőlő egy nagyobb szőlőterület része volt." (Romhányi 2010).  
Kelt Hartán, 2015. március 29.     Kustár Rozália 
        régész, örökségvédelmi szakértő 
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Felhasznált irodalom: 
Bakó Ferenc, Eger: A bortermelés korai emlékei Eger völgyében Ethnographia / A Magyar 
Néprajzi Társaság értesítője • 107. évfolyam, Budapest, 1996 • 17—40 
Ferenczi, László -  Laszlovszky József: “Középkori utak és határhasználat a pilisi apátság 
területén.” In: A Pilis és a Dunakanyar. Tájhasználat, településszerkezet. Studia 
Comitatensia. A Ferenczy Múzeum Évkönyve.(Új folyam 1, 2014.) 103-124. 
 
Mali László: Pilisszántó műemlékei, kultúrája. in: Pilisszántó. Falumonográfia. szerk. L. Gál Éva, 
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Néprajzi Lexikon. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/ 
 
F. Romhányi Beatrix: „ A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn…” Pálos gazdálkodás a 
középkorban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010 
 
Szőnyi József: Beszakadt a padló a templom közepén. Kézirat 2002. 
 
Winkler Gusztáv: Földalatti folyosórendszer felderítése (Avagy megint a pilisszántói titok?)  
2012. http://www.pannonpalatinus.hu/?p=2210 
Képmelléklet 

 
1. kép Szőnyi József volt pilisszántói polgármester térképe a belterület alatt előkerült 
régészeti jelenrésekről.  
Jelmagyarázat:  
kék: többszáz m3  víz eltűnése nyomtalanul, érintett Hrsz: 215, 220, 225, 258, 393, 550 és a 
215 Hrsz előtti közterület 
piros: beomlások, a pincerendszer esetleges szakaszai érintett Hrsz: 505, 252, 550, 233, 
02/252 templom és udvara, 247, 248 
zöld: falmaradványok megfigyelése 
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2. kép A templom beton járólapjai alatti 
négyzetes padlólapok 

 
3. kép A templom padozata alatti akna 
kitisztítása 

 
4. kép A megsüllyedt, törmelékkel töltött 
akna oldalfalai viszonylag homogén 
humuszos betöltést mutatnak. 

 
5. kép Törmelékkel telített folyosószakasz 
kibontás közben.  

 
6. kép Feltáruló elágazó folyosószakasz és 
a humuszos betöltés 

 
7. kép Elfalazott templom alatti 
folyosószakasz és földdel feltöltött 
csatlakozó járat részlete a ,,keresztes kő" - 
középkori sírkő bemutatóhelyével 
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8. A 2002. augusztus 24-én feltárult 
pinceszakasz és folytatása a templom 
padozata alatt - és a kialakított 
bemutatóhely 2014. tavaszán (Kustár R. 
felvétele), a szintkülönbség is jelzi a 
törmelék feltáratlan szintjét 
 

 
9. kép  A pincetörmeléken kialakított 
padozat-alap aknatámasztó új falazata 
(Szőnyi J. felvétele) 
 

 
10. kép Pinceboltozat részlete a volt 
plébánia udvarán, aknaásáskor 
 

 
11. kép Folyosórészlet a régi plébánia 
udvarában ásott aknában 
 
 
 
 
 

 
12. kép Szondázás a templom külső 
oldalában, a megtalált pinceboltozattal, 
Szőnyi J. felvétele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Szabadság út alatti bevakolt falú 
pinceszakasz - Szőnyi József felvétele 
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14. kép Szabadság út alatti bevakolt falú 
pinceszakasz egykori szellőzője - Szőnyi J. 
felv.  
 

 
15. kép Baross-ház alatt lévő lefalazott 
pinceszakasz 
 

 
16. kép Baross-ház alatt lévő első 
pinceszint kúttal 
 
 

 
17. kép Öregtemető területén feltárt 
épület padozata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mintavétel a Pilisszántói templom alatti 
folyosószakaszban ,,elágazás" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. kép A Templom alatt és a Szabadság utcában megfigyelt szakaszok 
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19. kép Winkler Gusztáv vezette kutatócsoport által készített felmérés 
 

 
20. kép Baross ház melléképülete - pinceszakaszai és kútja 
 

 
21. kép Baross ház melléképülete - pinceszakaszai és kútja 
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2. KIEGÉSZÍTŐ MUNKARÉSZ, PILISSZÁNTÓ - ÖREGTEMETŐ 

Régészeti szempontú vélemény, a legfőbb jellemzők leírása (további kutatás nélkül) 
 
