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ELŐZMÉNYEK 

Pilisszántó község hatályos településrendezési eszközei egy időszakban, egyszerre 
készültek el 2000. és 2002. között. A településfejlesztési koncepciót 20/2002. (IV. 18) 
KT határozattal, a településszerkezeti tervet 21/2002. (IV. 18.) KT határozattal fogadták 
el, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 3/2002. (IV. 30.) KT rendelettel 
hagyták jóvá. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban Étv.) 10. §. (2) bekezdése szerint „a településszerkezeti tervet a 
települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség 
esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A 
tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt 
módosítások egységes tervbe foglalásáról.”  
Jelen munka a szükségessé vált felülvizsgálat, amelynek során a változó igényeknek és 
jogszabályi környezetnek megfelelően kell a község településrendezési eszközeit 
elkészíteni. A településrendezési eszközökben módosítások nem készültek időközben, 
azonban elkészült a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi 
LXIV. törvény (továbbiakban BATrT), amellyel, mint magasabb szintű tervvel 
összhangban kell lenniük az agglomeráció területén fekvő település rendezési 
terveinek. 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2012.(I.24.) számú 
határozatában döntött arról, hogy a „Pilisszántó településrendezési terveinek 
felülvizsgálata” című tervezési munkát elkészítteti. 2012. júniusában az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9.§-ának akkor 
hatályos szabályai szerint a véleményezési eljárást megindította az előzetes 
állásfoglalások beszerzésével. 

A 2012-ben elindított településrendezési tervezési 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 
kerület 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 
az alátámasztó munkarészekkel együtt 2016 márciusára készültek el. 
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1. HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A 2457 fő lakost számláló 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, de még jelentősebb a fővároshoz való közelség és 
átszállás nélküli buszkapcsolat. Pilisszántó 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. Ezt a jellegét, sajátos szerepkörét, mint kirándulóhely, 
pihenőhely, a feltöltődés helye, a természet adta kincsek elérésének helye a tudatos 
fejlesztés révén még karakteresebbé teheti a falu. 

1.2 TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Pilisszántó fejlesztési irányainak meghatározása során, a térségi és országos fejlesztés 
összefüggésibe ágyazva kell gondolkozni, ezért az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció (OFTK), a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (PMTK) 
és Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja 
2006-2007 című fejlesztési dokumentumok vonatkozó megállapításait kell vizsgálni. 
 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az Országyűlés az 1/2014 (i. 3.) OGY határozattal fogadta el az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepciót. (továbbiakban OFTK) 
Az OFTK a budapesti agglomerációt Budapest nagyvárosi térségének részeként 
határozza meg. Az agglomeráció fejlődési irányait szorosan összeköti a főváros 
fejlesztési irányaival. A fejlesztéspolitikai feladatok között a Pilisszántóra is 
értelmezhető pontok az alábbiak: 

• „Elő kell segíteni Budapest fejlődésével járó kisugárzó hatásának minél 
hatékonyabb érvényesítését, koordinált terjedését a környező térségekben. A 
szinergikus hatások erősítése érdekében a belső és külső térszerkezet 
policentrikus kiegyensúlyozására való törekvés különös tekintettel a központ és 
a „belső gyűrű városai” illetve a főváros és agglomerációja viszonyára. 

• Nagytérségi léptékben is kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és 
rekreációs szereppel rendelkező „zöld gyűrű” kialakítása (Budai-hegység, Pilis, 
Visegrádi-hegység, Gödöllői-dombság, Ócsai TVK, Duna-mente, Tétényi-fennsík 
stb.), az agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása. 

• A Budapest körüli turisztikai örökséggyűrű létrehozása a meglévő épített 
értékek kibontakoztatásával. 
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• Családbarát környezet és (köz)szolgáltatások, családbarát munkavállalási 
feltételek biztosítása (pl. digitális infrastruktúra fejlesztésével a távmunka 
lehetőségeinek bővítése).” 

 

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 

A Pest Megyei Önkormányzat 2013. november 29-i közgyűlésén fogadta el a Pest 
Megyei Területfejlesztési Koncepciót. A Pilisszántóra is értelmezhető megállapításai az 
alábbiak: 

• „Tudatos területhasználatot kell megvalósítani, illetve kihasználhatóvá kell tenni a 
helyszínek adottságait. A struktúrákat inkább horizontálisan, azaz húr mentén 
szerveződővé, harántolóvá, kapcsolódóvá kell alakítani a jelenlegi inkább tengelyes 
szerkezettel szemben. Decentralizált, lokális energiaellátó rendszerek, 
energiaszolgáltatás kialakítására, ezek helyzetbe hozatalára kell törekedni (megújuló 
energiaellátás). Mindez feltételezi és erősíti a kistérségi identitásterek belső 
funkcionális együttműködését, önszerveződéseit. A megvalósításban a közösségépítés, 
identitásépítés, a nemzetiségek élő kultúrája és közösségei is jelentős szerepet kapnak. 

• A kívánatos jólét, a megfelelő minőségű oktatás, egészségellátás, a szociális 
infrastruktúrák stb. megteremtődjenek, amelyek aztán tovább energetizálják a humán 
tőkét, a megfelelő termelési struktúra és az azt lehetővé tevő humán alapok 
szükségesek. 
Ehhez arra van szükség, hogy szociális és kulturális ellátórendszerek, óvoda, bölcsőde, 
egészségellátás, oktatás, a közösségi művelődés és a közgyűjtemények 
intézményrendszer a korszellemnek megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre. 

• A turizmusban tudatos stratégiára van szükség. Speciális attrakciók helyzetbe hozása, 
vagy létrehozása erősítheti a desztináció kínálatot. 

• Az eddigi területpazarló, zöldterületet felélő, túlburjánzó agglomerációs 
településfejlődést eredményező fejlesztési tevékenységeket tervezett, koordinált 
térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal, az épített és környezeti értékek 
megóvásával és fejlesztésével szeretnénk felváltani. 

• A munkaerő piaci kereslet-kínálat nem egyenletes eloszlású és nem is követte az 
agglomerációs területeket érintő dinamikus népességnövekedést. Ebből következik, 
hogy az agglomeráció területén élők napi ingázásra kényszerülnek a munkavégzés 
érdekében. Az utazással töltött idő feláldozott haszna a családra, helyi egymást segítő 
közösségekre, saját otthonunk szépítésére vagy akár saját jól– létünkre fordítható idő, 
energia, pénz. 

• Az agglomeráció „túlépítésének” megakadályozásával a térség legyen képes megőrizni 
a természeti környezetének jelentős és értékes részét, a főváros környéki „green-belt”-
et. 

• A megye erdőségei a főváros és az agglomerációs települések rekreációs területeiként 
is pótolhatatlanok. A megyei turisztikai célok megalapozására is tekintettel a Budai-
hegység, Pilis, Börzsöny erdőterületeit védeni kell, kiváltképp a terjeszkedő 
beépítésekkel szemben. Települési szinten a természetes állományok mellett a 
véderdősávok, a beépített területeket tagoló erdők védelme a cél.” 

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja 2006-
2007 

A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja 
szerint a nagyvárosi térség térszerkezetének fejlesztése három pilléren nyugszik: 
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• kiegyensúlyozott térszerkezet 

• decentralizált koncentráció 

• karakter és minőség 

A Budapesti Agglomeráció területét mikro-körzetekre osztja melyek közül Pilisszántót a 
II/12. Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Nagykovácsi, Csobánka, 
Remeteszőlős, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó településcsoport alkotta mikro-
körzetbe sorolja. Ebben a mikro-övezetben a fejlesztés irányvonalai az alábbiak: 

„A hiányzó harántoló szerkezeti kapcsolatok pótlása, ezzel egyidejűleg a 
zöldövezet erősítése, környezetigényes és környezetbarát termelő tevékenység 
támogatása, a helyben foglalkoztatás javítása. A korábban alulhasznosított 
urbanizált területek igényes lakóterületté válásának elősegítése. A 
hagyományos településközpontok revitalizálása. 
A Pilisi-medence térségében és Nagykovácsiban a táji-természeti adottságok 
védelme, a zöldövezet érdekeivel összehangolt, óvatos urbanizáció, ami az 
elővárosi vasúti fejlesztés megvalósításától függően kertvárosi típusú 
lakóterület-fejlesztést, illetve a környezetet nem terhelő termelő-szolgáltató 
tevékenységek területi bővülését eredményezheti. A kialakult lakóterületek 
humanizálása, a közösségi terek fejlesztése, a hagyományos települési 
központok revitalizálása. A térszerkezetet és a megközelítést egyaránt javító 10-
es út kiépítése. A helyben foglalkoztatás lehetőségének bővítése. Környezetük 
iránt érzékeny, többletterheléssel nem járó térségi kihatású intézmények 
letelepítésének támogatása (oktatásban, egészségügyben, rekreációban).” 

Pilisszántó esetében az elővárosi vasút fejlesztése csak áttételesen jelent előnyt, mert 
a vasútvonal nem érinti, de a 10-es gyorsforgalmi út kiépítése segítené a fejlődését, 
mert könnyebben elérhetővé tenné a települést mind a lakók, mind a környezetbarát 
termelő tevékenységek letelepülése szempontjából. Zsákfalu szerű helyzetében a 
helyben foglalkoztatás alacsony aránya mellett az alvótelepülés jelleg erősödött meg. 
A településközpont folyamatosan fejlődő revitalizálása azonban egyre vonzóbb 
lakókörnyezet kialakulását jelenti. 
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1.3 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A településrendezési tervek készítése során meg kell vizsgálni és meg kell teremteni a 
magasabb szintű, területrendezési tervekkel való összhangot. Pilisszántó esetében a az 
Országos Területrendezési Tervet és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét 
kell figyelembe venni.  
 

Országos Területrendezési Terv 

Vonatkozó ábra: 
1. Az OTrT szerkezeti terve és térségi övezetei Pilisszántó területén 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban 
OTrT) a 2013. évi CCXXIX törvény (továbbiakban Mtv) módosította. 
Az OTrT szerint Pilisszántó a 100 ha alatti települési térség kategóriában szerepel, 
területét lényegében erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségbe, kis mértékben 
vízgazdálkodási térségbe sorolja. A településen nemzetközi és hazai szénhidrogén 
szállító vezeték és gyorsforgalmi út nyomvonala halad át.  
 
A kilenc országos övezet közül Pilisszántót öt érinti: 

• az országos ökológiai hálózat övezete 

• kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

• a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

• a világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

• az országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 
A 2013. évi módosítást követően az OTrT a BATrT alkalmazására vonatkozóan új 
szabályokat határoz meg, ezért az országos és kiemelt térségi övezetek összefüggéseit 
a BATrT övezeteivel együtt vizsgáljuk alább. 
 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 

A Budapest Agglomeráció Területrendezési Terve (továbbiakban BATrT) legutolsó 
módosítása 2015. május 5-én lépett hatályba. 
A BATrT 2. számú mellékletét képező Szerkezeti Terv Pilisszántót városias települési 
térség (115,56 ha), magas zöldfelületi arányú települési térség (2,04 ha), 
erdőgazdálkodási térség (944,35 ha), mezőgazdasági térség (531,88 ha) valamint 
építmények által igénybe vett térség (0,23 ha) térségi területfelhasználási kategóriákba 
sorolja. 
 
Pilisszántó 2002-ben készült településrendezési tervei papíralapúak, ezért első 
lépésként a digitális alaptérképre át kellett vezetni a hatályos településszerkezeti 
terven (továbbiakban TSZT 2002.) lehatárolt területhasználatokat, hogy a BATrT-ben 
jelölt térségekkel össze lehessen vetni. 
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Összhang megállapítására vonatkozó területrendezési hatósági eljárás 

Az összevetés során kiderült, hogy jelentős eltérések vannak a területhasználatok és a 
térségek között. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. 
rendelet szerint területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető a településrendezési 
tervnek a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel való összhangjának 
megállapítására (összhang igazolása), amennyiben a területrendezési terv elfogadása 
előtt jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási egység 
nincs összhangban a területrendezési terv térségi szerkezeti tervében kijelölt térségi 
területfelhasználási kategóriával. Ezért jelen tervezési munkával párhuzamosan 
területrendezési hatósági eljárás is lezajlott, melynek eredményeként a Pest Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Állami Főépítésze PED/ÁF/3-
6/2014 számon összhang megállapítására vonatkozó térségi területfelhasználási 
engedélyt adott. Eszerint a hatályos településrendezési eszközöket a kiemelt térségi és 
megyei tervvel összhangban lévőnek kell tekinteni.  

Területcserére vonatkozó területrendezési hatósági eljárás 

Az összhang igazolását követően területcserére irányuló területrendezési hatósági 
eljárást kezdeményezett az önkormányzat. A település az új településfejlesztési és 
településrendezési eszközeinek készítése során nem a 2002-ben kijelölt, és a BATrT-vel 
immár harmonizált néhány területen tervezi beépítésre szánt területfelhasználási 
egységek bővítését, hanem a település más részén jelölne ki ilyen területeket. 
Ugyanakkor egyes, korábban fejlesztési területként kijelölt területeket, beépítésre nem 
szánt területbe, mezőgazdasági területbe, sorolna át, oly módon, hogy a 
területrendezési terv szerinti Területi mérleg ne változzon. Ezért jelen tervezési 
munkával párhuzamosan területcserére vonatkozó területrendezési hatósági eljárás is 
lezajlott, melynek eredményeként a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági 
és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának Építésügyi Osztálya PED/ÁF/51-15/2015 
számon területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélyt adott. 
Eszerint a térségi területfelhasználási engedéllyel megállapított területfelhasználási 
kategória és övezeti határ, műszaki infrastruktúra-hálózat és egyedi építmény az 
alacsonyabb szintű terület- vagy településrendezési tervben a magasabb szintű terv 
előzetes módosítása nélkül szerepeltethető. 
 
Vonatkozó ábra: 
2. A BATrT térségei a 2011-ben elfogadott BATrT-ben, az összhang igazolása után és a 
területcsere után 
 
A BATrT 3. számú melléklete szerinti övezetek közül az alábbiak érintik Pilisszántó 
területét: 

• ökoháló övezetei: magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület 
övezete 

• kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

• ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 

• földtani veszélyforrás területének övezete 
 
Vonatkozó ábra: 
3. A BATrT és övezetei Pilisszántó területén 
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Pilisszántó területén 
érintett országos övezet 
(OTrT 3. melléklete szerint) 

Pilisszántó területén 
érintett kiemelt térségi 
övezet 
(BATrT 3. melléklete 
szerint) 

A településrendezési 
eszköz készítése során 
figyelembe veendő 

az országos ökológiai 
hálózat övezete 

magterület övezete, 
ökológiai folyosó övezete, 
puffer terület övezete 

OTrT és BATrT egyránt 
figyelembe veendő, 
adatszolgáltatás: DINPI 

kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület 
övezete 

kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület 
övezete 

OTrT és BATrT egyránt 
figyelembe veendő, 
adatszolgáltatás: NEBIH 

a tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület 
övezete 

OTrT figyelembe veendő, 
OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 
 

a világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület övezete 

  

az országos vízminőség-
védelmi terület övezete 

 OTrT figyelembe veendő 

 kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi 
terület övezete 

OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 

 felszíni vizek vízminőség-
védelmi vízgyűjtő területe 
övezete 

OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 

 ásványi nyersanyag 
gazdálkodási terület 
övezete 

BATrT figyelembe veendő 

 földtani veszélyforrás 
területének övezete 

BATrT figyelembe veendő 

 vízeróziónak kitett terület 
övezete 

OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 
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1.4 A SZOMSZÉD TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEI ÉS 
PILISSZÁNTÓVAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
Pilisszántóval szomszédos települések Pilisszentkereszt, Csobánka, Pilisvörösvár és 
Piliscsév. A négy szomszéd négy majdnem egyenlő hosszúságú oldalon határolja 
Pilisszántót. 
A Pilisszentkereszttel közös határ nyugati részén összefüggő erdőterület nyúlik át majd 
a Szentkereszti oldalon mezőgazdasági terültek és egy kis szakaszon falusias lakóterület 
csatlakozik a szántói oldalon összefüggő erdőterülethez. A pilisszentkereszti 
szennyvíztisztító 300 méteres védőtávolsága kis mértékben érinti Pilisszántó 
erdőterületét. A Pilisszentkereszt határában 67031 régészeti azonosítóval jelzett 
középkori útszakasz feltételezhetően folytatódik Pilisszántó településmagja felé. 
 