Előzményadatok összefoglalása:  
,,Szántó újratelepítésének idejében használatos templom említése először 1719-ben történik, 
amikoris a falubeliek engedélyt kérnek a pálosoktól, hogy szentkereszti erdejükben „az szegin 
templomuk javításához néhány fát kivághassanak". 
1733-ban Szántót mint fatemplommal rendelkezőt említik az oklevelek, mely templom 
valószínűleg tönkrement, mert 1743-ban azt írják, hogy „formális (szabályos) egyháza 
egyetlen sincs, hanem egy bizonyos nyomorúságos oratóriuma". 
1745-ben a következőket jegyezték fel „Egy profán (világi, nem egyházi), falusi házból 
kialakított templom van, amelyben egyelőre Paduai Szent Antal szobrát tisztelik" (Itt 
találkozunk először a - faluval kapcsolatban - Sz. Antal nevével.) 
1747. évi kánoni vizitáció szerint: Egy falusi házból kialakított és létrehozott templomocska, 
amelyet az egész község pénzért vásárolt az egyház leendő épülete számára. Felszentelte a 
módfelett tisztelendő vörösvári archidiákonius kb. 27 évvel ezelőtt. A kánoni látogatás szerint 
a szántói templom összedőléssel fenyeget, a hívek új templomot szeretnének építeni, és már 
gyűjtöttek is erre, a pénzt kiadták kamatra. 
1754-ben így említik „Veteris Ecclesiae rudera supersunt" - A régi templomnak romjai 
megvannak. 
1759. június 25-én Schönpflug Ferenc zsámbéki plébános jelenti a veszprémi püspöknek, hogy 
a templom újraépítését kérte Zichy grófnőtől, „A grófnő... nem csupán kinyilvánította, hogy a 
szántói templom újraépítésének bőkezű adakozója lesz, hanem már minden intézkedést 
hatékonyan meg is tett annak megkezdéséért." Közli továbbiakban, hogy az idő rövidsége 
miatt el is vállalta, a grófnő által megállapított napon, még június 20-án „primo lapidis 
impositionem" az első kőnek az elhelyezését. A helység úrnője az építkezésre eddig kifizetett 
összegen túl, magára vállalta a templom belső kiképzésének költségeit is. " ( Mali 1996) 
A felsorolt adatok alapján feltételezhető, hogy az újkorban idetelepült lakosság egy ideig a 
korábbi, középkori eredetű templom felújítását fontolgatta, később elvetve ezt, teljesen új 
helyen jelölték ki a barokk templom helyét. A Ferenczi L. - Laszlovszky J. által 2014-ben közölt 
történeti térképek is alátámasztják az elmondottakat (lásd tanulmány 4. melléklete), a közölt 
térképek jelzik az Öregtemetői templom(romot), viszont a mai templom helyén szabályos 
parcellákat jelölnek. Mindkét általuk közölt térképnek meg kellett előznie a templom 
építését, illetve az I. katonai térképezés felvételesésének idejét, tekintettel arra, hogy ezek a 
térképlapok még nem jelezik az új templomot, míg a katonai térkép már igen (a második 
térképet - MNL OL S11 No. 52 - feltételesen 1780 körülinek datálják, ami valószínűleg 
pontatlan! - A templomot 1760 júniusában Pádovai Szent Antal napján szentelték fel (Mali 
1996).  
Ennek alapján feltételezzük, hogy a 18. század közepén még romos középkori templom 
további sorsát pont az új templom felépítése határozta meg, mivel valószínűleg a felmenő 
falak egy részét elbontották és elhordhatták az új építkezéshez. Ebben a kontextusban talán 
érdemes lenne megvizsgálni a mai templom alatt feltárt pinceszakaszt lezáró mészkő 
falazatának anyagát illetve a templom alapját - falazatát, mennyiben mutat rokonságot az 
Öregtemetőben előkerült romok anyagával.  
 
Ugyanígy emlékeztetnünk kell az Öregtemetőben feltárt padlótéglák és a beton járólapok 
alatti téglalapok rokoníthatóságára (5-7. kép). 
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Amennyiben feltételezésünk valós, úgy innen faragott, megmunkált kövek is átkerülhettek az 
új templomba, esetleg ilyen lehet a homlokzaton elhelyezett reneszánsz faragvány is 
(örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarész 3. melléklet), de nem kizárt esetleg 
további kövek előkerülése sem.   
 
Tekintettel arra, hogy Kocsisné Molnár Erzsébet Öregtemetőben 1998-ban végzett 
ásatásának részletes közlésére még nem került sor, ezért az ásatás eddigi legátfogóbb 
ismertetését idézzük Tari Edit (2000) tollából: ,,1998-ban végzett szondázást a falusi 
templom helyén Molnár Erzsébet. Kutatása alapján megerősítést nyert, hogy a régi 
temetőben van a középkori templom maradványa. Bár teljes feltárást nem állt módjában 
végezni, a templomnak két periódusát el tudta különíteni. Az Árpád-korban épült egyháznak 
a bejárata a nyugati oldalon helyezkedett el, érdekesség, hogy a temetői ösvény ma is a 
templom egykori bejárata fölött halad! A templomot Mátyás király uralkodása előtt dél felé 
bővítették, amit a padlószint alatt talált érme keltez, illetve freskótöredékek is előkerültek. 
Északi oldalon osszáriumot építettek a templomhoz. A szentélyben azonban nem tudott 
kutatni, mert ide még az ötvenes években is temetkeztek (Molnár Erzsébet szíves szóbeli 
közlése). " 

Az Öregtemetőt szegélyező partban a mélyút fölött már az 1970-es években megfigyeltek 
falmaradványokat (Tettamanti Sarolta in Régészeti Füzetek 1976), majd 1977-ben az alábbit 
jegyzi fel Tettamanti Sarolta: Pilisszántó - Tanácsháza udvara - temető: A Tanácsháza 
kapujától fölfelé a dombon, mintegy 120 m-re, az egészségház alapozása közben, egy kb. ÉK-
DNy-i irányú középkori falra bukkantak. Az alapárokban több helyen malter-, omladék- és 
égésrétegek voltak. A falmaradvány valószínűleg összefügg az udvar melletti temető É-i 
oldalán lévő, a mélyútban látható falrészlettel, vele egy komplexumot alkotva (in Régészeti 
Füzetek 1977). Az MRT7 kötetében megemlítik - Tettamanti Sarolta bejárásai alapján, hogy a 
temetőt északról határoló mélyút falában 5-6 m hosszú, kelet - nyugat irányú habarcsos 
falrészletet figyeltek meg, illetve a temetőben sírásáskor falmaradványt találtak.  
Az Egészségház építésekor előkerült falmaradványokról nincs több információnk.  
 
A BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéke Dr Winkler Gusztáv adjunktus, okl. 
építőmérnök vezetésével az Öregtemető és az Egészségház környékén is végeztek 
felméréseket (Winkler 2012). A kutatásokat a kutató bevallása szerint ,,a rendelkezésre álló 
videó alapján, helyszínrajz nélkül végezték." ,,Feladatul a lehetséges épített létesítmények 
helyének és helyzetének meghatározását tűztük ki. Érdekes lehet a későbbiekben ezek 
összevetése a feltárás eredményével... A temetőben a geofizikai mérések (fajlagos 
ellenállásmérés és földradar) mellett mikrodomborzatos felmérést hajtottunk végre. ... Első 
lépésben meghatároztuk azt a területet, amely külső határát jelenti egy lehetséges 
épületegyüttesnek...  
Ennek kialakítására egy gyors környezeti rekonstrukciót hajtottunk végre, amely felöleli az 
1700-as évektől a jelenig a felszín változásait a térségben, különös tekintettel a nagyobb 
vízmosásokra és patakokra. Ebből kitűnik, hogy a főbb építményeket a még mai is fellelhető 
temető-kerítés határán belül, illetve az Ady Endre út külső oldaláig kell keresni. Ettől 
nyugatabbra és északabbra gyakorlatilag kizárt a kapcsolat. Déli irányban elképzelhető a 
folytatás, mivel nincs nyoma természetes elhatárolódásnak, de ez jelenleg nem állapítható 
meg. Amennyiben tehát feltételezhető egy kolostor jelenléte a területen, az valószínűleg déli 
irányban nyúlhat el. 
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Második lépésként a mikrodomborzatos felmérés segítségével a feltételezhető templom 
maximális befoglaló idomának meghatározása történt. Ehhez segítséget nyújtott az előzetes 
geofizikai kiértékelés is, valamint egyéb archív anyagok (egykori videófelvétel) 
hozzávetőleges kivetítése a jelenlegi terepre. E mellett jellegzetes, a terep és a 
temetőhasználat jellegével nem indokolható magassági anomáliákat észleltünk, amit (jelen 
tudásunk szerint) legegyszerűbben magyarázhatóan felszín alatti beomlások, egyéb 
süllyedések okozhattak (vagy az itt esetleg meglévő nagyobb mennyiségű kő kitermelése). Ez 
alapján lehatároltuk a lehetséges földalatti objektumok területét. Hangsúlyozni kell, hogy a 
terepi adatokon túl a térkép információi feltételezéseket közölnek. 
A felmérések alapján 2012-ben közölt rajz jelentősen eltér a Winkler Gusztávnak Szőnyi 
József részére átadott dokumentációjában lévő integrált objektumfelderítési térképtől, 
illetve az ún. geofizikai és topográfiai felméréstől (Winkler 2012). Feltételezzük, hogy a 
megjelentetett ábra valamiféle interpretációs kísérlet, azonban a már korábban, régészeti 
megfigyelésből is ismert adatok alapján (északi partoldalban megfigyelhető falszakasz, amit a 
geofizikai felmérés nem ábrázol) nem lehet valósághű. A korábban kifejtett pincerendszer-
funkció javaslatra  - borospincék - nem tartom valószínűnek, hogy erre a területre valamiféle 
alagút kiterjedjen (,,felszín alatti beomlások"). Az Öregtemetőben a geofizikai és georadar 
felmérés munkamódszere a közölt rajzok alapján  kevésbé alkalmas a már ismert adatok 
pontosítására - valószínű a sok 20. századi sírkő, mint zavaró tényező miatt is. A fent 
idézettek alapján az 1998-as ásatás - mely kiásta és felmérési rajzban, fotóban rögzítette az 
előkerült jelenségeket - részletes feldolgozása és közlése hozhat csak új adatot a 
vizsgálatokhoz. Az ásatás során számos templom körüli temetkezést feltártak, sajnálatos 
azonban, hogy a ,,keresztes kő" előkerülésekor, tehát néhány évvel a feltárás után nem 
került sor a leletkörülmények régész általi pontosabb felmérésére, tisztázására, így nem 
ismerjük az előkerült sírkő találásának, helyzetének pontos paramétereit sem.  
 
Javaslom, hogy az Öregtemetőben legalább egy információs tábla kerüljön kihelyezésre, 
bemutatva a régészeti kutatás eddigi eredményeit esetleg kiegészítve a BME 
területhasználati - környezeti model alkalmazható adatsorával. 
 
Kelt Hartán, 2015. március 29.     Kustár Rozália 
        régész, örökségvédelmi szakértő 
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Képmelléklet 
Szőnyi J. fotói az 1998. évi feltárásról, válogatás

 
1. Pilisszántó - Öregtemető, középkori 
templomfalak és temetőrészlet  

 
2. Pilisszántó - Öregtemető, középkori 
templomfalak - 1998. június  
 

 
3. Pilisszántó - Öregtemető, középkori 
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Winkler G. 2012-ben közöl Öregtemető felmérési rajza 
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3. KIEGÉSZÍTŐ MUNKARÉSZ, A ,,KERESZTES KŐ"-RE VONATKOZÓ 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

Régészeti szempontú vélemény, a legfőbb jellemzők leírása (további kutatás nélkül). 
 
,,keresztes kő" előzményadatok összefoglalása:  
- a követ az Öregtemető területén találták, a 2000. szeptemberében. Ekkor már a területen 
1998. évi ásatás alapján ismert volt, hogy egy középkori  - Árpád-kori, majd a 15. században 
bővített - szakrális objektum, több építési fázisú középkori templom és templom körüli 
temető van az újkori sírok alatt (lásd még az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti 
munkarészének Öregtemetőre vonatkozó (2.) kiegészítő munkarészét).  
- Az ásatás során 1998-ban számos templom körüli temetkezést feltártak, sajnálatos 
azonban, hogy néhány évvel ezután, a ,,keresztes kő" előkerülésekor, nem került sor a 
leletkörülmények régész általi pontosabb felmérésére, tisztázására, így nem ismerjük az 
előkerült sírkő találásának, helyzetének pontos paramétereit sem. A leletkörülményeket 
Szőnyi J. polgármester egy újságcikkben így foglalata össze: ,,Egy nagy misét tartottak nálunk 
a régi temetőben. Erre az alkalomra megtisztítottuk a területet a gaztól. Egy munkagép 
fordította ki a követ a földből" (Blikk) 
- az akkori polgármester, Szőnyi József gondoskodott a kő kiemeléséről, és szorgalmazta 
annak helyben történő elhelyezését a közgyűjteménybe jutással szemben, kitartó munkával 
kiharcolta, hogy a kő előbb a községházán, majd 2002 után, mikor a katolikus templom 
padozata beszakadt és egy pincerendszer részletét sikerült feltárni, lehetővé váljon a kő 
elhelyezése a templomban (lásd még az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti 
munkarészének belterület alatti pincerendszerre vonatkozó (1.) kiegészítő munkarészét). 
- Szőnyi J. nyilatkozata Népszabadság, 2000. december 9. szombat: ,,Amikor a középkori 
templomot fölfedeztük, emlékszem, álltam a bejáratánál, és arra gondoltam: ezt a küszöböt 
az Árpád-korban ugyanúgy átlépték az emberek, mint ahogy én most teszem. Ugyanezt a 
meghatottságot éreztem, amikor a most még ismeretlen eredetű követ találtuk. Nem tudom, 
pontosan melyik századból származik és mire használták  - egy azonban biztos: erőt 
sugároz." -  azóta sokan gyógyító erejű szent kőnek tekintik,  
- sokan vélekednek úgy, hogy a sírkő a Pálos rend alapítójának, Özsébnek a sírköve lehetett, 
a haláláról szóló feljegyzés alapján bizonyítottnak vélik, hogy a Pálos rend első pilisi 
kolostora, a Szent Kereszt rendház az Öregtemetőben előkerült romokkal azonosítható.  