Csobánka felől a szántói erdőhöz összefüggő erdőterület csatlakozik, a kertes 
mezőgazdasági területekhez pedig általános mezőgazdasági terület.  
A kertes mezőgazdasági területek mellet a közigazgatási határ mentén futó út területe 
átnyúlik Csobánka területére, ez szabályozási szinten figyelmet kíván Csobánka 
részéről. 
Csobánka településszerkezeti tervén jelölt 28. számú régészeti lelőhely, Római út 
nyomvonala azonban a közigazgatási határon megtorpan, Pilisszántón nem folytatódik. 
A római út valamikor a Hosszúhegy lábánál folytatódhatott a település belterülete felé. 
 
Pilisszántó déli sarkában lévő védendő vízállásos területhez a már Pilisvörösvár 
területén folyó Határréti patakon felduzzasztott, részben Csobánkai területre is átnyúló 
horgásztó kapcsolódik. 
Pilisszántó déli oldalán fekvő összefüggő mezőgazdasági területekhez Pilisvörösváron 
erdőfoltokkal tagolt mezőgazdasági területek csatlakoznak, kivéve a nyugati oldalon, 
ahol a vörösvári erdőterületek összefüggően átnyúlnak Piliscsévre. 
Piliscsév a teljes közös határon erdőterülettel csatlakozik Pilisszántó mezőgazdasági és 
erdő területeihez. A Piliscsév 11172 régészeti azonosítóval nyilvántartott útvonalhoz 
szintén csatlakozik pilisszántó területén római útvonal. 
 
Összegezve megállapítható, hogy a szomszédos településeknek Pilisszántó 
területhasználataihoz kapcsolódó területhasználatai általában nem okoznak 
konfliktusokat. Egyedül Pilisszentkereszten az erdőhöz csatlakozó falusias lakóterület 
esetében kíván Pilisszentkereszt részéről kiemelt figyelmet elsősorban 
településüzemeltetési szempontból a természetvédelmi oltalom alatt álló 
szomszédság. 
Pilisszántó településrendezési terveinek készítése során a közigazgatási határok 
mentén a hatályos területhasználatok megtartása esetén nem keletkeznek 
területhasználati konfliktusok a szomszédokkal. 
 
Vonatkozó ábra: 
4. Pilisszántó és szomszédjai  
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1.5 PILISSZÁNTÓ HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAI 

Településfejlesztési Koncepció 2002. 

Pilisszántó 2002-ben elfogadott településfejlesztési koncepciója részletesen vizsgálja a 
szuburbanizáció hatásait és a lehetséges településfejlesztési stratégiákat. Végül egy 
olyan fejlesztési szemléletet fogalmaz meg, amely korlátok között kívánja tartani a 
növekedés mértékét, törekszik a falu sajátos képének megőrzésére, de nem zárkózik el 
a falu számára előnyt jelentő fejlesztési lehetőségektől, amelyeknek azonban 
összhangban kell lenniük a történeti adottságokkal, és a falu eddig fejlődésének, 
alakulásának szerves folytatását jelentő területeken (fizikailag és eszmeileg egyaránt) 
kell megvalósulniuk. A jövőképet az alábbiak szerint fogalmazta meg: 
A modern világ emberi életminőséget javító eszközeinek a falu szolgálatába állításával, 
a falu értékeinek tiszteletben tartásával, ezekre az értékekre épülő fejlődés; a minőségi 
életteret adó falusi jellegnek, a falu egyéni arculatának, a táj adottságainak megőrzése. 

Helyi esélyegyenlőségi program 

A Helyi esélyegyenlőségi program 2013-ban készült. A gyermekek, a nők, az idősek és a 
fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében fogalmaz meg célokat, melyek a 
szervezési, kapcsolatépítési feladatokban határozzák meg a legfontosabb tennivalókat. 
A gyermekek kiegyensúlyozottságát, a kisgyermekes nők számára munkahelyek 
teremtését, az idősek számára képzések, programok biztosítását és a fogyatékkal élők 
számára munkalehetőség felkutatását tarja fontosnak a program. 

Pilisszántó sportfejlesztési koncepciója 

Pilisszántó sportfejlesztési koncepciója szintén 2013-ban készült el. A koncepció a 
meglévő adottságokra építve, azokat megőrizve és fejlesztve, új sportolási lehetőségek 
kialakítását tartja fontosnak. A kitűzött célok közül a labdarúgó pálya felújítása 
megtörtént, de fontos fejlesztési cél a tornaterem építése. 

Pilisszántó község lokális fenntarthatósági programja 

Pilisszántó község lokális fenntarthatósági programja (Local Agenda 21) a 
„Szennyvízelvezetés és Tisztítás Pilisszántón” című KEOP pályázati projekthez 
kapcsolódóan készült el 2014-ben. A program 15 célterületen (levegőtisztaság, 
környezet-egészségügy, hulladékgazdálkodás, vizek-vízhasználat, szennyvízkibocsátás, 
föld és talaj, élővilág – táj, zajvédelem, energiafelhasználás, ipar, mezőgazdaság, 
közlekedés, kommunális létesítmények és szolgáltatások és környezetvédelmi 
irányítás) határoz meg feladatokat, melyek részben szervezési, intézkedési, részben 
fenntartási létesítési területeken mozognak. Mindentéren fontosnak tartja az 
információs adatbázisok létrehozását, és a takarékosságra nevelést. A zöldterületek, 
vízfolyások, karbantartása, vízrendezés megvalósítása, a természeti környezettel való 
összhang települési szintű életvitele Pilisszántón a legkiemelkedőbb fenntarthatósági 
feladatok. 
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1.6 PILISSZÁNTÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEI 

Pilisszántó 2002-ben készült településrendezési tervkészletének néhány előzménye 
megtalálható: 

A Dunakanyar terület-felhasználásának felülvizsgálata a tájvédelem és 
idegenforgalom szempontjából 

1988-ban „A Dunakanyar terület-felhasználásának felülvizsgálata a tájvédelem és 
idegenforgalom szempontjából” című munka keretében egy programtervezet készült 
Pilisszántó általános rendezési tervének módosításhoz. A programtervezet kiemelt 
jelentőségű alapelvei a domborzat és a tájkép összefüggésében az érzékeny 
területeken az erdősítést és a be nem építhető területek kiterjesztést szorgalmazza. A 
kevésbé érzékeny területeken a viszonylag nagyméretű legkisebb teleknagyság és az 
alacsony beépítési százalék, illetve abszolút alapterület paramétereivel próbálja elérni, 
hogy a táji környezet beépülése ne lehessen sűrű. A Placskótól kezdve a Hosszúhegy és 
a belterület határa között húzódó területeket összefüggő zártkertként kezeli. Néhány 
kisebb folton zártkertből való kicsatolást javasol. Bizonyos zártkertek távlatban történő 
belterületbe vonásával számol. Az épületekre és kerítésre nézve olyan szabályokat 
határoz meg, amelyek mellett ideiglenes jellegű,(könnyen elbontható) marad a 
beépítés. Új üdülőterület kialakításának akadályozását javasolja. A központi lakóterület 
bővítési lehetőségét kijelöli a belterület északnyugati sarkánál és a Kálvária környékén. 

Általános rendezési terv 1990 

Az 1990-ben elkészült általános rendezési terv a fenti szempontokat figyelembe vette. 
A központi lakóterületeket egységesen végigszabályozza, a Kálvária környékére további 
tervtípus elkészítését írja elő, de a közterületek javasolt helyét, szélességét itt is kijelöli. 
A Pilisszántón ma is a legtöbb problémát jelentő zártkerteket kétféle övezetbe sorolja 
(ZK-1, ZK-2) és a tájképvédelmi szempontoknak megfelelően különbözően határozza 
meg a paramétereket. A zártkertek területén lakóterületi követelményeknek megfelelő 
közterület-szabályozást ad (14, 16, 20! méter széles utcák) egészében azt a benyomást 
keltve, hogy ezek fejlődése lakóterületté idővel összefüggően lehetséges. Placskón 
tartalék kereskedelmi területet is meghatároz. Ugyanakkor egyszerűsített zártkert 
rendezési terv készítését írja elő az összes zártkertes területre. 

Hatályos Településszerkezeti terv, 2002 

A 2002ben elfogadott Településszerkezeti terv fekete-fehér feldolgozásban, 
papíralapon készült, melynek másolatai elmosódók, néhol nehezen értelmezhetők. A 
területhasználati kategóriák azonban leolvashatók róla: 
A központi belterületet falusias lakóterületbe sorolja. 
A külterületen a mezőgazdasági területeket használatuk és természetvédelmi igényük 
szerint háromféle kategóriában különbözteti meg: általános, korlátozott használatú és 
kertes mezőgazdasági területek. 
A volt zártkertek kerületek a kertes mezőgazdasági terület kategóriába, néhol 
különleges települési érdekű beépítésre szánt terület foltok kijelölésével.  
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Kiterjedt erdők mellett, vízgazdálkodási területeket, és a külterület sajátos 
területhasználatai számára (sziklaszínház, Orosdy kastély, volt mészégető, kőörlő 
terület) közparkot jelöl a terv, mint beépítésre nem szánt területeket. 
Különleges terület kategóriába sorolja a temetőt és egy turisztikai célú területet a falu 
északi végénél. 
A 10-es számú főforgalmi út tervezett nyomvonalához és csomópontjaihoz igazodva 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöl ki. 
A terven szereplő, szerkezetet meghatározó fő elemek a vízmosások, a falut átszelő 
11108 jelű út, a tervezett 10-es út és az akkor még tervezett csomóponthoz 
kapcsolódó tervezett, a település központját kikerülő utak, a nagyfeszültségű villamos 
vezeték, a régészeti lelőhelyek és a természetvédelmi lehatárolások. 
A 2002-ben készült Településszerkezeti tervet az összhangra vonatkozó 
területrendezési hatósági eljárást követően a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala Állami Főépítésze PED/ÁF/3-6/2014 számon megadott, 
összhang megállapítására vonatkozó térségi területfelhasználási engedély szerint a 
hatályos településrendezési eszközöket a kiemelt térségi és megyei tervvel 
összhangban lévőnek kell tekinteni. 
 

Hatályos Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv 2002 

A 2002-ben jóváhagyott szabályozási terv a központi lakóterületen nem hoz jelentős 
változást a korábbi tervhez képest, az északi új lakóterületet már szerves egységként 
szabályozza, a Kálvária környékére pedig részletes szabályozási terv készítését írja elő. 
Ellentmondásos, hogy bizonyos feltételek esetén mégis lehetővé teszi a telek 
beépítését a részletes terv elkészülte előtt. 
A zártkerteket finomabban különbözteti meg, mint a korábbi ÁRT: 4 féle kertes 
mezőgazdasági övezetbe sorolja. Leglényegesebb, hogy a Placskóval nyugaton 
szomszédos területen be nem építhető, korlátozott használatú mezőgazdasági 
övezetet alakít ki, és megszakítja az összefüggő zártkert zónát. Ezzel valóságosabban 
szolgálja a tájkép védelmét, mint az előző terv! 
A kertes mezőgazdasági övezetekben nem szabályoz többé útszélességet, az ÁRT által 
jelölt szélességek azonban sehol nem alakultak ki. A Placskón egy érdekes, települési 
érdekű használatú különleges területet jelöl ki, amely a leszakadó településrész 
alközpontjának kialakítását sugallja, de szintén ellentmondásos szabályok miatt mára 
már csak az önkormányzati tulajdonban lévő telkek nem beépítettek. 
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1.7 PILISSZÁNTÓ TÁRSADALMA 

1.7.1 DEMOGRÁFIA, NÉPESESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilisszántó Község népessége a XIX század végétől vizsgált időszakban folyamatosan 
növekedett, kivéve az 1950-es időszakot (kitelepítések, lakosságcsere), amikor a 
népességszám a XIX. századi lélekszámra csökkent. A község népességszáma (1000-
5000 fő között) megfelel a Pest megyei, nem-agglomerációs települések népessége 
nagyságrendjének. 
 
 
 

 
Pilisszántó: 2457 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lakónépesség 2011. január 1. (Forrás: KSH) 
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A népesség korcsoportok 
szerinti megoszlása 

(KSH 2010) 0-14
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60-64
65-X Férfi

Nő

 
 
Lakónépesség Pest megye 2011. január 1. (Forrás: KSH) 
 
 
 

Pilisszántó: 22,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 éves és fiatalabb népesség aránya az állandó népességen belül 2011. január 1.  
(Forrás: KSH) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 éves és fiatalabb népesség aránya az állandó népességen belül Pest megyében, 
2011. január 1. (Forrás: KSH) 
 
Pest megye népessége, országos összehasonlításban, a legfiatalabb népességű 
megyékhez tartozik. A gyermekkorúak aránya: 16,4 %, az idősek aránya 20,0 %. 
 
Pilisszántó Község népessége a korcsoportok szerinti megoszlás szempontjából még 
fiatalabb, mint a megye legtöbb települése, mert a gyermekkorúak aránya 22,5 %, az 
idősek aránya pedig csak 13,6 %. A fiatalok aránya magasabb, mint a község közvetlen 
környezetében lévő településekénél is.  
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Népesség életkor szerinti megoszlása 
(KSH 2000-2010)0
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Állandó népességből a 60-x
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Pilisszántó: 13,6 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességen belül, 2011. január 1. 
(Forrás: KSH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességen belül Pest megyében, 
2011. január 1. (Forrás: KSH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyermekkorúak (0-14) és az idősek (60-x) száma 2000-ben még majdnem azonos 
volt, azóta viszont az utóbbiak száma növekszik, az előbbieké pedig csökken.  
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Természetes szaporodás 
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A népességszám a 2008 évi maximumhoz képest az utolsó 3 évben csak kissé csökkent, 
azóta a népességszám stagnál. 
 
A népességszám változását a természetes szaporodás, ill. fogyás (a születésszám és a 
halálozás különbsége), valamint a vándorlási különbözet (az odavándorlás és az 
elvándorlás különbsége) befolyásolja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A születésszám, az utolsó tíz évben, 2000 és 2003 között, valamint 2008-ban volt 
magasabb, mint a halálozási szám. 2005-ben még magas volt a születésszám, de a 
halálozás száma még több volt. Az utóbbi három évben a születésszám is jelentősen 
lecsökkent, a halálozás is kevesebb, mint a 2005-ös maximum, de több, mint a 
születésszám. Az utolsó évekre tehát a természetes fogyás a jellemző. 
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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. A mobilis réteg már 
megtalálta új lakóhelyét, a városokban maradóknak nincs elegendő tartalékuk az új 
otthon megteremtéséhez. 
 
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, (66 
német, 10 román, 5 bolgár, 5 lengyel, 5 örmény,3 
szlovén és 19 egyéb mellett) 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2 TÉRBELI-TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK  

Pilisszántó központi belterülete alapvetően két nagy területegységre osztható, 
amelyekhez tovább három terület csatlakozott az idők folyamán: 
A legrégibb településrész, a történeti településmag az Ófalu, a vízmosások között 
organikusan szerveződött utca és telekszerkezettel. 
Ennek nyugati oldalához csatlakozott az 1945 után folyamatosan bővülő, beépülő 
Újtelep, amelynek szabályos utcahálózta között szabályos telkek fekszenek. 
Az Ófalu északi irányú bővítése a Kőörlő felé az 1980-as évektől alakult ki szabályosan 
parcellázva. 
Az Ófalu délkeleti végéhez csatlakozik a falu déli végét jelentő terület, a falu féloldalas 
bejárata: a beérkező országút jobb oldalán beépült teleksor. Itt az 1970-es évektől 
kialakult beépítést napjainkra villa jellegű épületek váltják föl. 
Az Ófalu délnyugati oldalához csatlakozik a Kálvária környéke, amelynek zártkert 
jellegű telekszerkezete napjainkban sem teljesen átalakult, de beépítése 2000. óta 
folyamatos.  
Jelentős mértékben megjelennek azonban a lakók Pilisszántó kertes mezőgazdasági 
területein is, a kastély alatt, a Hegyalján (Paszinki, Nad Humni, Novoszádek) és a 
Placskón.  
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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 távolabb, 
elszigetelten fekvő Placskó lakói bizonyos helyzetekben szinte közösségként 
viselkednek, képviselik érdekeiket. 