 
Értékelés 

A régészeti szempontú véleményalkotásomban azokat a kutatásokat idézem, melyeket 
magam elfogadhatónak vélek.  
Alább, az Indoklás részben kifejtett álláspontok összefoglalva:  

A Pilisszántó Öregtemetőjében talált sírkő a 14. század második felében készült, így 
nem lehet kapcsolni az Gyöngyösi Gergely 16. századi művében említett Özséb (Eusebius) 
sírjához, akit adata szerint 1270-ben a Szent Kereszt kolostor templomában temettek el. 

Természetesen nem zárható ki, hogy a szentkereszti kolostor templomában volt olyan 
sírkő, mely alatt a Pálos rend valamelyik korai perjele nyugodott, akár a Gyöngyösi által 
említett Özséb (Eusebius), viszont a Szent Kereszt kolostor Klastrompusztával történő 
azonosítását elfogadhatónak tartjuk, pilisszántói lokalizációját semmi sem indokolja.  

Pilisszántó vonatkozásában szükséges a középkori források szisztematikus felgyűjtése 
és feldolgozása, illetve a korábban előkerült régészeti emlékanyag komplex feldolgozása, 
közlése. Szántó jelentőségét a középkorban csak a Pilisen áthaladó utak, a táj - és 
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területhasználati, birtokviszonyra vonatkozó adatok összevetése után lehet pontosabban 
megítélni (lásd még az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti munkarészének belterület 
alatti pincerendszerre vonatkozó (1.) kiegészítő munkarészét, illetve az örökségvédelmi 
hatástanulmány vonatkozó részét). 
  Kelt Hartán, 2015. március 29.  

Kustár Rozália  
régész, örökségvédelmi szakértő 

Indoklás:  
Néhány gondolat Romhányi Beatrix tollából (kiemelés KR):  

 ,,Az egyetlen jelentős magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok története régóta 
kedvelt témája a magyarországi egyháztörténeti kutatásoknak. Ennek oka az is, hogy 
fennmaradt két késő középkori kódex, melyek alapvető forrásai a rend történetének. Az egyik 
Gyöngyösi Gergely (Gyöngyös, 1472 – 1531. december 2.) pálos szerzetes, a rend generálisa, 
a pálosok rendtörténetének írója rendtörténeti műve, a Vitae fratrum, a másik a rend 
okleveleinek általa készített Inventariuma. Özséb neve és élettörténete először a Vitae 
fratrum elején bukkan fel, és a szöveg terjedelme ellenére valójában szinte semmit sem 
tudunk meg róla. Gyöngyösi szerint Esztergomban született előkelő családban, s fiatalon, a 
tatárjárás után, barátaival remeteségbe vonult, a Szent Kereszt tiszteletére megalapította a 
rend főkolostorát, majd Gyöngyösi szerint ő kérte Orbán pápától a rend megerősítését. 
Mintegy húsz évig volt elöljáró, végül 1270. február 20-án a szentkereszti kolostorban halt 
meg és ott is temették el...Még Özséb Gyöngyösi által említett sírját sem tekinthetjük 
bizonyítéknak, annál is kevésbé, mivel semmi jel sem utal arra, hogy az bármilyen szerepet 
kapott volna a pálosok liturgiájában, vagy hogy akár helyi jelentőségű zarándokhellyé vált 
volna. Természetesen nem zárható ki, hogy a szentkereszti kolostor templomában volt olyan 
sírkő, mely alatt a közösség valamelyik korai perjele nyugodott. Mivel azonban a kor szokása 
szerint felirata aligha lehetett, Gyöngyösi könnyen felfedezhette benne a rendalapító 
nyughelyét. Összességében úgy vélem, Gyöngyösi művében Özséb (Eusebius) életrajzát 
irodalmi alkotásnak, alakját pedig irodalmi fikciónak kellene tekintenünk. Történeti létezését 
e 16. századi művön kívül semmi sem támasztja alá, személye a rendben egészen a 16. 
század elejéig biztosan ismeretlen volt, még a Hadnagy Bálint által 1507 és 1511 között 
összeállított Miracula Sancti Pauli primi Heremite című műve sem utal rá." (Romhányi 2008) 
,,Gyöngyösi – bár műve megírásakor kétségkívül érvényesített történeti szempontokat, és 
jelentős számban idézett okleveleket – a szó modern értelmében nem rendtörténetet írt. 
Érdeklődésének középpontjában inkább hivatali elődei, az egykori pálos generális perjelek, 
valamint a rend más kiemelkedő személyiségei álltak, köztük is különösen azok, akiket 
példaképül állíthatott saját korának szerzetesei elé. Éppen ez a némileg személyes 
megközelítés magyarázza egyrészt a korai életrajzok sematikus jellegét, amint ezt már 
mások (Mályusz, Hervay) is hangsúlyozták. Másrészt adatainak megbízhatósága is egyre 
csökken, ahogy egyre korábbi időszakokról esik szó.... Összegezve a pálos rend későközépkori 
történetére – magyar viszonyok között – kivételesen jó forrásaink vannak. Ezek értékelésénél 
azonban minden esetben szem előtt kell tartani az adott forrás jellegét, célját és keletkezési 
körülményeit." (Romhányi 2011) 

 
 Lővei Pál, mint a hazai középkori sírkőkutatás kiemelt szakértője először a 
Népszabadság 2000. decemberi cikkére és a ,,kultuszkezdeményre" reagálva 2001. 
januárjában írt véleményt a kőről. Később nagydoktori értekezésében párhuzamokkal 
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9 