1.7.3 TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK 

A török idők alatt elnéptelenedett Pilisszántóra a XVIII. század elején szlovák lakosság 
települt le. A lakosság egyöntetű összetételét hosszú időn át megőrizte, majd az utóbbi 
évtizedekben lezajlott budapesti szuburbanizációs folyamat betelepülési hulláma 
következtében jelentősrészben megjelent a magyar lakosság. 
A településen 4 tagú Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működik, amelynek Elnöke 
tanácskozási joggal részt vesz a települési önkormányzat képviselő testületi ülésein. A 
közoktatási intézmények (iskola, óvoda) nemzetiségi intézmények. 
 
Pilisszántó zarándok út település, a Magyar zarándokút önkormányzati társulás tagja. 
Itt keresztezik egymást a kelet-nyugati irányú Mária út és az észak-dél irányú magyar 
zarándokút. Évnyitó zarándoklat indul mindenévben húsvét előtt. Az Orosdy kastély 
mint zarándok szállás is fogad vendégeket. 
 
Az önkormányzat negyed évente megjelenő kiadványa a Szántói Hírmondó, amely a 
falu eseményeiről tájékoztat és a településrendezéssel, településfejlesztéssel 
kapcsolatos anyagokat is közzé teszi. 
A kábeltévé szolgáltató egy csatornát biztosít az önkormányzatnak, ahol naponta ad 
műsort, programokról készült felvételekből, archív dokumentumfilmekből.  
A kultúrházként, faluházként működő Baross-ház a Baross kúria gazdasági épületében 
kapott helyet. 2010-ben pályázati forrásból készült el az épület felújítása. 
Önkormányzati, óvodai, iskolai és nyugdíjas klub életének ad teret, és bérbeadással is 
hasznosítják (esküvő, privát ünnepek, oktatási programok). 
A könyvtár 2014 során költözött az iskolaépület tetőteréből a ma már önkormányzatit 
tulajdonban lévő, volt plébánia épületébe, amely belső felújításon esett át. Külső 
felújítása és hozzá tartozó olvasó udvar kialakítása tervezett. A Pest Megyei Könyvtár 
fiókintézménye. 
 
Pilisszántói Szikla Színház a volt kőbánya rekultivációjakor, pályázaton elnyert 
támogatással valósult meg. 2003-ban volt az első előadás és azóta évente egyszer, 
szeptemberben tart előadást. Sajnos a színházként való működtetése nem igazán 
megoldott, alkalmilag kell a wc-t, áramot, aggregátort, közvilágítást, hangtechnikát 
kiépíteni, színpad felépítményt bérelni, vizet tartályban felvinni, orvosi- és tűzoltó 
ügyelet szervezni, hulladék eltakarítást elvégezni. Ezért bármely előadás az 
önkormányzatnak komoly ráfizetést jelent.  
 
A Szántói Örökség Napok szeptember közepén megrendezett tematikus kulturális 
hétvége, sátoros rendezvény a Baross ház udvarán. Évente más-más témát vesz alapul, 
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pl: Baross család, környező települések nemzetiségek táncegyüttesei, régi szlovák 
esküvő, stb. 
Február végén rendezik a borversenyt a Baross házban, 2015-ben az ötödik 
alaklommal. Nevezési díjjal, sajátkészítésű borral lehet jelentkezni, a zsűri borász 
szakemberekből áll. A helybeliek mellett néhy szlovák településről, és néhány 
környékbeli településről összesen 85 fajta borral vettek részt a versenyen ebben az 
évben. 
A Bilics pince elnevezése Bilics István plébános emlékét őrzi, aki harminc éven át 
gondozta falu lelki életét. A Bilics pince és a könyvtár felújított pincéje közötti, az 
utóbbi időben megtisztított, rendezett érségben tartják a Pünkösdi Piknik a Pincéknél 
elnevezésű rendezvényt. A látogatókat zene, 
nyitott pincék, szabad tüzek várják, amin mindenki 
megsütheti, amit hozott.  
A falu lakó őrzik a nagyszombati körmenet az 
úrnapi körmenet hagyományait, amikor 
virágsátrakat építenek. Márton-napon 
képzőművészeti kiállítás megnyitó mellett, 
lámpákkal, libákkal emlékeznek Szent Mártonra, 
zsíroskenyérrel, forralt borral ünnepelnek. 
 
Civil szerveződések: 
Faluvédő Közhasznú Egyesület 
A falu lakóit együttgondolkodásra hívja a község fejlődése érdekében. Céljai a 
közösségi élet erősítése, a kulturális élet előmozdítása, a kulturális örökség védelme, 
valamint a gyermek- és ifjúság védelem. 
Hegyalja Érdekvédelmi és Területfejlesztő Közhasznú Egyesület 
Tevékenységi köre: az infrastruktúra fejlesztése, a közélet támogatása, környezet 
óvása. 
Pántlika Néptánc Együttes 
1982-ben alakult az Általános Iskola Tanulóiból. A gyermek korosztály jelenleg 40 fővel 
működik. Az együttesen belül 1992-től ifjúsági, ill. felnőtt kamara csoport is működik.  
A csoportok a Kárpát-medence szlovák és magyar táncait ill., a szülőfalu hagyományait 
állítják színpadra. 
A Pilisszántói Kossuth Kör 
2002-ben alakult azzal a célkitűzéssel, hogy a polgári életstílust gyakorolja és 
népszerűsítse összejöveteleivel. 
Pilisszántó Faluszépítő Egyesület 
2006-ban alakult meg. Az egyesület céljai: környezetvédelem, természetvédelem, a 
község szépítése. Elgondolásuk az, hogy a szántóiak összefogásával lakóhelyük szebbé, 
otthonosabbá, tisztábbá tehető. 
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  

Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola  
Az általános célkitűzések mellett nemzetiségi iskolaként a szlovák nyelv köznyelvi 
alapszintű elsajátíttatására, a szlovák kisebbségi kultúra megismertetésére, ápolására, 
a nyelvgyakorlás lehetőségeinek megteremtésére törekszik. Az iskola 137 diákját 12 fős 
tantestület oktatja. Az iskolaépület 1985-ben készült el. 
Napköziotthonos Óvoda 
A Baross kúria épületében működik, négy csoportban 80 gyermek látogatja.  
Kisbarátok Családi Napközi 
1-3 éves gyermekek számra kínál napközi felügyeletet, foglalkozást. 
Egészségház 
Az egészségházban hétköznapokon délelőtt és délután váltakozva háziorvosi rendelés 
van. Gyermekorvosi tanácsadás havonta egyszer, fogászati rendelés hetente 2-3 
alkalommal történik. Védőnő minden hétköznapon elérhető. A gyógyszertár naponta 
nyitva tart. Állandó orvosi ügyelet a Pilisvörösvári Mentőállomáson érhető el. 
Tűzoltóság, Rendőrség 
Pilisszántón helyi Önkéntes Tűzoltóság működik. A rendőrség a pomázi rendőrőrsön 
vagy a szentendrei rendőrkapitányságon érhető el. 
Egyházak 
A római katolikus templomban hetente négy alkalommal van szentmise, melyek közül 
bizonyos alkalmak szlovák nyelvűek. Az iskolában a hitoktatás megszervezett. A 
plébános Pilisvörösvárról jár át. 
A falu református felekezetű lakói Pilisvörösvárra járnak át templomba. 
A hetednapi adventista gyülekezet szombatonként három istentisztelete tart. 1940 óta 
vannak jelen a faluban. 

1.8.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

A Helyi esélyegyenlőségi program 2013-ban készült. A mélyszegénységben élők és 
romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetét, 
esélyegyenlőségét vizsgálja.  
A foglalkoztatottság témájában megállapítja, hogy 

- a munkanélküliek között több a férfi, mint a nő 
- az álláskeresők száma 2008 és 2011 között 47-ről 60 re nőtt 
- az álláskeresők között nem dominálnak az alacsony végzettségűek, középfokú 

végzettségűek is nagy számban előfordulnak 
- a közfoglalkoztatáshoz való hozzáférés nem ütközik akadályokba 
- felnőttképzésre nincs lehetőség a faluban. 

A lakáshoz jutás témájában megállapítja, hogy 
- a községben bérlakás-állomány, szociális lakhatás, lakáscélra használt nem 

lakáscélú ingatlan nincs 
- normatív lakásfenntartási támogatás van (rezsi támogatás) 

Mély szegénységben élők nincsenek Pilisszántón. A foglakoztatás területén hátrányos 
megkülönböztetés nincsen. 
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A gyermekek helyzetével kapcsolatosan megállapítja, hogy 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és a rendkívüli gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek száma 2008 és 2011 között csökkent. 

- a védőnői ellátás megszervezett 
- a gyermekorvosi ellátást a háziorvos végzi 
- rehabilitációra nincs lehetőség a faluban 
- a gyermekjóléti alapellátás megszervezett 
- sport és szabadidős programokhoz valamint gyermekétkeztetéshez való 

hozzáférés megoldott 
- hátrányos megkülönböztetés és pozitív diszkrimináció sincs 

 
A nők helyzetével kapcsolatosan megállapítja, hogy 

- a nők körében nem jellemző a tartós munkanélküliség 
- a családtervezést a 0-3 éves gyermekek száma jellemzi, ami 2008 és 2011 

között 77 és 65 között ingadozó csökkenő tendencia 
- a nőket érő erőszak száma évente 1-1 eset 
- anyaotthon vagy családok átmeneti otthona a faluban nincs 
- a civil szervezetek sok programot szerveznek a női lakosság részére 

 
A idősek helyzetével kapcsolatosan megállapítja, hogy 

- a faluban jól működő nyugdíjas klub ad lehetőséget a z időseknek elfoglaltságra 
- az idősek foglakoztatása a többgenerációs családokban a háztartásokban 

oldódik meg 
- az egészségügyi és szociális ellátás megszervezett 
- az idősek informatikai képzése, tájékoztatása tervezett lépés 

 
A fogyatékkal élők helyzetével kapcsolatosan megállapítja, hogy 

- egy fogyatékkal élő személyt foglakoztat az önkormányzat 
- a középületek, a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, védőnői szolágat, 

valamint a sport rendezvények akadálymentesen megközelíthetők 
- nincs olyan nappali intézmény, ami a fogyatékkal élők ellátását szolgálná 

 
A gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében a 
szervezési, kapcsolatépítési feladatokban határozzák meg a legfontosabb tennivalókat. 
A gyermekek kiegyensúlyozottságát, a kisgyermekes nők számára munkahelyek 
teremtését, az idősek számára képzések, programok biztosítását és a fogyatékkal élők 
számára munkalehetőség felkutatását tarja fontosnak a program. 
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1.9 PILISSZÁNTÓ GAZDASÁGA 

1.9.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE 

A KSH 2001-2011. évi gazdasági adatokat tartalmazó kimutatása szerint Pilisszántó 
bevételei (2007-ben némi visszaeséssel) 2009-ig folyamatosan növekedtek a 2001. évi 
bevételeknek majdnem kétszeresére, majd 2011-re a 2009.évi bevételekhez képest 
~12%-kal csökkentek. Ez a csökkenés megmutatkozik csak az iparűzési adókból 
származó bevételeken is, bár ott a 2009 előtti években is erősen hullámzó, 2007-ben 
erős mélypont értékei olvashatók. 
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A falu helyi kereskedelmi élete lényegében folyamatosan szűkült az elmúlt tíz évben: a 
kiskereskedelmi üzletek száma csökkent. 2011-ben összesen 11 üzletet tart számon a 
KSH. A demográfiai adatokkal összevetve ez arra enged következtetni, hogy a lakók 
egyre növekvő része nem helyben költi el a pénzét, még azt sem vásárolja helyben, 
amit lehetne. Talán ennek is köszönhető, hogy néhány alapvető üzlet teljesen hiányzik 
a faluból: pékbolt, húsbolt, papír-, újság-, háztartási cikk kereskedés. 
Néhány működő üzemtől eltekintve (rugóüzem, tisztítószer üzem, kőörlő) kevés 
munkalehetőség kínálkozik. Budapest vonzásában alvótelepülésként él a falu. Érdemes 
lenne a helyhez kötött kisgyermekes családanyák számára kínálatot jelentő 
kereskedelem fejlesztését támogatni. 
Gazdasági szempontból hiányterület és talán kitörési lehetőség a szálláshelyek 
létrehozása. Szálláshelyet csupán az Orosdy kastély kínál zarándokok számára valamint 
a somhegyi turistaház, amit a Pilisi Parkerdő üzemeltet és 2013-ban felújított. A falusi 
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turizmus azonban mindenképpen eddig kihasználatlan lehetőség, és a térségben is 
hiányzó funkció. A falu honlapján mindössze két cím szerepel, ahol falusi turizmussal 
foglakoznak.  

1.9.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI 

Pilisszántó gazdasága XXI. században teljesen átalakul a korábbi jellegéhez képest. A 
kőbányából, mészégetésből élő faluban ma már senki nem foglakozik mészégetéssel, a 
kőbánya színházként működik és csak egy vállalkozás van, amelyik a helyben 
hagyományos kőörlést még végzi. A kőhöz a turizmussal együttműködve nyúlhat vissza 
a falu: a meglévő mészégető kemencék, kőörlő gépek megőrzése, bemutatása 
elképzelhető úgy is, hogy valamilyen kővel, építőanyaggal foglakozó vállalkozás, 
kereskedés a korszerű technológiák mellett a hagyományos eljárásokat is bemutatja. 
Hasonló módos lehet kapcsolatot találni a hajdani kovácsműhely mellé települt 
rugóüzem esetében is: a kovácsműhelyben bemutathatók a régi eszközök, termékek 
mellett a rugóüzem igen sokféle, korszerű terméke is. 
A faluban megtalálható gazdasági tevékenységek egészen új irányokban keresik a 
lehetőségeket: A termékeivel egyre nagyobb piacot kereső vállalkozás a DOMA 
tisztítószer gyártó üzem. A település honlapján található vállalkozások között pedig 
több is van, ami bútor és parketta készítésével foglalkozik. 
 