szemléltetve illeszti kontextusba a Pilisszántón talált követ, és keltezi azt a 14. század 
második felébe.  
 Lővei Pál a legismertebb hazai kutató ebben a témában, aki nagydoktori 
értekezésében 2009-ben több oldalon keresztül elemzi a pilisszántói követ és a körülötte 
kialakult  misztifikáló légkört. Dolgozatából idemásolom a vonatkozó részt (kiemelések 
aláhúzás formájában KR; a képi hivatkozások a nagydoktori értekezés képeire vonatkoznak):  
 ,,Az utóbbi évek áltudományos hangulatkeltésének „szép" példájával szolgál például 
egy Pilisszántón napvilágra került kőfaragvány körüli hírverés (1. kép). A darabra 2000-ben 
bukkantak rá a község régi, ma már nem használt temetőjének tereprendezése közben, egy 
1998-ban előkerült és régészetileg megszondázott, középkori templommaradvány3 
közelében: a temető egy, legalábbis az emlékezet és a nyilvántartások szerint korábban sem 
használt részén a rakodógép kanala ütközött bele a földből alig kiálló kőbe. A település 
akkori polgármestere — igencsak dicsérhető módon — gondjaiba vette a faragványt, és 
előbb a pincéjében, majd a Polgármesteri Hivatalban, saját hivatali szobájában helyezte el 
üvegezett szekrényben. A leletről beszámolt a napi sajtó, hangsúlyozva, hogy tanácstalanul 
állnak a szakértők a lelet előtt.4 A polgármester — a községi újságban megjelent cikkében — 
jó szemmel mutatott rá, hogy a lelet „Pilisszántónak nem az 1702-től számítható mostani 
kultúrájából való", azaz nem a török után újratelepített község történetéhez tartozik. Az írás 
további részei azonban jóval szubjektívebb és a konkrétumoktól helyenként erősen 
eltávolodó kérdéseknek és gondolatoknak adott teret: „Milyen titkokat őriz a kő? [...] Milyen 
szellemiségű körben született az alkotás, mióta hordja titkos üzenetét? Alkotójának vésőjét 
milyen erő vezette ezekbe a különös ábrákba? Mi célból készült, mit akar mondani nekünk 
ilyen hangosan? Milyen feladatot ró ránk? Miért 'fertőződik' meg mindenki, aki a Kőbe 
mélyed? [...] Van-e, megfejthető-e a Kő abszolút igazsága? Sokan látták már a követ. Egytől 
egyig mindnyájan jó szándékkal, tisztelettel, sőt szeretettel közeledtek hozzá. [...] 
gondoskodó, féltő tisztelet jellemezte a titok megfejtésén fáradozó összes szereplőt. A több 
tucat hozzászóló mindegyike a maga területén elfogadott, elismert tekintély. Látta már 
művészettörténész, bioenergetikus, múzeumi szakember, látó, régész, egyházkutató, 
őstörténet kutató, ezoteriával foglalkozó, intézmények, médiák képviselői és mások, akik a kő 
vonzáskörébe kerültek. Mindegyik szereplőnek létjogosultsága van [...] A vélemények 
meglehetősen szerteágazók. Időben a XIV. századtól visszafelé több tízezer esztendőig, 
térben pedig Egyiptomtól a kozmikus térén át a Pilisig tartanak. Hol van hát az igazság? 
Tudományos elhivatottsága, hite, világnézete, érdeklődése, neveltetése, őszinte 
meggyőződése szerint mindegyik hozzászóló megtalálta benne a saját igazságát. Mintha a 
Kő a maga megingathatatlan bölcsességével, azt közölné környezetének minden tagjával: én 
vagyok az Igazság!"5 

Az, hogy a kőlap valamiféle keresztet ábrázol, azonnal nyilvánvaló volt, az alsó 
keresztszár alatt azonban emberalak mellképét vélték felfedezni, és a kereszt szokatlan 
körvonalai, a mellette látható faragások is kérdőjeleket vetettek fel. A helyiek szemében a 
lelet különleges, a falu sajátos fontosságát is hangsúlyozó ereklyeként kezdett megjelenni 
(függetlenül attól, hogy a katolikus egyház tanításainak megfelelő ereklyéről nyilván szó sem 
lehetett, hiszen a kő a szentséget hordozó semmiféle csontmaradvánnyal vagy más valódi 
ereklyével nem állt kapcsolatban). A lelőhely közelsége miatt az értelmezési kísérletek 
összekapcsolódtak a Pilis hegység és a Pilis-hegy utóbbi időkben divatos, kultikus 
                                                           

A feltárást Molnár Erzsébet vezette. 
R. V., Rejtélyes kő Pilisszántón. Népszabadság, 2000. december 9., 35. (Budapest-melléklet) 
SZŐNYI2001.1-2. 
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jelentőségének6 hangsúlyozásával is, ahogy arra évekkel később a Magyar Narancs elemzése 
rámutatott: „Pilisszántó kultikus szerepe az elmúlt négy-öt évben kezdett kialakulni, hála 
Szőnyi József polgármesternek, az ő bábáskodásának köszönhető a szántói 'keresztes kő' 
kultusza"7. Rendszeresen találkozni a pilisi hegyek és a táj elemei, valamint a kő lelőhelye 
geometrikus összefüggésrendjének elemzésével, beleszerkesztve a pálos őskolostor helyével 
kapcsolatos feltételezéseket is.8 

A kő körüli hírverésre gyorsan felfigyelt az egyik kereskedelmi televízió bulvár 
hírmagazinja is, a talányok vizuális példájaként, transzcendens fényjelenségekként mutatva 
be néhány a kőről polaroid fényképezőgéppel készült, csupán vöröses elszíneződést mutató 
felvételt.9 A mintegy a faragvány különleges sugárzásának tulajdonított produkció azonban 
nyilvánvalóan a fényképezőgép egyszerű hibájából adódott — ha ugyanis nem erről lett 
volna szó, akkor sem a polgármester, sem a leletről korábban beszámoló újságok fotósai, 
sem pedig magának a televíziós műsornak az operatőrei (nem is beszélve utóbb a jelen sorok 
írójáról) nem készíthettek és publikálhattak volna technikailag tökéletes felvételeket a 
darabról. 

Valójában a 83,5x48x19,5 cm nagyságú faragvány ábrázolásának minden részlete 

magyarázható a 13—14. századi rokonemlékekkel való összevetés segítségével. Az 
eredetileg nyilván szabálytalan kőtömböt még körben megfaragva, alul és felül lelépcsőzve is 
csak nagyjából sikerült szimmetrikus körvonalú lappá 
alakítani. Eredetileg láthatónak szánt, teljes felső felületét vésett vonalas ábrázolás tölti ki. 
Központi motívuma egy latin kereszt, amelynek a hosszabb alsó szára alatt egy aránytalanul 
kisméretű, kettős vonal alkotta, felfelé nyújtott, íves kereszttalp látható. A talp belsejében 
egy további apró részlet található, amely valóban egy emberi mellkép körvonalához hasonlít, 
valójában azonban az ív belsejét hármaskaréjjá alakító két gótikus orrtag. A kereszt négy 
szárát mindkét irányban egy-egy hegyes díszítmény bővíti: ezek is gótikus orrtagok 
ügyetlenül megfogalmazott, sajátos változatai. A felső és a két oldalsó keresztszár 
végződései, kétoldalt egy-egy enyhén s-alakban a szár felől elhajló motívummal, valójában 
stilizált liliomok, középen eredendően csúcsos középszirommal. Az alsó keresztszár két 
oldalán egy-egy további, jóval kisebb, nagyjából egyenlő szárú (görög) kereszt látható, 

                                                           
Budapesten 2006 őszén rendezte az OSA (Open Sodety Archives - Nyitott Társadalom Archívum) a 
„Ragályos középkor a rendszerváltás utáni Közép-Kelet-Európában" című, igen informatív, a 
történelem sajátos, modem „használati formáit" feltáró, összegyűjtő és összefüggéseiben is elemző 
kiállítását. Ennek „Oskeresés — újpogány kultuszok" című részlegében nem csupán a (korai) 
középkor, hanem még korábbi történelmi korszakok jelenségeinek, népeinek, kultuszainak mai 
inkarnációi tűntek fel a tablókon: kapcsolódási kísérletek a hunok, szkíták, avaruk, ősmagyarok, 
vikingek, protobulgárok népcsoportjaihoz; próbálkozás a pogány litván vallás és az őslengyel 
egyház újjáteremtésére; a rovásírásra vonatkozó mai elképzelések, használatának új divatja; egy 
kicsiny csoportnak a hunok magyarországi létezése elismertetéséért és nemzetiségként való 
elfogadásáért folytatott küzdelme. Ebben a részlegbe kapott helyet a Pilis hegységgel kapcsolatos, a 
fennmaradt történeti forrásokkal nemhogy nem igazolható, de azoknak számos ponton jócskán 
ellent is mondó, terjedelmes publikációkban is testet öltő, misztikus vélekedések bemutatása is. 
A „Pilis-hittel" ugyancsak kapcsolatban álló „Ősbuda" és Székesfehérvár problémakör eredetéről, a 
tudománytalan nézetek kritikájával: LASZLOVSZKY 2008. 
EÖRSI S—ZSUPPÁN A., A szívcsakrától Fehér-várig. Politikai okkultizmus VI. - A Pilis kultusza. 
Magyar Narancs XVII. 19. (2006. május 12.) 18. 
ARADI 2001. 
FOGARASSY A., Kőbe zárt szent üzenet. Zarándoklás a titokzatos szántói kőhöz. Vörösvári Újság 
I. 7. (2001. július) = http://www.pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag/julius/10.htm; ARADI 2005. 
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orrtagokkal, de liliomok nélkül. Az ábrázolás legközelebbi párhuzamai néhány kassai (Kosice, 
Szlovákia) sírkövön lelhetők fel. Röviddel a jelenleg is álló Szent Erzsébet-plébániatemplom 
építésének kezdete előtt, az 1370-es években készültek ezek a faragványok, amelyeket utóbb 
másodlagosan az új épület pilléreinek alapjaiba építettek be (a 19. század végi, Steindl Imre 
vezette helyreállítás során kerültek ismét napvilágra). E sírkövek közül féltucatnyinál több 
kőlap szintén karéjos mérművekkel tagolt, félköríves kereszttalp mögül kiemelkedő, hosszú 
szárú keresztet ábrázol, szárain orrtagokkal és liliomos szárvégződéssel (2-7. kép). Más 
kassai sírkövek liliomos szárvégződésű vagy orrtagos kereszteket ábrázolnak, hol pajzzsal, hol 
pajzs nélkül (8-13. kép).10 A kassai faragványok megmunkálása azonban a királyi város 
tehetős polgáraihoz méltóan sokkal gondosabb, mint a pilisszántói darabé; a velük szemben 
támasztott magasabb igényeket jelzik a keretükön futó feliratok és a keresztek alsó szára elé 
függesztett, polgári családjegyes címerpajzsok is. Azt, hogy nem kizárólag kassai jelenségről 
van szó, mutatja egy újabban napvilágra került, felirat nélküli váci sírkő, ugyancsak orrtagos 
kereszttel és a keresztszár elé helyezett, de üres pajzzsal (14. kép).11 Liliomos szárvégződésű, 
de orrtagok és címerpajzs nélküli kereszt látható egy a 14. század első felére, közepe tájára 
keltezhető, ördöngösfüzesi (Fize§u Gherlii, Románia) sírlapon (15. kép).12 Orrtagos keresztet 
mutat egy abasári sírkő13 (16. kép), valamint az 1370-es halálozási évszámú rábatöttösi 
sírlap14 (27. kép). A liliomos szárvégződéstől és az orrtagoktól eltekintve pedig a talapzaton 
álló keresztet önmagában vagy pedig az alsó keresztszárra függesztett pajzzsal együtt 
mutató sírkövek egy országszerte meglehetősen elterjedt, 13—14. századi ábrázolási típus 
példái [pl. Buda: 17-24. kép; Mátraverebély15: 25-26. kép; Cserény (Cerin, Szlovákia)16: 28. 
kép], amelynek külföldi párhuzamai Közép-Európa-szerte nagy számban lelhetők fel.17 

A pilisszántói faragványon látható két kisebb kereszt analógiái viszont nem 
fedezhetők fel se a kassai, se a többi velük rokon emléken, de ezekre is található párhuzam a 
középkori Magyarország sírkövei között. Vízkelet (Cierny Brod, Szlovákia) község román kori 
templomának nyugati homlokzatában egy kisebb, befalazott kőtáblán hosszú szárra ültetett, 
négyzetesen kiszélesedő szárvégződésű keresztek láthatók, középen egy nagyobb, kétoldalt 
egy-egy kisebb (29. kép).18 Valószínűleg három személy közös sírköve: férj első és második 
feleségével vagy szülő gyermekeivel. Kora a 12—13. századra tehető, a templom falába már 
másodlagosan, építőkőként megcsonkítva használták fel. Egy további analógia Felsőörsről is 
ismert, ahol egy sírkőtöredéken egy nagyméretű kereszt felső szárának két oldalán található 

                                                           
RÉCSEY1896; MIHALIK 1897; WICK 1933; HAVLICE 1995. 
TETTAMANTI-BATIZI2006. [5,10,13.] 
DEBRECZENI László vázlatkönyvei, 1935. évi kötet, 99. (Debreczeni-gyűjtemény, Református 
püspökség, Kolozsvár; fényképe: KŐSZEGHY, Nyilvántartás) 
NAGY 1973a. 78.; LŐVEI-VARGA 1987.1. 337.; 338/7. ábra 
M. KOZÁK 1976. 103-104.; 6. kép; M. KOZÁK 1978.130.; LŐVEI-VARGA 1987.1. 337.; 338/4. ábra 