Pilisszántó honlapján 37 vállalkozás szerepel, az alábbi kínálattal: 
Élelmiszer Kereskedelmi és Vendéglátás, Sütöde 
ELMŰ által minősített villanyszerelés 
Építőipari kivitelezések 
Épületasztalos-szerkezet szerelése, Redőny, reluxa 
épületgépészeti tervezés 
Erősáramú berendezések, műszaki vizsgálata 
Faparketták és egyéb melegburkolati anyagok 
Faparketták, szegélylécek, kültéri fatér 
Gépiföldmunka Építőanyag kereskedelem, Bontás gépi törés 
Háztartási gépek javítása 
Kelme kötés, Gyermek ruhák készítése, forgalmazása, Textil ipari gépek 
javítása 
Konténeres szállítás, gépi földmunka-tereprendezés 
Konyhabútor, beépített bútor 
Kozmetika 
Kozmetika 
Kőörlő 
Közúti teher szállítás; térburkolás 
Masszázs, energetikai kezelések 
Parkettázás, csiszolás, PVC. Szőnyegpadló, 
Pilisvörösvár és Környéke Takarékszövetkezet 
Rendszerfelügyelet, Szoftverfejlesztés 
Rugó gyártás 
Szerszámkészítés, forgácsoló lapkák élezése 
Tanácsadás: élelmiszerbiztonsági rendszerek, Közétkeztetési pályázatok 
szakértése 
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Teherfuvarozó 
Ügyvéd, adótanácsadó 
Ülőbútor gyártás, konyhabútor gyártás 
Vállalkozás fejlesztés, vezetési tanácsadás 
Virágüzlet 
Víz-gáz fűtésszerelés 

1.9.3. A GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZŐI, FONTOSABB BERUHÁZÁSAI TELEPÜLÉST 

ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSE 

A Pilisszántón működő vállalkozások közül az egy tömbben elhelyezkedő rugóüzem és 
a tisztítószer gyártó üzem is fejlesztéseket tervez. Ehhez szükségük van az építési 
övezet módisítására és tulajdonosuk hajlandó a megnövekedő építési jog elnyerése 
érdekében kompenzációban megegyezni az önkormányzattal. A kompenzáció 
mértékének arányosnak kell lennie, ezért elsősorban épület felújítás (pl rugóüzem 
területén a helyi védelemre javasolt régi kovácsműhely) jöhet számításba. 
A falu északi végén önkormányzati tulajdonban lévő területen régi mészégető 
kemencék találhatók. Ezek bemutatásra alkalmas felújítását vállalná a fölöttük lévő 
magántelek tulajdonosa azért, hogy az ő területén a vendéglátás és egy saját lakóház 
elhelyezésére kapjon lehetőséget. 
A tervezett fejlesztések kis lépésekben a gazdasági erő növekedését jelentik, míg a 
felújítások a település turisztikai potenciálját növelik. 
 

1.9.4. PILISSZÁNTÓ GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK  

Pilisszántó a 11108j. Pilisvörösvárt és Pilisszentkeresztet összekötő bekötőúton érhető 
el. Ezt az utat azonban lényegében mindkét irányból csak azok használják, akik 
Pilisszántóra tartanak, mert Pilisszentkereszt fő megközelítési iránya Szentendre felől 
adódik. Így Pilisszántó majdnem zsákfalunak mondható, aki ide jön, nem is nagyon 
megy tovább, átmenő forgalom nem jellemző. A falu nyugalma, békés központja 
szempontjából ez előnyös, a munkába járás, a munkahely teremtés, és a kereskedelem 
szempontjából kevésbé. A tervezett M10 főközlekedési út csomóponti terve szerint 
Pilisszántó megközelítése a távlatban is a jelenlegi bekötő úton történik, mert a 
csomópont Pilisvörösvár területén, a bekötő út keresztezésénél tervezett. 
Tömegközlekedési eszközökkel Pilisszántó buszon érhető el Budapestről 
Pilisvörösváron át. A vonat Pilisvörösváron érkezik legközelebb Pilisszántóhoz, innen 
csak buszra való átszállással lehet továbbjutni. A vasút eléréséhez alternatívát 
jelenthetne egy Pilisszántó és Pilisvörösvár közötti kerékpárút, legalább az iskolások és 
fiatal felnőttek számára. 
 
Pilisszántón a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában a 2001-es 
adatok szerint 12 % volt, ami a Pilisvörösvári járáson belül átlagosnak mondható. 
 
A turizmus a falu fejlődési lehetőségeinek egyik fontos iránya, ami nem csupán a vonzó 
kirándulóhelyekre és a falu kulturális életére alapulhat, hanem a zarándok turizmusra 
és az extrém sportok igényeire is. A szálláshelyek számának növelése, vendéglátó 
helyek kialakítása elengedhetetlen feltétel. 
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1.9.5. INGATLANPIACI VISZONYOK (KERESLET-KÍNÁLAT) 

Pilisszántó lakásállománya 1990-ben 640 db volt, 1999-ben 738 db. Ebben az 
időszakban a kiadott építési engedélyek száma 204, a használatba vételi engedélyek 
száma pedig 200 volt. Az új építkezések jelentős része a kertes mezőgazdasági 
területeken történt, és valószínű, hogy ezeknek a száma nem jelent meg a KSH szerinti 
lakásszámban, ami egészen 2010-ig csak 825-re nőtt. 
A 2010. és 2013. között épített lakások száma 58 db, de ez az adat nem veszi 
figyelembe a kertes mezőgazdasági területeken nem lakásként, hanem gazdasági 
épületként megépített, de lakásként használt épületeket.  
A KSH 2011. évi adatai szerint a lakások száma 1449, amiben a népszámlálási adatok 
alapján, az állandó bejelentett lakók lakóhelyei is megjelennek. Vagyis olyan lakóhelyek 
is benne lehetnek ebben a számban, amelyek nem minősülnek lakásnak. Tehát az 
adatok nem tükrözik a valódi lakásszámot. 

 
Az egy szobás lakások száma az összesnek ~15 %-a, míg a két-, három- és négy- vagy 
több szobás lakások száma közel egyenlő arányú. 
 
Ingatlanpiaci szempontból Pilisszántón nincs értékelhető mozgás. A KSH adatai szerint 
a 2000-2013 közötti időszakban mindössze 1 lakás épült értékesítés céljából, 
bérbeadás céljából egy sem. A saját használatra épült lakások száma 2004-ben volt a 
legmagasabb, 11 db, azután egyre csökken ez a szám, 2012-ben 0, 2013-ban 1. 
A lakosság megtartását célzó szociális jellegű önkormányzati intézkedés lehetne egy 
önkormányzati tulajdonú területnek a lakóterületté fejlesztése. 
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.10.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI PROGRAM 

Pilisszántó bevételei és kiadásai a 2001-2011 közötti időszakban a KSH adatai alapján 
az alábbi grafikon szerint alakultak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Látható, hogy a bevételek általában picit meghaladták a kiadásokat, egy –egy évben 
azonban a kiadások voltak magasabbak, de 2011-ben a bevételek lényegesen 
meghaladták a kiadásokat. Összességében az odafigyelő gazdálkodás szükségességét 
mutatják a számok. 
Pilisszántó 2012. évi vagyonkatasztere szerint az önkormányzatnak 282 db 
forgalomképtelen, 9 db korlátozottan forgalom képes és 406 db forgalom képes 
ingatlan tulajdona van. A forgalomképes ingatlanok közül 26 fekszik belterületen, 188 
zártkertben, és 192 külterületen. Az önkormányzati vagyont képező ingatlanokkal való 
gazdálkodás soron fontos, hogy a hasznosítási elképzeléseknek megfelelő 
területhasználat kategóriába kerüljenek, a fejlesztési célokkal összefüggésben 
cseretelekként is felhasználhatók legyenek.  
A község 2014-2019 időszakra elkészült Gazdasági Programja a vagyongazdálkodással 
kapcsolatban célul tűzi ki, hogy az önkormányzati feladatellátásban nem részt vevő 
ingatlanokat bevételt teremtő módon kell hasznosítani bérbeadással. A stabil bevételt 
nem termelő, illetve a nagyobb költségráfordítást igénylő ingatlanok értékesítését meg 
kell fontolni, és az értékesítésből származó bevételeket lehetőleg olyan ingatlanok 
vásárlására kell fordítani, melyekkel az önkormányzatnak a későbbiekben fejlesztési 
elképzelései vannak. 
A Gazdasági Program az Önkormányzat anyagi forrásainak növelése érdekében 
megállapítja, hogy: 

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 
keresni.  
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- Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi 
adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás 
növelésének. 

- A költségvetési támogatási rendszer nyújtotta előnyöket ki kell használni, azaz a 
feladatokat olyan formában, illetve feltételekkel kell ellátni, hogy ahhoz a 
legkedvezőbb összegű támogatást lehessen igénybe venni.  

- Át kell tekinteni az önkormányzati vagyon hasznosításának módjait és 
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát és 
mérséklésük lehetőségeit.  

- Törekedni kell arra, hogy a gazdasági programban meghatározott célkitűzések 
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával 
valósuljanak meg. 

Pilisszántó pénzügyi helyzetét a fegyelmezett, takarékos és eredményes 
önkormányzati gazdálkodásnak köszönhetően stabilitás jellemzi, a községnek nincs 
adóssága. Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség 
biztosítása, a költségvetési egyensúly megtartása. 

1.10.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE 

A 2014. évben sikeresen lezárult szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep 
létesítésére irányuló projekt. 
2014-2020 EU pályázati ciklusban a település fejlesztési elképzeléseinek megfelelő 
pályázatokon való részvétel esetén saját forrásból jelentős önerő nem vállalható. Ezért 
hitelt csak olyan fejlesztésekhez szabad felvenni, melyeknek túlnyomó része külső 
forrásból biztosított. (pályázatok, lakossági hozzájárulás). 
A településfejlesztési célok megvalósításába a magánszféra is bevonható 
településrendezési szerződések keretében. Az építési jog fejlesztési célnak megfelelő 
meghatározása telekérték növekedését idézi elő önkormányzati intézkedés folytán. 
Ezzel a lehetőséggel is gazdálkodni kell, a fejlesztések apróbb lépésekben is 
haladhatnak a telekérték növekedést élvező magántulajdonos számára jól kiválasztott 
kompenzáció útján. Emellett a magánvállalkozás fejlődése is a település erősödését 
szolgálhatja. 

1.10.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG 

Az Önkormányzat a gazdaságfejlesztést a helyi ipar támogatásával, az idegenforgalom 
még alapvetően kihasználatlan lehetőségeinek beindításával kívánja megvalósítani. A 
helyi vállalkozók számára lehetősége nyújtó gazdasági területe szeretne kijelölni a 
településrendezési tervekben. Itt olyan befektetéseket támogatna, melyek 
munkahelyeket teremtenek, növelik az adóbevételeket, de nem zavaróak, nem 
veszélyeztetik az itt élők egészségét és a természeti környezetet. A turisztikai 
fejlesztések munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet, elősegíti a 
helyben foglalkoztatást, mely biztosítja a természeti környezethez és kulturális 
örökséghez alkalmazkodó helyi gazdaságfejlesztést. 
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 
önkormányzati vagyon tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, 
melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is 
zökkenőmentesen finanszírozni tudja.   
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Munkanélküliség (KSH 2000-2010)0
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További „településesztétikai” fejlesztésekre van szükség a község összképének 
javítására, melyeknél különös figyelemmel kell lenni a település karakterének 
megőrzésére. 
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, 
illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, 
megnyitja a továbblépés lehetőségét. 

1.10.4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

A munkanélküliek száma, az utolsó tíz évet vizsgálva, csak 2001-2002-ben csökkent, az 
utolsó három évben az álláskeresők száma meredeken emelkedett. Az álláskeresők 
körében különösen a férfiak aránya nőtt, a férfiak veszítették el munkahelyeiket, 
különösen a fizikai foglalkozásúak. A szellemi foglalkozású férfiak csak kisebb 
mértékben lettek munkanélküliek, a pályakezdő álláskeresők száma mintha kissé 
csökkent volna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkormányzatunknak fontos, hogy minél több lakos találjon helyben munkát, ezért 
érdeke a helyi lakosok számára megélhetést jelentő, egyben környezetbarát 
munkahelyek fenntartása, növekedésük elősegítése. 
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A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 
- segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, 
- önkormányzati megrendeléseknél a helyi vállalkozóktól kér ajánlatot, 
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, hogy a vállalkozók számára munkahely-

bővítési  lehetőséget teremtsen,  
- igyekszik kihasználni a 2014-2020 programozási időszak a közszféra és a piaci 

szereplők együttműködésére alapozott pályázati lehetőségeit, 
- keresi a lehetőséget a településrendezési terv felülvizsgálata során új helyen 

kijelölt gazdasági terület beindítására, 
- iparűzési adót kedvező szinte tartja, vállalkozásbarát adópolitika, 
- a közszolgáltatások megtartása révén munkahelyeket tart fenn a 

köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, bár ezen tevékenységét a 
hatályos jogszabályok  jelentősen befolyásolják, 

- a közmunkával való foglalkoztatás lehetőségeit maximálisan kihasználva 
munkát biztosít és kihasználja a program finanszírozásának előnyeit. 

1.10.5. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS 

A Pilisszántón működő intézmények közül az Önkormányzat a fenntartója a 
Polgármesteri Hivatalnak, a Napköziotthonos Óvodának, a Baross-háznak, a 
Könyvtárnak és az Egészségháznak. Önkormányzati tulajdonban van a gyógyszertár, 
amit bérlő működtet.  
Az oktatási, nevelési intézmények kihasználtságának növelése érdekében támogatni 
kell az intézményeket népszerűsítő programok szervezését és az intézmények pályázati 
tevékenységét. 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása: a szerződés 
alapján háziorvosi ellátás, védőnői ellátás, és vállalkozásban működő fogászati ellátás 
megoldott.  
A házi segítségnyújtást, családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot Intézményfenntartó 
Társuláson keresztül közös feladat-ellátási formában biztosítja.  

1.10.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

Az önkormányzati intézményekben a hagyományos energiahordozót alkalmaznak, gáz 
fűtés van mindenütt. Az épületek energetikai felújítása cél és lehetőség, de korábbi 
tájékozódás szerint az intézmények kifűtése napkollektorral nem térülne meg 10 év 
alatt. Az alternatív energiaforrások kihasználása céljából a település adottságait és 
lehetőségeit számba vevő stratégiai tervezés lenne szükséges. 
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

Pilisszántó vízellátó hálózata az Önkormányzat tulajdonában van, a hálózatot a DMRV 
Zrt. üzemelteti. 
A szennyvízelvezetés szolgáltatója a DAKÖV Kft. 
A földgázellátás szolgáltatója a TIGÁZ Zrt. 
A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Budapesti ELMŰ Zrt.  
Telefon és internet szolgáltatást a Magyar Telekom nyújt. 
A község területén a szemétszállítást a Zöld Bicske Kft végzi. A köztisztaság és 
településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat 
propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében, évente 
szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók 
bevonásával. 
A közutak téli síkosságának mentesítéséről, a hókotrásról valamint a kátyúzásról helyi 
vállalkozókkal kötött szerződések keretében gondoskodik. 
Közterület fenntartását, tisztán tartását, a zöldfelületek gondozását közmunkásokkal 
végzi el. 
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1.12 PILISSZÁNTÓ TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 

1.12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Vonatkozó ábra: 
5. Pilisszántó domborzata 
 
Pilisszántó közigazgatási területe a „Pilisi medencék” kistáj Pest megyéhez tartozó 
területén fekszik. 
A község a Pilis sasbérc-sorozatai által közrefogott árkos medencében (a pilisvörösvári 
medencében), a Pilis hegység legmagasabb csúcsa (Pilis tető – 757 m) alatti völgyben, ~ 
220 m magasan fekszik. Határának észak, északkeleti részét hegyek: Pilis-hegy, 
valamint a Magashegy (409 m), Somhegy (412 m) és Hosszúhegy vonulata (475-489 m) 
foglalják el. A déli területen 170-200 m magasan elhelyezkedő agyagos, helyenként 
köves dombok húzódnak. 

Geológiai felépítés 

A Pilis hegység torlódott, pikkelyes szerkezetű röghegység, mely túlnyomórészt triász-
kori mészkőből épül fel, területét a felső triász-korban sekély trópusi tenger borította. 
A tengerben karbonátos rétegsor rakódott le, mely sok száz méternyi vastagságot ért 
el és a földtani folyamatok eredményeként kőzetté, kálcium-karbonátból álló 
mészkővé, valamint a tengervíz magnéziumát is magába építő dolomittá vált. 
A földtörténet során előforduló kéregmozgások (ismétlődő kiemelkedések) rögökre 
tördelték a korábban kialakult kőzetrétegeket. A mészkő és dolomit tömegekben 
mélyreható törési síkok alakultak ki, és repedezetté váltak. A törések, repedések 
lehetővé tették a fokozatosan kiemelkedő helyvidéken a felszínre hulló csapadékvíz 
beszivárgását és áramlását (mely a felszín alatti üregek, barlangok kialakulásához 
vezetett). A kőzetekben áramló vizek a hegylábaknál forrásként bukkantak a felszínre. 
A völgyekben (a hegyek szélárnyékos oldalain, mélyedésekben, törésvonalakban) a 
pleisztocén száraz, sztyeppes fázisa idején törmeléklejtők, törmelék felhalmozódások, 
a szelek által hordott por lerakódásával löszös képződmények alakultak ki. 
A fenti földtörténeti események alakították Pilisszántó domborzatát, geológiai 
felépítését. 