15 CZEGLÉDY-KOPPÁNY 1969. 31, 33, 46, 50.; 13, 43. kép; LŐVEI-VARGA 1987. I. 337, 462, 588, 589.; 
586/4. ábra; II. 1220. kép 

16 ZOLNAY 1978.191.; 16. kép 
17 Ld. később a „Temetőkép és temetői sírjelek, valamint rokonemlékek a középkori Magyarországon" 

dmű fejezetben. 
18 Súpis 1967. 280.; Súpis 1978. 195. kép; SLIVKA 1987. 170.; 9. kép; LŐVEI 2001a. 38.; Meg kell 

jegyezni, hogy Michal Slivka a vízkeleti darab három gnosztikus keresztjét Golgotaszimbólumnak 
tartja; a jeruzsálemi Golgota-hegyén a kora középkorban álló három keresztről részletesebben ld. 
alább „A megváltás jele — kereszt a síron" című fejezetben. 
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egy-egy kisebb kereszt (30-31. kép).19 A fentiek alapján igencsak valószínű, hogy a 
pilisszántói faragvány kisméretű, családi sírkő, amely meglehetősen sajátos gótikus stílusban 
készült, valószínűleg a 14. század második felében. Készítője a kassaiakhoz hasonló, jóval 
színvonalasabb megmunkálású sírkövek ábráját igyekezett utánozni, tudása, technikai 
járatlansága azonban csak ennyire tette képessé. Ebből a szempontból rokonemlékeit a 
középkori templom körüli temetők durva faragású, egyszerű ábrájú sírkövei20 között kell 
keresni (amelyeknek — ábrázolása gazdagsága tekintetében — ő maga az egyik 
legigényesebb példája lehet), de a faragástechnikai járatlanság szempontjából párhuzamait 
jelentik azok a fél évezreddel későbbi, egyszerű sírkövek is, amelyek a 19. század elején 
kerültek a Balaton-felvidék egyes református temetőibe Alsóörsön, Balatonkenesén, 
Vörösberényben, Szentkirály szabadján: egy-egy faragatlan vagy alig megmunkált 
terméskődarabra vésték rá keszekusza betűkkel az elhunyt nevét és halálának évszámát, 
feltehetően maguk a családtagok (32-38. kép).21 

A pilisszántói kő tehát a társadalom felsőbb rétegeinek művészeti reprezentációját 

jelentő gótikus stílus falusi átértelmezésének különleges, értékes emléke, amely minden 

szempontból jól beleilleszthető keletkezési korának keresztény halotti kultuszába. Hiába 
került azonban az említett televíziós műsort követően a fenti gondolatmenet a nagyközönség 
elé, először egy újságcikk keretében,22 majd erre való reakcióként röviddel később a tv 
műsorában is, a véleményem szerint meglehetősen meggyőző magyarázat a faragvány 
különleges — ahogy láttuk, egyes vélemények szerint akár kozmikus — kultikus jelentésében 
hívők számára nem bizonyult elfogadhatónak. A Turán című orgánumban például az általam 
korábban a fentieknek megfelelően leírtakat Molnár V. József véleményével ütköztették, aki 
a homloksíkot részekre osztó kereszttel kapcsolatban „életfarendet" és magyar szimbolikát, a 
rakamazi tarsolylemezzel való szerkezeti párhuzamokat emlegetett, míg Szelestey László a kő 
múlt [nyilván 19.] századi „atavizmusait" elemezte, pásztorfaragványokat (mángorló stb.) 
említve.23 Pap Gábor szerint eddig nem került elő ilyen motívumú lelet sem Magyarországon, 
sem máshol, a legközelebb hozzá a boszniai és bulgárföldön található „bogumilista" 
sírköveken látható vésetelemek állnak, de azok a kövek csak részleteikben tartalmaznak 
hasonló szimbólumokat.24 Az „égből pottyant Kő" ábráját nevezték töviskeresztnek, ahol a 
tövisek végén kis szarvacskák (kos vagy bika?) vagy esetleg növényi hajtások, indák jelennek 
meg, és a kereszt mintha egy barlangban álló alak fölül nőne ki.25 Máshol „villámkeresztes" 
kőről lehet olvasni.26 A különös, kettős kereszt formájúnak értelmezett minta a hivatkozott 
szakértők szerint egész biztosan a 11. század előtt keletkezett, a bogumiloktól való 
eredeztetés mellett mások az egyiptomi kopt keresztény motívumokhoz hasonlították, abban 
azonban a közlés szerint mindannyian egyetértettek, hogy a kövön a római judeo-
kereszténységtől eltérő motívum látható.27(Lővei 2009, 10-14. oldal) 
 

                                                           
19 ERDEI—TÓTH 1966. 6. 
20 Részletesebb tárgyalásukat ld. alább a „Temetőkép és temetői sírjelek, valamint rokonemlékek a 

középkori Magyarországon" dmű fejezetben. 
21 LŐVEI 2004d. 145. 

LŐVEI 2001a. 
(j), Pilisszántón ... Túrán (XXXI) Új IV. évf., 1. sz. (2001. február-március), 106-107. 
ARADI 2001. 
ARADI 2001. 
http://arpadhaz.lap.hu [2008.06.20.] 

DeltaThePsycho, 2007.09.20., http://forum.goa.hu/archive/index.php/t-2052.html [2008.06.20.]; 
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Lővei Pál értekezésében kitér a ,,többszörözött kereszt" kérdésére is, kifejti, hogy ,,A már 
említett nagysárosi sírkövön a nagy kereszt körül megjelenő különféle motívumok között egy 
kisebb ferde tengelyű görögkereszt is feltűnik (698.kép). Egy Felsőörsön a prépostsági 
templomban előkerült sírlaptöredéken a többféle motívum alkotta sírkőábra központi elemét 
képező kereszt két oldalán a szárai közrezárta két felső mezőben egy-egy kisebb görög 
kereszt található (30-31. kép).Vízkeleten (Čierny Brod Szlovákia egy kisebb kőtáblán hosszú 
szárra ültetett, négyzetesen kiszélesedő szárvégződésű keresztek láthatók középen egy 
nagyobb kétoldalt egy-egy kisebb (29. kép). Ezen emlékek kora a 12-13. századra tehető. 
Lényegesen később a 14. század második felében készülhetett a Pilisszántón a közelmúltban 
talált sírkő egy nagyobb és két kisebb orrtagos kereszt ábrázolásával. 
Az ilyen több keresztet ábrázoló középkori emlékek köre nem korlátozódik a Kárpát-
medencére: két-három egyszerű vésett körvonalú vagy vésett vonalrajzú kereszt jelenik meg 
például több észtországi sírkövön (Muhu, Karja, Kaarma) és a négy körívből vaskeresztek 
mintájára összeállított kereszteket ábrázoló, fentebb említett sírkövek egyikén is két ilyen 
motívum látható (Muhu). A csehországi Dečinben Mariánská louka templomhely 
temetőjének egyik felirat nélküli sírlapján egy keresztszárú latin kereszt mellett kétoldalt két-
két kisebb görög kereszt látható... ...A felsorolt közép-európai példák egy részén azonban 
csak két vagy esetleg háromnál több kereszt látható vagyis aligha a jeruzsálemi szimbolika 
határozta meg ábrázolásukat. Így a fenti faragványok legalább egy része két-három vagy 
akár több személy közös sírköve lehet: férj első és második feleségével vagy szülő 
gyermekeivel nyugodhatott alattuk." (Lővei 2009, 295). 
 
Felhasznált irodalom:  
R. V. 2000 Rejtélyes kő Pilisszántón =Népszabadság 2000. december 9., 38. p. („Budapest" 
melléklet) 
LŐVEI PÁL, Pilisszántó érdekes kőfaragványáról. Az áltudományok ingoványos talaja - 
Kisméretű, sajátos gótikus stílusban készített családi sírkőről van szó.=Népszabadság 2001. 
január 6., 38. p. („Budapest" melléklet) 
Lővei, Pál (2009) Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria: Bevezető fejezetek a 
középkori Magyarország síremlékeinek katalógusához. (akadémiai doktori értekezés) 
Budapest 2009. 
F. Romhányi Beatrix: A pálos rendi hagyomány az oklevelek tükrében. Történelmi Szemle50 
(2008) 289–312. 
F. Romhányi Beatrix: A pálos élet forrásai a középkorvégi Magyarországon. Az Egyetemi 
Könyvtár Évkönyvei 14–15 ( 2011) 323–330. 
Képmelléklet: 
 

 

Szőnyi J. ,,Itt találtuk" feliratú fényképe 
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A ,,keresztes kő" hátsó oldala  
 
 

 
A ,,keresztes kő" hátlapja és oldalának 
részlete 

 
 
A ,,keresztes kő" elhelyezése a katolikus 
templom padozata alatti 
pincerendszerben. 
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A Népszabadság Budapest 2000. december 9-i száma 
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A Népszabadság 2001. január 6. száma  
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4. KIEGÉSZÍTŐ MUNKARÉSZ, KÜLÖNBÖZŐ KŐEMLÉKEKRE VONATKOZÓ 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

Régészeti szempontú vélemény, a legfőbb jellemzők leírása (további kutatás nélkül). 
 
1. ,,mosolygós kő" előzményadatok összefoglalása:  

A MOL gázvezeték nyomvonalán, a piros turistajelzésű út közelében, munkagéppel találták a 
nagyméretű láthatólag nemigen megmunkált követ, melyen két naiv vésett  - egy 
teljesalakos nő és alatta egy férfifej látszik. A kő előkerülésének pontosabb körülményei nem 
ismertek számomra, a terület mára visszagyepesedett, terepbejárással nem vizsgáltató. 
Szőnyi József volt polgármesternek köszönhetően a lelet előkerülési helyét megtekintettem, 
GPS koordináit rögzítettem, mely alapján felvettem jelen településrendezési terv 
örökségvédelmi hatástanulmányába mint 14. lelőhely. 
Értékelés 
A bizonytalan lelőhelykörülmények nem engednek nagyobb következtetéseket. 
Mindenesetre szakmailag teljesen elfogadhatatlan és kizárható a több ezer éves és több ezer 
kilométerre lévő ősanya-kultuszokkal történő rokonítás. A hasonló, minden mindennel 
összefügg megközelítést még akkor sem tartom szerencsésnek, ha hasonló naiv kivitelű 
rajzok időnként pl. római téglák véseteként ismertek, de egyediségük miatt nem 
helyezhetőek szélesebb kontextusba. Amennyiben tényleg régészeti korú leletről, és nem 
csak később, pl. akár 18-19. századi mészégetők által ihletett unaloműző naiv művészeti 
megnyilvánulásról van szó, akkor sem tartom valószínűnek a római kori kelta őslakossággal 
történő rokonításnál korábbi keltezést (2. század).  
A terület védett természeti terület, többek között a tavaszi hérics élőhelye, ezért is inkább 
roncsolásmentes kutatásokkal, pl. georadarral lenne érdemes felmérni a területet, illetve a 
kő anyagvizsgálatával, pl. szerszámlenyomatok elemzésében, esetleges festéknyomok 
vizsgálata, stb. látok lehetőséget a pontosabb meghatározásra. 
A területről fekvésénél fogva jó kilátás nyílt az őskortól a Vörösvári árokra, mint ez egyik fő 
közlekedési útvonalra, ami megerősítheti a további kutatások iránti igényt.  
 
2. ,,két anyagból összetett kövek és egyéb kövek" 
Véleményem szerint a Pilisszántói Helytörténeti Gyűjteményben bemutatott kövek 
természetes eredetűek, további meghatározásukhoz geológus szakértő véleményét kérném 
ki.  
Az előfordulás helyét megtekintve azonban felmerül, hogy a helyszínen előforduló kövek egy 
részét útalapozásként - a Pilisszentkereszt irányába tartó (középkori?) eredetű út töltéseként 
is használhatták. A terület természetvédelmi területen fekszik, így bármilyen terepi 
vizsgálódáshoz az Örökségvédelmi hatóság engedélyeztetési eljáráson túl a 
természetvédelmi hatóság engedélyét is ki kell kérni.  
 
Kelt Hartán, 2015. március 29.  

Kustár Rozália  
régész, örökségvédelmi szakértő 
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A fotón Balla Gy, Szőnyi J. képfelirata 
alapján a mosolygós kő megtalálója - 
vélhetően a lelőhelyen 

 
Pod Pyskom felvétel a lelőhelyről a 
vezeték nyomvonalával 

 
Tavaszi hérics a ,,mosolygós kő" helyén 

 
Naív vésetű kőtömb és Szőnyi J. ,,fura 
kövei"a Baross kúria ,,múzeum" 
melléképületében 
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,,Fura kövek" Szőnyi J. gyűjteményében - 
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