Földtani adottságok 

A település közigazgatási területén a legjelentősebb természeti erőforrás a mész 
gyártási mészkő, melynek múltbeli hasznosítását felhagyott külszíni bányák sora jelzi. 
(A fentiek ellenére a Bányakapitányság előzetes véleménye szerint Pilisszántó 
területén nyilvántartott ásványvagyon nincs.) 

Talajadottságok 

A terület legelterjedtebb talajtípusa a löszös üledéken képződött barna föld, 
mechanikai összetételük: homokos vályog, felszíntől karbonátosak, kedvező 
vízgazdálkodásúak, jó termékenységűek. 
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A hegytetőkön, sasbérceken karbonátos talajképző kőzeteken rendzinás talajok 
alakultak ki. Színük barna, ph értékük 7,3 körül van, humusztartalmuk csekély (10-15 
%). Kitett oldalakon, hegytetőkön erősen erodálódnak. 
A község közigazgatási területén a szántóföldi művelésre alkalmas terület viszonylag 
kevés, a terület domborzati adottságai, lejtős, dombos terepfelszíne, szabdaltsága, 
egyes területek mély fekvése, vízállásossága miatt. 

Éghajlati adottságok 

A terület éghajlata – Magyarország átlagos éghajlatához viszonyítva – mérsékelten 
meleg, mérsékelten száraz.  
- A hőmérsékleti átlag 9°C feletti, gyakran eléri a 9,5-9,8°C-ot. 
- Napsütéses órák száma 1950 körüli. 
- Átlagos csapadékmennyiség 650-700 mm. 
- Uralkodó széljárás: ÉNy. 
- Átlagos szélsebesség: 3-3,5 m/sec. 

Vízrajzi adottságok 

Felszíni vizek 

A település kül- és belterületét számos apró forrásból táplálkozó viszonylag kis 
vízhozamú patakok medrei (vízmosások) szabdalják. 
Ezek közül legjelentősebb a nagyobb vízhozamúnak számító (10 lit./p) Trézsi kút által 
táplált Határréti, ill. az ebbe csatlakozó Köves árok. E két patak vize táplálja a csak 
részben Pilisszántó közigazgatási területére eső Határréti víztározót, majd vezeti le 
vizét Csobánkán és Pilisvörösváron keresztül a Házi-réti horgásztóba, innen a Koller 
árkon és az Aranyhegyi patakon keresztül a Trézsi kút vize a Dunába jut. 
Az árkok, patakok medreit gyakran nedves, vízállásos területek kísérik. 

Felszín alatti vizek 

A terület meglévő és távlati vízbázis része, ezért a felszín alatti víz szempontjából 
fokozottan érzékeny terület, a „kiemelten érzékeny felszín alatti terület” besorolásba 
tartozik. 
A talajvíz a lejtőkön 4-6 m, a völgytalpakon 2-4 m mélységben található. Kémiai típusa 
kalcium magnézium – hidrogénkarbonátos. Keménysége általában 15-25nk° körüli. 
A rétegvíz készlet 1-1,5 lit./skm2 körül van, mélységük széles határok között változik. A 
vízszint fokozatosan süllyed. 

Élővilág 

Növényzet 

Növényföldrajzi tértagolás tekintetében Pilisszántó területe a Dunántúli középhegység 
(Bakonyicum) flóravidékének Pilis-Gerecse (Pilisense) flórajárásába tartozik. 
Potenciális erdőtársulásai alacsonyabb térszinteken a cseres kocsánytalan tölgyesek 
(Quercetum petreae-cerris), laza, fényáteresztő lombkorona-szintjük alatt dús cserje és 
gyepszinttel. Gyakori elegyfajuk a kislevelű hárs, a mezei juhar, ritkán a fokozottan 
védett magyar körte. Cserjeszintben gyakori az egybibés galagonya és a fagyal. 
A magasabb, hűvösebb térszintek erdőtársulása a gyertyános kocsánytalan tölgyes 
(Quercopetreae-Carpinetum). A társulás elmaradhatatlan kísérői a vadcseresznye, a 
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kislevelű hárs, a korai valamint a hegyi juhar. A fák – elsősorban a gyertyán – dús 
lombozata erős árnyékot vet, így az erdő cserjeszintje fejletlen, gyepszintjében 
lombfakadás előtt virító évelők, gumósok, stb. terjedtek el (ilyen a hóvirág, 
salátaboglárka, keltike, stb.). 
A szélsőséges életfeltételeket nyújtó termőhelyek délies kitettségű napsütötte, meleg, 
száraz lejtők jellegzetes erdőtársulása a „mészkedvelő tölgyes”. A társulásban a cser és 
kocsánytalan tölgy mellett állományalkotó a molyhos tölgy és a virágos kőris. A fák a 
kedvezőtlen termőhelyi viszonyok miatt alacsonyak, ligetesen állók, ún. bokorerdőket 
alkotnak. Cserje és gyepszintjük igen fejlett.  
A hegycsúcsokon, gerinceken – ahol a köves, tápanyagszegény, a túl meszes talaj, 
illetve a klimatikus sajátosságok nem teszik lehetővé a fenti erdők megjelenését – igen 
értékes, számos védett növénynek és állatnak életteret adó társulások, sziklagyepek 
alakultak ki. 
A település területén lévő kiterjedt erdők természetszerűek, de a „természetes” 
állományt gyakran bontja a tájtól idegen fenyők (erdei és fekete fenyők) csoportja. 
A bányászattal megbontott területeken, vízmosásokban, felhagyott száraz réteken 
elsősorban a „pionír” fás növények terjednek. Túlnyomórészt az akác, a nyár, a mezei 
juhar, a kőris, cserjeszintben a galagonya, a vadrózsa, a vörösgyűrű som, a kökény, stb. 
gyakori. 
Nedves területeket, vízfolyásokat nyárfák, fűzek, bodzák kísérik. E területeken gyakori 
a nád terjedése. 

Állatvilág 

A Pilis, így Pilisszántó területén az élőhelyek változatossága következtében az állatvilág 
is nagy változatosságot mutat. 
 
Az emlősök közül a nagytestű patások, a vaddisznók, az őz, a gímszarvas, a betelepített 
dámvad és a szintén betelepített (az őshonos növényzetben nagy károkat okozó) 
muflon is előfordul. 
A dús aljnövényzetű tölgyesekben előfordul a védett mogyorós pele, a barlangokban, 
sziklahasadékokban a denevérek több védett faja. 
A ragadozók közül gyakori a menyét, a nyest, a borz, ill. a vörös róka. 
A madarak osztálya számtalan fajjal képviselteti magát. 
Sziklás területeken fészkel a kövirigó, fenyvesekben előfordul a nagytermetű fekete 
harkály. Fellelhető a sárga- fekete tollazatú aranymálinkó, a veréb alakúak közül 
gyakori a széncinege, a kékcinege, a tengelic, stb. 
A ragadozók közül ritka, de megtelepedtek a sólymok, a vörös vércsék, elszaporodtak a 
főként dögöket fogyasztó védett hollók. 
A kétéltűek csoportja fajgazdag. Megemlíthető a pettyes gőte, a vöröshasú unka, a 
békák közül a barna varangy, a zöld varangy, az erdei béka, a zöld leveli béka, stb. 

1.12.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

Tájtörténeti vizsgálat 

Pilisszántó területe – régészeti leletek, tárgyi és írásos emlékek tanúsága szerint – 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 dombos, viszonylag 
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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 – későbbi 
térképek ábrázolása szerint – jellegzetes belsőségi utcahálózata, „a szintvonalakra ülő 
többszörös zsákutcás jellege” mindmáig szinte változatlanul fennmaradt. 
 
A település „külsőségeinek” hasznosítása, a tájszerkezet területi elemei, a táj 
használata az elmúlt évszázadokban jelentős átalakuláson ment át. 
A XVIII. század közepén  

- az erdők északon és keleten még zárt karéjként övezeték a települést (Pázsity 
területe is erdő volt). 

- A falu északi-keleti határán konyhakertek helyezkedtek el. 
- Szőlőterületek a kertektől délre, kedvező kitettségű déli lejtőkön húzódtak. 
- A főúttól délnyugatra káposzta- és kenderföldek, a patak mentén kaszálók 

voltak. 
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 lakosság megélhetését a kőbányászat, kőörlés, mészégetés biztosította. 
- Megjelentek a kőbányák (a falu felett durva tájsebeket okozva), valamint a 

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. 

Tájhasználat értékelése 

Vonatkozó ábra: 
6. Tájhasználat vizsgálat 
 
Pilisszántó település és környezete kialakult szerkezetét, táji sajátosságait alapvetően a 
természetföldrajzi adottságai határozták meg, de a természeti tájalkotó tényezők 
alakította tájat az egyre erősebben ható emberi tevékenység jelentősen 
megváltoztatta. 
 
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. 
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Tájszerkezet vonalas elemei 

A tájszerkezetet alapvetően meghatározó vonalas elemek (völgyek, vízfolyások, főutak, 
stb.) Pilisszántó területén már régóta jelen vannak. Nyomvonalaik csak részben 
(vízrendezések, útkorrekciók, stb. során) módosultak. 
 
A megközelítőleg ÉNy-DK, illetve É-D irányulású völgyek sora, a völgyekben futó 
patakok, árkok, a medret kísérő vízmosások, nedves területek kedvezően tagolták és 
tagolják a tájat, kijelölték a lehetséges közlekedési irányokat, behatárolták a 
területhasználatok kiterjedését. 
A fentiek alapján a vonalas elemek a pilisszántói táj és település szerkezetének 
kialakításánál meghatározók voltak. 
A természeti, természetközeli területekkel kísért vonalak ökológiai folyosókat alkotva 
biztosították és biztosítják a természeti kapcsolatokat, a növény- és állatfajok 
kapcsolódását, keveredését. 
A tájrendezés során meg kell őrizni a táj sajátosságát, jellemző tagoltságát, a kialakult 
ökológiai folyosókat. 
 

A tájszerkezet területi elemei 

Pilisszántó főbb területi adatai 
Közigazgatási terület: 1594 ha. 
Belterület:     87 ha (5,5 %) 
Külterület: 1507 ha (94,5 %) 
 
Az alábbi tervfejezetben a külterület területhasználatát vizsgáljuk, ahol a hivatalos 
(földhivatali) nyilvántartás és a tényleges területhasználat jelentős eltéréseket mutat. 
Ez jelzi a használat folyamatos átalakulását, változását, melyet a nyilvántartás nem, 
vagy csak nehézkesen követ. 
A kialakult területhasználatot tervünkben a földhivatali nyilvántartás szerinti 
területhasználat feltüntetésével és helyszíni bejárás és légifotó alapján rögzített 
változások rögzítésével, a kettő összehasonlításával vizsgáltuk. 
 
Erdőterületek 
Karakteres tájszerkezet formáló területek (a település ökológiai hálózatának 
legerősebb regenerálódó képességekkel rendelkezi elemei): 
Pilisszántó erdősültsége viszonylag magas. 

- A település északi, észak-keleti részét elfoglaló, a Pilis hegységhez tartozó 
hegyeket, hegyvonulatokat (Pilis-hegy, Som-hegy, Hosszú-hegy) kiterjedt 
erdőségek borítják. (E területek a földhivatali nyilvántartás szerint erdő 
területhasználatban vannak. (Összterületük: 723 ha, 45 %.) 

- További erdők, beerdősült területek találhatók a mezőgazdasági művelésű 
területeken. Ezek egyrészt mezővédő erdősáv, erdőcsoport, ill. a mezsgyék 
mentén „kialakult” fásulások. Területük a földhivatali nyilvántartás szerint 
szántó, ill. legelő, de jelentős részük az Erdőtörvény szerint erdőnek minősül. 
(Összterületük: 45 ha, 2,8 %.) 

- Erdősödő, bozótosodó területek a gondozatlan gyepterületek egy része. Nagy 
kiterjedésben ilyen területek a települési terület északi határán – az erdőig 
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terjedően, ill. a felhagyott kőbányák közelében találhatók. Területük a 
földhivatali nyilvántartás szerint rét, legelő, esetleg szántó. Az Erdőtörvény 
szerint sem minősülnek erdőnek. (Összterületük: 94 ha, 6 %.) 

- Vízmosásokat fedő erdők, utakat, vízfolyásokat kísérő erdős sávok. A 
földhivatali nyilvántartás szerint gyep, szántó, ill. egyéb művelési ágba soroltak. 
Erdőnek nem minősíthetők, de a tájkép gazdagításában, ökológiai folyosók 
kialakításában jelentős szerepük van. (Összterületük: 7 ha, 0,4 %.) 

- Az Erdészeti Igazgatóság adataiban Pilisszántó lakóterületeihez nyugatról 
kapcsolódó állami és önkormányzati tulajdonú szántó, illetve gyep, legelő 
művelési ágban nyilvántartott és hasznosított területek (Zahumenyica, 
Paflagonia, Vadföld, stb.) erdőként (értelemszerűen erdősítendő területként) 
szerepelnek. (Összterületük: 183,5 ha.) Igénybevételük az erdőtörvény 
rendelkezései szerint történhet. 

Az erdők elsődleges rendeltetése Pilisszántó területén elsősorban védelmi (védett és 
védő) mind a hegyvidéki, mind a vízfolyások menti nedves területeken. (Összterületük: 
749 ha.)  
Gazdasági elsődleges rendeltetésű erdő – kis kiterjedésben – csak Paflagonia, illetve 
Szedmina területén, valamint a települési területhez (temető területhez) északról 
kapcsolódó akácosok területe. (Összterületük: 13,5 ha.) 
Közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő a jelenlegi besorolás szerint Pilisszántó 
területén nincs. 
Az „erdősítendő” területek elsődleges rendeltetése nem rögzített. 
 
Vonatkozó ábra: 
7. Üzemtervezett erdők 
 
Mezőgazdasági területek 
Pilisszántó külterületének jelentős része mezőgazdasági hasznosítású terület. Az állami 
ingatlan-nyilvántartási térképen lemért területe 707,5 ha, a közigazgatási terület 44,4 
%-a. A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala előzetes tájékoztatása szerint azonban 
696,74 ha, és 43,7 %. 
E területek: - rét, legelő;- szántó vagy kertes mezőgazdasági használatúak. 
 
Rét, legelő nyilvántartásban szereplő területek (167,5 ha, 10,5 %) jelentős része ma 

- erdősülő, bozótosodó terület (50 ha, erdőknél részletezve) 
- erdőnek minősülő mezővédő erdősáv, erdőcsoport (Paflagonia területén: 24 

ha) 
- szántóként hasznosított (Paflagonia területén: 4,5 ha). 
Rét- legelőként ténylegesen hasznosított terület 89 ha (5,6 %). 

 
Szántó nyilvántartásban szereplő területek a település déli, délnyugati részét alkotó 
domborulatokon találhatók (359 ha, 22,5 %). Ezek közül 

- parlagon hagyott gyepesedő terület (6 ha) 
- erdősödő, erdőnek nem minősülő terület (13 ha) 
- beerdősült, erdőnek minősülő terület (19 ha) 
- nedves, benádasodott terület (Káposztáson: 14 ha) 
- kertes mezőgazdasági terület (Placsko területén: 3 ha) 
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- lakóterület (Káposztáson: 9 ha). 
A fentiek szerint Pilisszántó határában jelenleg 295 ha (18,5 %), ténylegesen 
szántóként hasznosított terület. 

 
A település területén a viszonylag kiugróan magas területarányú kertes mezőgazdasági 
területként nyilvántartott területek (181 ha, 11,4 %) használata ellentmondásos. 
Jellemzően kerítetlen, összefüggő gyepes, bozótosodó kertes mezőgazdasági terület 
található a Hosszú-hegyi erdők és Nagy Placsko területe között. 
A többi kertes mezőgazdasági terület: 

- a belterülethez keletről kapcsolódóan 
- a felhagyott bányák szomszédságában (parcellázott terület) 
- a Placsko telep (parcellázott terület) 

Telkein a területhasználat és a gondozottság erősen heterogén, 
- gyakori az elhagyott, gondozatlan, bozótosodó telek, 
- elenyésző, de fellelhető kertes hasznosítású telek, 
- gyakori az üdülési, pihenési céllal beépített és kialakított, gondozott telek, 
- sokasodik a lakóépülettel beépített és állandóan lakott, igényesen kialakított és 

gondozott telek. 
A mezőgazdasági területeken jellemző az extenzív irányú területhasználat terjedése, 
kivéve a kertes mezőgazdasági területeket, ahol sokasodik a lakóépületek lakótelkek 
száma, mely által a szélsőséges területhasználat – e tájképi szempontból kitett 
területeken – az összkép rendezetlenségét eredményezi. 
 
Települési területek 
A tájban uralkodóan megjelenő területhasználat a beépített terület (belterület), mely 
Pilisszántón a közigazgatási terület 5,5 %-át foglalja el. 
Elhelyezkedését, szerkezetét a természetföldrajzi adottságok és a település-fejlődést 
befolyásoló társadalmi tényezők alakították. Területe az utóbbi évtizedekben 
ugrásszerűen megnövekedett a nyugati településrész kiépülésével. Területének 
növelésére jelenleg is igény van. 
A települési területek részét képező gazdasági területek a tájban kis területi 
kiterjedéssel megjelenő – Pilisszántón markáns tájsebeket okozó – területek: 

- kőbányák felhagyott rekultiválatlan területei, 
- települési terület északi határán vízmosás alkotta ökológiai folyosóban tájsebet 

okozó tereprendezéssel járó gazdasági (kőzúzó, osztályozó, raktározó) 
tevékenységek területei. 
 

1.12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A település határa – domborzatánál fogva – tájképi és településképi szempontból 
erősen kitett, melyek közül elsősorban a déli, délnyugati lejtők mind kilátás, mind 
rálátás szempontjából nagyon érzékeny területek, ezért a tájképvédelem érdekében 
szigorúan szabályozandók. 
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A fentieken túl, kiemelten kezelendő területek: 
- a Pilishegy és Magashegy oldalában települési terület fölé magasodó, kemény 

tájsebként megjelenő felhagyott kőbányák rekultiválatlan területei, melyeket a 
növényzet jótékony terjedése, a terület önregenerációja sem tud elfedni. 
Tájképi, településképi „gyógyítása” környezetbe illő hasznosítással, 
rekultivációval oldható meg. 

- A települési terület északi határán, Határréti árok partján értékes településképi 
és tájképi területen, ökológiai folyosó területén kialakult gazdasági terület és a 
hozzá kötődő, tájsebet okozó durva terep-beavatkozás. E területen a kedvező 
tájképi megjelenés helyreállítása területhasználat váltással, rekultivációval 
biztosítható. 

- A Hosszú-hegy délnyugati lejtőjét lefedő, a települési területekhez viszonyítva 
nagy kiterjedésű volt zártkerti területek, melyek szélsőségesen heterogén 
hasznosítású telkei zilált, rendezetlen, kedvezőtlen tájképi megjelenést 
okoznak. E területeken a szigorú szabályozás, a szabályok betartatása, a 
tulajdonok gondozásának kötelezése hozhat kedvező változást a tájképi 
megjelenésben, a környezetterhelés csökkentésében. 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett értékek 

Vonatkozó ábra: 
8. Védett természeti területek 
 
Pilisszántó természeti értékekben gazdag közigazgatási területének jelentős része (az 
erdőterületek, az értékes törmeléklejtők, sziklagyepek, nedves területek, geológiai 
ritkaságok, stb.) európai közösségi jelentőségű, ill. országos jelentőségű védelem alatt 
áll. 
Pilisszántó területén az alábbi természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló 
területek találhatók: 

- országos jelentőségű védett természeti terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
részterülete (Pilisszántót északról övező erdős hegyoldal túlnyomó része); 

- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 
2000 terület), a Pilis és Visegrádi-hegység, HUDI 20039 jelű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület (ide tartozik az erdővel fedett területeken túl az 
erdősödő, bozótosodó területek, valamint a vízfolyásokat kísérő nedves, 
mocsaras területek jelentős része); 

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése 
alapján (ex lege) védett barlangok (Pilishegyi területen lévő, a paleolitikumban, 
illetve a rézkorban és középkorban /remetelakok/, kialakított kőfülkék, 
barlangok kultúrtörténeti jelentőséggel is bírnak); 

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése 
alapján (ex lege) védett források, amelyek a Tvt. említett szakasza, valamint 28. 
§ (5) bekezdése alapján országos jelentőségű védett természeti emléknek 
minősülnek (ide tartoznak a Pilishegy és Magashegy közötti völgyben található, 
a Határréti patakot tápláló Trézsi kút forrásai); 

- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) és 
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. 
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törvényben megjelent ökológiai hálózat övezete (az országos ökológiai hálózat 
magterületének övezetéhez tartoznak a Duna-Ipoly Nemzeti Park részterületei, 
a pufferterület övezetéhez a magterülethez kapcsolódó erdők, erdősödő, 
bozótosodó területek jelentős rész, az ökológiai folyosó övezetéhez az ökológiai 
kapcsolatokat biztosító vízfolyásokat kísérő, természetközeli növényzettel 
fedett nedves területek); 

- a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM 
rendelet szerinti barlang védőövezet; 

- a nyílt karszt területek külterületi jegyzékéről szóló 8002/2005. (MK. 138.) 
KvVM tájékoztató szerinti nyílt karszt területek. 

A védelem alatt álló területeket tervdokumentációnkban feltüntettük. 
 
Pilisszántó településnek az országos és európai közösségi jelentőségű védelem alatt 
nem álló természeti, természetközeli területeinek védelmét biztosító helyi 
természetvédelmi rendelete nincs. 
A területhasználat tervezett változásainál, a fejlesztési területek kijelölésénél a 
védelem alatt álló területekre vonatkozó törvényi előírásokat, és a területek 
érintetlenségét a településrendezési eszközökben kell biztosítani. 

Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat a természeti, természetközeli növényzettel fedett területek 
(különböző típusú élőhelyek) rendszere, rendszerbe szervezett hálózata, mely nem 
csak ökológiai, de tájképi szempontból is kiemelkedő jelentőségű. 
Az ökológiai hálózat területeit az Országos Területrendezési Terv határolta le a 2003. 
évi XXVI. törvényben, melynek pontosított övezetei a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben jelentek meg. 
 
Pilisszántó közigazgatási területének – természeti adottságaiból adódóan – jelentős 
nagyságú területei tartoznak az ökológiai hálózat övezeteihez. 
A település északi, hegyvidéki erdős – a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó – területei 
az Országos Ökológiai Hálózat magterületének részei. (E területek olyan stabil állapotú 
természetes, vagy természetközeli élőhelyek, amelyek az adott területre jellemző 
természetes élővilág fennmaradását hosszú távon képesek biztosítani.) 
A magterület határán lévő természetközeli területek – Szedmina erdős területei, 
valamint a Pilis hegy magterületétől a települési területig terjedő természetközeli 
növényzettel fedett területek – az ökológiai hálózat puffer-területének övezetébe 
tartoznak. (A puffer-területek védőzónák a magterület körül. Területükön a 
természetközeli élőhelyek aránya magas. Feladatuk a magterület védelme.) 
 
Az Ökológiai Folyosó övezetébe Pilisszántó déli, délkeleti részén található – 
vízfolyásokat kísérő – nedves területek tartoznak. E területek olyan lineális élőhelyek, 
melyek alkalmasak az egymástól elszigetelt populációk közötti biológiai kapcsolat – 
génáramlás – biztosítására. 

1.12.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

Pilisszántó vonzó táji helyzete, kies környezete, táji- természeti értékei nem kevés 
tájhasználati konfliktus-forrást rejtenek. 
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Területhasználati konfliktust okoz (a fejlesztési lehetőségeknek korlátot, gátat szab) a 
település viszonylagos bezártsága, domborzata, erdős hegyoldalai, nedves vízfolyás-
menti területei védett természeti területei, valamint tájképi kitettsége és érzékenysége 
által. 
 
Más jellegű területhasználati konfliktusok a meglévő, a tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területekről szóló pont alatt is részletezett tájképromboló, illetve 
környezetszennyező hatású területhasználatok. 

- A Pilis hegy és a Hosszú hegy oldalában lévő, a települési terület fölé magasodó 
használaton kívüli, rekultiválatlan kőbányák. E bányákat a falu lakosságának 
megélhetését biztosító mészégetés nyersanyagának kinyerésére nyitották. Mai 
látványukban kemény mementók, durva tájsebek. Közülük a Hosszú hegyen 
lévők lassan visszaerdősülnek, de a Pilis hegyiek önregenerálódása nagysága, 
jelentős szintkülönbsége, függőleges sziklafala miatt nem várható. Erős táji, 
településképi kitettsége miatt rekultivációja (esetleges, környezetbe illő 
hasznosítással) nem hanyagolható. 

- A települési terület északi határán, a település és az erdőségek találkozásánál, a 
Határréti árok menti ökológiai folyosóban kialakult gazdasági terület 
megjelenésével, kemény terep-átalakításával durva rombolást okoz a tájban. A 
területhasználat megváltoztatása a terület rekultivációja (a régi ipari emlékek 
megőrzésével), az ökológiai folyosó zavartalanságának helyreállítása oldhatja 
csak fel e tájképi, településképi konfliktust. 

- A települést ÉNy-DK irányban tagozó vízfolyások, a vízfolyásokat kísérő 
horgosok, nedves területek – a tájszerkezet meghatározó vonalai, az ökológiai 
hálózat kapcsolatteremtő, a település zöldfelületi rendszerének gerincét alkotó 
elemei – állapota elhanyagoltsága, helyenkénti betöltések, illegális 
szemétlerakások következtében rohamosan romlik. Állapotuk, funkciójuk 
minimális rekultivációval, folyamatos jó karbantartással helyreállítható. 

- Hosszú hegy délnyugati lejtőjét a települési területhez közvetlenül csatlakozó, a 
lakóterület kiterjedéséhez viszonyítva hatalmas kiterjedésű kertes (volt 
zártkerti és üdülő) területek telkei foglalják el. A telkek használata, 
hasznosítása, gondozottsága szélsőségesen heterogén, mely által – e tájképi 
szempontból erősen érzékeny terület – látványa rendezetlen, zilált. 

- E területek a lakófunkció terjedésének visszaszorításával, a szigorú szabályozás 
és annak betartatása, a gondozási kötelezés hozhat kedvező változást a tájképi 
megjelenésben, és a területhasználat okozta környezetterhelésben. 

- A templom mögötti domboldalon megjelenő új építésű – környezetéből 
kirívóan nagy kubatúrájú épületek megjelenése. Terjedésük megakadályozása 
szigorú szabályozással, a szabályok betartatásával, a meglévő épületek tájba 
illesztése takaró növényzet telepítésének kötelezésével biztosítható. 

A fentieken túl, a területhasználatban, illetve elsősorban annak változásakor 
(változtatási szándék esetén) konfliktust okozhat a tényleges tájhasználat és a hivatalos 
(mind a Földhivatal, mind az Erdészeti Igazgatóság) nyilvántartás közötti eltérés; 
valamint helyenként (patakok, vízfolyások) a tulajdonviszonyok tisztázatlansága. 
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

1.13.1 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

A zöldfelületek egységbe szervezett összessége a település zöldfelületi rendszere, 
melynek elemei a rendeltetésük, használatuk, tulajdonviszonyaik, biológiailag aktív 
felület-arányuk, fedettségük, növényállományuk, stb. következtében sokfélék, de a 
település környezetminősége szempontjából – kondicionáló (klíma-módosító), 
szennyezés megkötő és lokalizáló, és nem utolsó sorban rekreáló, valamint esztétikai 
és pszichikai hatásuknál fogva – mind kiemelkedő jelentőségűek. Mennyiségük és 
elsősorban a minőségük a lakosság jóléti állapotát, kulturális színvonalát, a 
környezettel szembeni elvárását, gondoskodását tükrözi. 
Pilisszántó települési területének kialakult zöldfelületi rendszerét, a zöldfelületi 
rendszer karakterét táji adottságai, domborzata, erdőbe ágyazottsága, a települési 
területen áthaladó vízfolyások, patakmedrek vonalai meghatározzák. 
 
Az északi területeket körülölelő erdős területekről induló mély és terjedelmes 
vízmosásokkal kísérő patakmedrek a település zöldfelületi rendszerének gerincét 
alkotják. Összekapcsolják, felfűzik a települési terület zöldfelületeit és kapcsolatot 
teremtenek a kül- és belterület zöldfelületei, a táj ökológiai hálózata, és a települési 
terület zöldfelületi rendszere között. Területük túlnyomórészt fás növényzettel borított 
„erdős” terület, ahol gyakori a kőris, a juhar, az akác, valamint a fűzfélék. A vízfolyások 
túlnyomórészt időszakosak, helyenként el-eltűnnek. Gyakran csővezetékbe szorítottak. 
E szakaszokon a „zöld-folyosó” megtörik, megszakad, majd újból megjelenik és a 
településtől délre – szétterülve – vizes-mocsaras területeket táplál. 
 
Pilisszántó települési területét két meghatározó vízmosás osztja meg. A nyugati, a 
történelmi települést az új településrésztől elválasztó vízmosás északon két ággal indul 
(mely körül a nyugati, az utolsó szakaszon rézsűvé degradálódik), ék szerűen a temető 
területeket közrefogva a települési terület közepéig hatol, az öreg temetőnél egyesül, 
és árokká szelídülve, a sportpálya mentén vezet dél felé. 
A történelmi települést kettéosztó vízmosás Határréti-árok vizét a Trézsi kút táplálja. 
Medrét a települési terület északi határán durva földmunkával betöltötték, de a 
gazdasági terület alatt viszonylag érintetlenül folytatódik, sajátos karaktert, helyenként 
különös bájt biztosítva környezetének. Később a kertekben eltűnik, majd árokban 
folytatódik, hogy a település déli részén végképp csővezetékbe szorítva folytassa útját. 
A település különböző rendeltetésű zöldfelületei a fent ismertetett karakteres 
zöldfolyosókhoz kapcsolódva alkotják a település zöldfelületi rendszerét. 

A zöldfelületi rendszer elemei 

Korlátlan közhasználatú zöldfelületek (közterek, közparkok, utcai zöldfelületek) 
A zöldfelületi rendszer legfontosabb elemei. Kondicionáló, rekreáló és pszichikai, 
esztétikai hatásukat mindenki élvezheti. 
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Bár Pilisszántón közpark, közkert kiterjedésű és kiépítettségű terület nincs, de hiánya 
nem észlelhető, mert a települést övező erdős területek, a települési területbe 
„csúszó” egyéb zöldfelületek, a nyitott intézménykertek (Önkormányzat kertje) a 
közkert-közpark funkcióit betöltik. 
A közlekedési területek (utcák, terek) zöldfelületei vonalas zöldfelületi elemek, melyek 
jelentős szerepet töltenek be a zöldfelületi rendszer elemeinek kapcsolatában. 
Kondicionáló és településkép formáló hatásuk, növényállományuk és állapotuk 
függvénye.  
Pilisszántó utcáinak növényzete erősen változó. A történelmi falurész apró, szűk utcái 
fátlanok. A zöldet e területeken az udvarokból kihajló fák, bokrok, kúszó növények 
jelentik. 
A főutca széles szakaszait zöldsávok, fasorok kísérik. A fásítás nem folyamatos és nem 
egységes. Gyakori a nyír, de előfordul a vérszilva, a hárs, a juhar, stb., és gyümölcsfák 
is. Egységes fásítás (fiatal hársfasor) a templomtól a temető felé vezető Diófa utcát 
szegélyezi. 
Az új településrészen a nagy szabályozási szélességű utcákat széles zöldsávok kísérik. 
Fás növényzetük – örökzöldekkel tarkítottan – erősen vegyes. 
 
Korlátozott használatú zöldfelületek 
E felületek kondicionáló hatását az összlakosság, rekreáló, pszichikai, esztétikai hatását 
a népesség egy része (lokálisan, vagy időben korlátozottan) élvezi. 
A temetőkertek (régi, új és bővítési) területei a régi és új településrész közé ékelődve, 
vízmosások fás növényzetével szegélyezve a településközpontig terjednek. 
A legrégebbi az „öreg” temető, a többitől elszakítva a településközpont részeként az 
Önkormányzattal, gyógyszertárral, iskolával-óvodával egy tömbben található. Az 
értékes, idős növényzettel rendelkező temetőkert, melyben a település hajdani 
lakóinak nyughelyét jelző értékes síremlékek és a „pálosok emlékműve” is 
megtalálható, nagyobb figyelmet, gondoskodást, kegyeletet érdemelne. 
(Keretültetvénye az önkormányzati kert játszóterének tőszomszédságában hiányos, 
sértve a temető intimitását.) 
A temetőkert sorsát megnyugtatóan kegyeleti parkká történő átépítése (az átjárás 
kizárása, optikai keretezése, hangsúlyozott és méltó megközelítése, stb.) oldaná meg. 
A temető-tömb déli része „felhagyott” temetőrész, méltatlanul elhanyagolt, 
bebozótosodott terület. 
Az „üzemelő” temetőrész arányosan fás (túlnyomórészt örökzöldekkel beültetett), 
gondozott terület. Keretültetvényét a régi vízmosások növényzete biztosítja. 
Megközelítése, parkolási lehetősége kulturáltan biztosított. 
A temető bővítésére fenntartott terület az üzemelő temetőhöz északról szervesen 
kapcsolódó gyepes, bozótosodó terület. 
 
A település sportterülete az új településrészen, az árokká degradálódott vízfolyás 
mellett található. A kerítetlen, gyepes területen a fás növényzet (melyet az öltöző 
körüli juharfák, illetve az árok menti cseresznyék alkotnak) elenyésző. 
 
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 
A település központi intézményei (Önkormányzat, iskola, óvoda) – egymás 
szomszédságában – jelentős zöldfelülettel rendelkeznek. Kialakításuk a funkciónak 
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megfelelő. Az Önkormányzat kertje közösségi használatra kezd kiépülni. Fás növényzet 
az iskola (fenyők) és az óvoda (hársak, juharok) kertjében jelentős. 
 
Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 
Kiterjedt zöldfelülettel rendelkező magánterületek (lakó- és üdülőkertek), melyek bár a 
közhasználat elől elzártak, de kondicionáló hatásuk – mely a település egészén 
érvényesül – nem elhanyagolható. 
A kerteket rendezettség jellemzi, ahol jellemzően pihenő és gazdasági kertek is 
megtalálhatók. Ennek megfelelően a fás növényzetben a díszfák mellett a gyümölcsfák 
is jelentős számban előfordulnak. 

Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Pilisszántó területén a táji környezet (erdős területek nagy területi aránya), és a 
települési zöldfelületek a településnek megfelelő kondicionáló hatást biztosítanak. 
A kikapcsolódást maximálisan biztosító táji környezet és a kertes beépítés biztosította 
házi kertek a zöldfelületek rekreáló hatásának teret adnak. Így a városokban elvárt – 
közhasználatú területekre (közparkokra, közterekre) vonatkozó – normatívák 
Pilisszántón nem értelmezhetők. 
Bár a településen közpark – közkert nagyságú és kiépítettségű zöldterület nem 
található, ennek hiánya – a fentiek, valamint a közhasználat előtt nyitott sportpálya és 
az Önkormányzat szabad használatú kertje eredményeképpen – nem észlelhető. Ettől 
függetlenül nem mellőzhető közhasználatú, közösségi célú terület kialakítása, 
elsősorban a központi elhelyezkedésű önkormányzati kert ilyen irányú továbbépítése, 
valamint olyan központi zöldterület kialakítása, mely a szabadtéri kikapcsolódás (játék, 
sport, pihenés) mellett össz-települési szintű rendezvények szabadtéri színhelye lehet. 
 
Zöldfelületi jellegű intézmények területigénye a településen biztosított.  
A temető bővítésére a terület rendelkezésre áll. 
A sportterület nagysága a település igényeinek megfelel. 
Az intézmények kertjei (iskola, óvoda) az előírásoknak, elvárásoknak megfelelő 
nagyságú. (Igény esetén sportoláshoz, sportrendezvényekhez a közeli települési 
sportterület felhasználható.) 
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1.13.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

Pilisszántó település zöldfelületi rendszerének nagy problémája a rendszer gerincét 
alkotó vízfolyások – vízmosások folytonossági hiánya, a helyreállítás – a 
tulajdonviszonyok tisztázatlansága miatti – nehézsége, ellehetetlenülése; a vízmosások 
fokozatos „eltűnése”, folyamatos betöltése; e területeken a törmelék és illegális 
szemétlerakás gyakorisága, a területek gondozatlansága, gazdátlansága. 
Problémát jelent  

- települési szintű rendezvények lebonyolítására is alkalmas közpark hiánya, 
- az autóbusz-forduló környékének állapota, 
- az utcák egységes zöldfelületi rendezésének, fásításának hiánya. 
- a felhagyott temetők kegyeletsértő állapota, gondozatlansága, 
- az öreg temető keretültetvényének megbontása, intimitásának megszüntetése, 

helyzetéhez, jelentőségéhez méltó rendezésének, fenntartásának hiánya, 
- a sportterület határolása, fás növényzetének hiányossága. 
- az önkormányzati kert elrendezése, a játszóterület temető-közeli elhelyezése, 

az intenzívebb kiépítés hiánya, a terület fátlansága, 
- az iskola- és az óvodakert térhatároló növényzetének hiánya. 
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1.14 PILISSZÁNTÓ ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA 

1.14.1 PILISSZÁNTÓ TERÜLETFELHASZNÁLÁSÁNAK JELLEMZÉSE 

Pilisszántó különböző területhasználatainak kialakulását, kiterjedését a természeti 
környezet, a domborzat, a vízmosások határozták meg. A mély, szakadékos 
vízmosásból folytatódó patak mentén jött létre a falu magja, amely már a török 
pusztításuk előtt is ugyanitt volt. A központi lakóterület napjainkig kompakt módon 
fejlődött: jól le lehetett határolni a falu beépült területét. A külterületet az erdők és a 
mezőgazdasági hasznosítású földek tagolták egészen a zártkertek megjelenéséig. A 
zártkertek sajátos fejlődésének köszönhetően az egyszerű településszerkezeti képlet 
bonyolulttá vált. 
Pilisszántó jelenlegi területfelhasználását a 2002-es településszerkezeti terv alapján 
vizsgáljuk. Teljes közigazgatási területe a BATrT szerint 1594 ha, a budapesti 
agglomerációban közepes méretű települések közé tartozik. 
A 2002-es településszerkezeti tervben rögzített összes beépítésre szánt területe 122 
ha, ebből 102 ha a lakóterület, ami a Kálvária környékének részletes szabályozásra 
kijelölt területétől eltekintve lényegében beépült. A többi 20 ha csak kijelölt gazdasági 
és különleges területekből áll össze, szabályozott övezet nélkül, beépítetlenül.  
A kertes mezőgazdasági területek összesen 173 ha. A részletes vizsgálatok 
megmutatták, hogy jelentős mértékben beépültek lakó funkciójú épületekkel is. A falu 
lakóterületéhez képest majdnem másféleszeres kertes mezőgazdasági terület okozza a 
legnagyobb egyensúlytalanságot Pilisszántón. 
Az általános mezőgazdasági területek és korlátozott használatú mezőgazdasági 
területek együtt 477 ha-t tesznek ki.  
Az erdők területe összesen 767 ha. 
Az egyéb kategóriába soroljuk a közparkokat, vizeket, vízfolyásokat és utakat, amelyek 
együttesen ~55 ha területet foglalnak el. 
Az alábbi diagram ábrázolja a területfelhasználás arányos eloszlását Pilisszántón: 

lakóterület (8%)

kertes mezőgazdasági terület (11%)

mezőgazdasági terület (30%)

erdő terület (48%)

egyéb (3%)

A földhivatal adatszolgáltatása alapján Pilisszántó területe 1595.71 ha, amelynek 88,5 
%-a termőterület. A területhasználat jellemzése az ingatlan nyilvántartás szerinti 
művelési ág adatok alapján az 1.12.2 pont alatt a A tájszerkezet területi elemei című 
fejezetben szerepelnek. 
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Az alábbi két fejezetben a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeken külön-külön 
vizsgáljuk a területek funkcióit, konfliktusait, telekszerkezetét és építményeit. 

1.14.2 A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK VIZSGÁLATA (FUNKCIÓK, KONFLIKTUSOK, 
TELEKSTRUKTÚRA, ÉPÍTMÉNYEK) 

Lakóterület 

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 
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, Újtelep, 
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. 
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A lakóterület intézményi ellátottsága 

A település intézményei (Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Egészségház, 
Gyógyszertár, római katolikus templom, posta, üzletek) egymáshoz közel, a falu 
központjában helyezkednek el. Minden, ami van, egy helyen, kevés sétával elérhető. A 
kereskedelem, a szolgáltatások és munkahely lehetőségek hiányosságai miatt azonban 
a falu lakói nagyrészt ingázni kényszerülnek. 

A lakóterület telekszerkezeti problémái 

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. 
Telekszerkezeti problémák az újabb 
településrészen nem nagyon 
jelentkeznek, csak néhol adódik egy-egy 
közterület-szabályozási probléma: 
„vízfolyás, vagy utca?”, ki nem alakított 
közterület. 
 
 

A Kálvária környékének nagy problémája, hogy a telekszerkezet még nem mindenütt 
alakult át a lakóterületi követelményeknek megfelelően, és közterületei sincsenek 
megfelelő mennyiségben kialakítva. 

A lakóterület teleknagyságai 

Vonatkozó ábra: 
9. Teleknagyságok a lakóterületeken 
A történeti településmag telkei között sok a 400 m2-nél kisebb telek. Leggyakoribb a 
hosszú telkek keresztbe történő megosztásakor létrejött telkek körében. A 400-800 m2 
közötti telkek is légnagyobb részt itt fekszenek. A történeti településmag szélen 
megjelennek 1000 m2 körüli telkek is. A központi intézmények kitűnnek nagyobb 
telkeikkel. 
Az Újtelep szabályos telekszerkezetében a telkek 800 és 1000 m2 közöttiek vagy 
kicsivel nagyobbak 1000 m2-nél. 
A Kálvária környékén vegyes teleknagyságok találhatók. 

A lakóterület beépítettsége 

Vonatkozó ábra: 
10. Beépítettség a lakóterületeken 
A településen kialakult általános építési mód oldalhatáron álló, de főként a történeti 
településmag területén előfordulnak eltérő módon elhelyezett épületek. 
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A beépítettség tekintetében 30-40 % közötti és 40 % fölötti beépítettségek csak a 
főutca mentén és a Bem József utcában fordulnak elő (egykét kivételtől eltekintve). 
Az Újtelep telkeinek beépítettsége jellemzően 5-20% között alakul. 
A Kálvária környékén még viszonylag sok a beépítetlen telek. 
 

A lakóterület épületeinek szintszáma, tetőidoma 

A lakóházak általános kialakítása pinceszint, földszint és az 1970-es évek óta épült 
házak esetében tetőtér beépítésből áll. Többnyire egyszerű tetőformával fedett 
nyeregtetős, kontyolt nyereg tetős házakat építettek. Elszórtan megjelennek a 
mediterrán divatnak hódoló, összetett tetőformák is. 
A Baross kúria központi épülete és gazdasági szárnyai, a római katolikus templom és az 
iskola épülete nagyságrendben eltér a falu általános szövetét adó lakóházaktól. 

Egyéb beépítésre szánt területek 

A 2002-es településszerkezeti terven beépítésre szánt területként még megjelenik 
gazdasági terület és különleges terület, de ezekre szabályozási terv nem készült, és 
fejlesztésük, beépítésük nem indult meg. Csupán a Placskó területén kijelölt települési 
érdekű használatú különleges terület az, amely az ellentmondásos szabályozás 
következtében beépült.  
 
A belterületen szlömösödő, degradált terület nincs. Elhanyagoltság azonban 
felfedezhető a falut kettészelő vízmosás mentén, ahol hosszú idő óta felhalmozódott 
szemét, a vízmosásba szórt hulladékok jelennek meg visszataszító módon. 
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1.14.3 A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK VIZSGÁLATA (FUNKCIÓK, KONFLIKTUSOK, 
TELEKSTRUKTÚRA, ÉPÍTMÉNYEK) 

Kertes mezőgazdasági területek 

A kertes mezőgazdasági területek kialakulása 

A kertes mezőgazdasági terület több részterületre osztható. 
Legkorábban a talán legszebb helyen fekvő kastély alatti, kisebb terület parcellázására 
került sor. 
A Placskó területe a közigazgatási terület déli részén egy tagban barackos volt egy 
gazdasági épülettel, a felső területrész bozótos volt. 1969-től kezdve egy fővárosi 
nagyvállalat (Transzvill) üdülőterületeként alakult ki, a vállalat dolgozói számára 50 
évre szóló bérleti szerződéssel. 1990-ben a telkeket ingyen kellett átadni a bérlőknek 
tulajdonba.  
A terület üdülő jellegét, vonzerejét nagy mértékben növelő Határréti tó, amelynek egy 
kisebb része Pilisszántó területén fekszik, az 1980-as években alakult ki duzzasztással.  
A Novoszádek, és Nad Humni területén szőlők virultak egészen az 1914-es filoxéra 
járványig, azután elvadult. Elsősorban Budapestről jártak ide ki kertet művelni. Ma már 
jelentős részben beépült. 
A Paszinki területe történetileg részben legelő, részben szántó volt. Az 1970-es 
években mint állami tulajdonú földet, a Placskóhoz hasonlóan parcellánként bérelték. 
1990 körül szintén ingyen került a bérlők tulajdonába. 

A kertes mezőgazdasági területek telekszerkezeti problémái 

Vonatkozó ábra: 
11. Teleknagyságok a kertes mezőgazdasági területeken  
 
A kertes mezőgazdasági területek közül a kastély alatti terület, Paszinki és Placskó 
területe szabályos telekosztás útján alakult ki, megfelelő szélességű utcákkal. Itt a 
telkek szélessége általában 17-20 méter között változik, néhol előfordul 15 m széles 
telek és 20 méternél jóval szélesebb is. A kastély alatti területen néhány 13 m széles 
telek is van. A telkek nagysága ezeken a területeken túlnyomó többségükben 840 m2 
és 1000 m2 között van. Előfordul néhány nagyobb telek is. 
 
 
Kastély alatti terület     Paszinki          Placskó 
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       Nad Humni          Novoszádek 
Nad Humni és Novoszádek 
területén azonban a telkek a 
szőlőskertek telekállapotát 
őrzik keskeny, hosszú 
formában. Az 1000 m2 körüli 
telkek is legtöbbször 
keskenyebbek, mint 14 m. 
Kevés helyen történt meg 
néhány keskeny telek 
összevonása a szélesebb 
telek kialakítása érdekében.  
Feltűnik azonban egy-egy zsákutca mentén a hosszú telkek feldarabolásból kialakuló 
fekvő telkek sora, ami a lehető leghátrányosabb a beépítés szempontjából is, és az 
utcahálózat kialakítása szempontjából is. 
Nad Humni és Novoszádek területén a telkek nagysága nagyon vegyesen váltakozik az 
alábbi táblázat adatai szerint: 
 

 
400 m2 

alatt 
400-800 

m2 
800-1000 

m2 
1000-2000 

m2 
2000-4000 

m2 
4000 m2 

fölött 
összes 
telek  

Nad Humni 15 77 45 63 2 0 202 db 

az összes telek 
arányában 7 38 22 31 1 0 100,0 % 

Novoszádek 16 81 93 177 36 10 413 db 

az összes telek 
arányában 4 20 23 43 9 2 100,0 % 

Megállapítható, hogy Nad Humni területén a telkeknek 2/3-a kisebb 1000 m2-nél, míg 
Novoszádek területén több mint fele nagyobb 1000 m2-nél. 

A kertes mezőgazdasági területek beépítettsége 

Vonatkozó ábra: 
12. Beépítettség a kertes mezőgazdasági területeken 
 
A kertes mezőgazdasági területek beépítése- s általában szabálytalan beépítése- 
számtalan problémát vet fel a település életében, de elsősorban azt próbálja 
kikényszeríteni, hogy lakóterületként vegyék figyelembe. Ezért a kertes mezőgazdasági 
területek részletes vizsgálatára van szükség, amelynek során az egyes részterületek 
finomabb megkülönböztetését kell megtalálni. 
A kertes mezőgazdasági területeken a beépítettség mértékét és az állandó lakosok 
jelenlétét vizsgáltuk. A beépítettség megállapításhoz az alábbi adatokat használtuk föl: 
földhivatali telekhatárok, földhivatalnál feltüntetett épületek, légifotóról berajzolt 
épületek, építmény adó bevallásban szereplő épület alapterületek. Mindenütt a 
nagyobb beépítettséget eredményező adatot használtuk fel a beépítettség 
számításakor. A beépítettség megengedett mértéke mindegyik kertes mezőgazdasági 
övezetben legfeljebb 3%. Beépítésre nem szánt területen egyébként legföljebb 5% 
lehetne az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
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(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) szerint. Beépítésre szánt területen 
legkevesebb 10% beépítettség volt meghatározható a korábbi időszakban. Ezeket a 
határértékeket választottuk a beépítettség szemléltetésére. 
Az adatok alapján az egyes részterületeken az összes telek, a beépítetlen telkek és a 
beépített telkek száma és %-os arányuk az alábbi: 
 

 összes telek üres telek beépített telek    

 db db db    

Kastély alatt 21 7 14 a telkek 67 %-a beépített 

Paszinki 178 72 106 a telkek 60 %-a beépített 

Nad Humni 202 123 79 a telkek 39 %-a beépített 

Novoszádek 413 236 177 a telkek 43 %-a beépített 

Placskó 611 101 510 a telkek 83 %-a beépített 

A legnagyobb kiterjedésű részterület, legtöbb telekkel és egyúttal a legnagyobb 
mértékben beépítve a Placskó. 
 
A beépítettség határértékek közötti alakulása az alábbi: 

 BEÉPÍTETTSÉG  

 3% alatt 3-5% 5-10% 10% fölött  

Kastély alatt 2 5 4 3 db 

az összes telek arányában 9,5 23,8 19,0 14,3 % 

a beépített telkek arányában 14,3 35,7 28,6 21,4 % 

Paszinki 27 44 32 3 db 

az összes telek arányában 15,2 24,7 18,0 1,7 % 

a beépített telkek arányában 25,5 41,5 30,2 2,8 % 

Nad Humni 23 26 20 10 db 

az összes telek arányában 11,4 12,9 9,9 5,0 % 

a beépített telkek arányában 29,1 32,9 25,3 12,7 % 

Novoszádek 52 55 51 19 db 

az összes telek arányában 12,6 13,3 12,3 4,6 % 

a beépített telkek arányában 29,4 31,1 28,8 10,7 % 

Placskó 185 150 133 42 db 

az összes telek arányában 30,3 24,5 21,8 6,9 % 

a beépített telkek arányában 36,3 29,4 26,1 8,2 % 

 
Placskón található a legnagyobb arányban a megengedett 3% alatti beépítés, de a 3-5% 
közötti és az 5-10% közötti beépítés is jelentős. 
Novoszádek és Nad Humni területén csak kevéssel maradnak le a százalékos értékek a 
Placskón lévőktől. E három területen a beépítettség mértékének differenciálódása 
csaknem egyformán alakul: a beépített telkeknek kb. 1/3-a 3% alatti, 1/3-a 3-5% 
közötti és 1/4-e 5-10% közötti mértékben beépített. 
Paszinki területén magasabb arányban vannak a 3-10% közötti beépítések. 
A kastély alatti terület kevés telke között aránylag magas a megengedett mérték fölötti 
beépítettség. 
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A kertes mezőgazdasági területek épületeinek szintszáma, tetőidoma 

A kertes mezőgazdasági területeken az épületek túlnyomó többsége földszintes, 
gyakran tetőtérbeépítéssel. Az erősebb lejtésű telkeken gyakori a pinceszint is, de 
sokszor csak részlegesen aláépítve. Ezeknek az épületeknek a tetőalakítása többnyire 
nyeregtető, kontyolt nyeregtető, néha sátortető. 
Elszórtan megjelennek a beépítettség tekintetében is túlépített nagy tömegű épületek, 
földszint, emelet, vagy emelt tetőtér beépítéssel, kiemelt terasszal és összetett 
tetőidommal. 

A kertes mezőgazdasági területek állandó lakosai 

Vonatkozó ábra: 
13. Állandó lakosok a kertes mezőgazdasági területeken 
 
Az állandó lakosok telkeit a bejelentések alapján tüntettük fel a térképen, és a védőnő 
nyilvántartása alapján megjelöltük azokat a telkeket is, ahol a gyermekes családok 
laknak. A védőnő adataiból kiderül az is, hogy a 2012-ben születő gyermekek 2/3-a a 
kertes mezőgazdasági területeken lakik. Az egyes részterületek között az alábbiak 
szerint oszlanak meg az állandó lakók és gyermekes családok: 
 
 bejelentett állandó lakók telkei (db) gyermekes családok (db) 

Kastély alatt 0 3 

Paszinki 28 6 

Nad Humni 26 11 

Novoszádek 54 14 

Placskó 100 30 

 

Egyéb beépítésre nem szánt területek 

 
A beépítésre nem szánt területek a már vizsgált kertes mezőgazdasági területeken 
kívül az egyéb mezőgazdasági területek (általános és korlátozott használatú), 
erdőterületek (védett, védő, turisztikai rendeltetésű, oktatási-kulturális rendeltetésű), 
zöldterületek (közpark, közkert, sportterület), és egyéb területek (védendő vízállásos, 
vízmű). Ezek jelentős részére különböző szintű természeti védettségek terjednek ki. 
Jellemzően beépítetlen területek, épületállományról nem lehet beszélni. 
 
A somhegyi turistaház felújítva, bővítve kulturált környezetben várja vendégeit az 
erdőben. 
 
Az Orosdy kastély közparkként kijelölt területen áll. Állapota első pillantásra nem rossz, 
de eredeti megjelenését átépítések, felújítások során elvesztette, belső állapota 
siralmasan leszegényedett. 
 
A falu északi végén fekvő közparknak jelölt terület, a volt mészégető, kőörlő területe 
részben az önkormányzat tulajdonában van és jelenleg alulhasznosított, bizonytalan 
funkciójú. Több használatlan épület közül néhány már bontásra érett. egy kőörlő üzem 
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és egy építőanyag kereskedés működik a terület közepén feltöltött vízmosás fölött. 
Körülöttük különböző korú mészégető kemencék bújnak meg a bozótban. A 
legnagyobb, ipari emléknek számító négyes osztatú mészégető kemence kéménnyel, 
elhagyottan omladozik gyenge minőségű épületek között, rendezetlen udvaron. A 
legfelső rész magántulajdonban van, egyetlen új lakóház áll rajta. A tulajdonos 
fejlesztési lehetőség elnyeréséért a mészégető kemencék rendbetételét ajánlotta fel. 
 
A volt kőbánya ma sziklaszínházként működik, de nincs igazán megfelelő módon 
kialakított környezete. A megbontott sziklafalban végigfutó vízszintes perem, magasan 
az színpad fölött, veszélyes. A nézőtér szélei, részükhöz való csatlakozása rendezetlen. 
A felszerelések tárolása megoldatlan, miden szükséges infrastruktúra hiányzik. 
 
A sziklaszínház fölötti területen áll a Boldogasszony kápolna, a zarándokutak fontos 
állomása. A kápolnához a csillagösvény vezet fel. A csillagösvényen hét magyar 
történelmi személy faszobra áll. (Nimród, Attila, Árpád, Szent István, Szent László, 
Boldog Özséb, Hunyadi Mátyás). A kápolna környéke idővel tovább gazdagodott a Pilis 
keresztjével és egy székely kapuval. Összességében zsúfolttá és a figyelmet 
megosztóvá kezd válni a sok jelkép, a területet nem kellene további elemekkel 
„díszíteni”. Annál fontosabb lenne a zarándokok számára több kiszolgálást nyújtó 
módon rendezni, felszerelni (szemétgyűjtés, pihenőpadok, stabil lépcsőfellépők, stb) 
 
Pilisszántó délnyugati határában mészégető kemence sor áll, a valamikori Binder. A 
kemencék omladoznak, növényzet benőtte, környezetük szemétlerakó hellyé vált. A 
terület elszlömösödését meg kell akadályozni, de ennél több is lehet a fejlesztési cél: a 
kerékpáros turizmussal lehetne összekötni, pihenőhelyként, szolgáltató pontként, stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Binder régen          és ma 
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1.14.4. TULAJDONJOGI VIZSGÁLAT, ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER 

Vonatkozó ábra: 
14. Önkormányzati tulajdonok 
 
Pilisszántó külterületén kiterjedt állami tulajdonú (elsősorban erdő) és önkormányzati 
tulajdonú (elsősorban szántó) területek fekszenek. A töredezettebb telekszerkezetű 
kertes mezőgazdasági területeken is jelentős mennyiségű önkormányzati tulajdon van, 
de nagyobb részük magántulajdonú. 
A belterületen kevés az önkormányzati tulajdon, nagyobb részt az intézmények telkei, 
néhány beépítetlen telek és egy-két lakóház. 
 
Pilisszántó 2012. évi vagyonkatasztere szerint az önkormányzatnak 282 db 
forgalomképtelen, 9 db korlátozottan forgalom képes és 406 db forgalom képes 
ingatlan tulajdona van. A forgalomképes ingatlanok közül 26 fekszik belterületen, 188 
zártkertben, és 192 külterületen. 
 
Figyelemre méltó, hogy Pilisszántó Önkormányzata kiterjedt mezőgazdasági területek 
tulajdonosa. Ebben a kivételes vagyoni helyzetben a földterületek hasznosítása 
átgondolt gazdasági tervezést kíván. 
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1.14.5 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

Vonatkozó ábra: 
15. Örökségvédelmi értékek Pilisszántón 
16. Örökségvédelmi értékek a településközpontban 

Településtörténet 

 
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 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 
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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 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. 
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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. A javuló 
jövedelmi viszonyok a lakóépületek fokozatos „felújításához” - átépítéséhez vezetnek. 
A történeti településmag a mai napig megőrizte utcavonalait és beépítési vonalait. Az 
egyes épületek közül néhány még most is őrzi azt a településképi karaktert, mely a 
korábbi teljes épületállományra jellemző lehetett. 

       
A történeti településmagtól délnyugatra közel vele azonos nagyságú kertvárosi 

lakóterületet parcelláztak és a hetvenes évektől kezdődően megindult a korábbi 
szőlők, kertek beépülése. 

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

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) 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listája: 

 lelőhely 
azonosító 

lelőhely név 
  lelőhely 

azonosító 
lelőhely név 

1 11161 Kálvária  8 11168 Kálvária-dűlő 

2 11162 Zahumenyica  9 11169 Belterület 

3 11163 Dolne luki  10 11170 Szőlőhegy 

4 11164 Nagy-Plácskó  11 11171 Petőfi Sándor utca 2. 

5a 11165 Pilisszántói-kőfülke  12 a, b 11172 Római út 

6 11166 Zadoline uszke   32130 Öregtemető 

7 11167 Zadoline uszke II.   36318 Kossuth L. u. 84. 

 
Új lelőhelyek (részletes leírás a régészeti hatástanulmányban) 

5b 23905 Pilisszántói I. kőfülke 

12.a. 
Csobánka 10131; 

Piliscsév 11172  
Római út 
Hosszúhegy alatti szakasza 

13. 24394 Hosszúhegyi kemencék  

14.  szórvány kő MOL gázvezetéknél 

15.  Ribnicsek Középkori halastó? 

16. Pilisszentkereszt 67031 egykori út (középkori?) 
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Régészeti lelőhelyek Pilisszántó területén - történeti áttekintés 

A régi értelemben vett „postglaciális", „Magdalenien" kori időszaknak a pilisszántói I. 
kőfülke (azonosító 11165) 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 tanulsága szerint — hús és 
prémtároló kamra volt.  (Dobosi - Vörös 1987). 
A késői Pilisszántói faunaszakasz ca. 18 500- 15 000 ВС közé keltezhető a Pilisszántó II. 
kőfülke (azonosító 23905) pleisztocén három szintbe sorolható nyolc rétege a 
pleisztocén három külön időszakával kapcsolható, (Dobosi - Vörös 1986). 
A neolitikumhoz, - az első földművelőkhöz - nem tudunk egyelőre lelőhelyet kötni, de 
valószínűsíthető, hogy a későneolitikumtól megtelepedett itt az ember. 
A rézkorból telepnyom a Kőfülkékből és környékükről ismert.  
Nagyobb intenzitással a bronzkor - késő bronzkor időszakában számolhatunk 
megtelepedéssel, a halomsíros és urnasíros kultúra emlékanyaga Pilisszántó - Petőfi 
Sándor utca 2. –a 11171 azonosítójú 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 (azonosító 11166 és 11167), 
a Nagy Placskó (azonosító 11164) és a Kálvária-dűlő (azonosító 11168) területére jelölik 
ki a bronzkori illetve a vaskori települések 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 végéig számolnak a kutatók (Ottományi 
2008). Pilisszántón az eddig ismert feliratos kőemlékek alapján jelentős 
őslakostelepülést 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 plácskó 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. (azonosító 11166 és 11167) 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.  
Római kor: 
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. Adintrix helyőrséget a Dunakanyarban összekötő limesút 
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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 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, 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 és részben a mai belterület alatt. 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 
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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. 
 
Árpád kor: 
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 települések. 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).  
 

 
A Pilis hegység délkeleti vidékének középkori lelőhelyei Tettamanti 1973 nyomán 
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Jelenleg négy olyan lelőhely ismert a falu területéről, ahonnét ebbe az Árpád-korba 
tartozó kerámia került elő:  

- Pilisszántó 2. lelőhely - „Zahumenyica", 13. századi kerámia, (azonosító:11162) 
- Pilisszántó 6. lelőhely „Za dolinu uszke" 10-11. századi edénytöredékek 

(azonosító:11166) 
- Pilisszántó 11. lelőhely Petőfi S. utcában 13. századi fazékoldalt talál 

(azonosító:11171) 
- Pilisszántó 4. lelőhely - Nagy Placskó részen 11-12. sz. és 13-14. sz. kerámia 

(azonosító:11164) 
Szántó templomára nem ismerünk középkori adatot, de Molnár Erzsébet feltárása 
nyomán az Öregtemetőben feltárt romokkal azonosítható (Tari 2000.), 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). 
Az 1370-ben említett szántói dézsma nem kizárt, hogy abban a pincerendszerben volt 
elhelyezve, mely a mai belterület és barokk templom alatt húzódik. 

A lelőhelyek állapota: 

A lelőhelyek különböző jellegűek és minőségűek, ezeken a területeken a nagyobb 
földmunkával járó tevékenységek az ott található leletek bolygatásához, részleges 
pusztulásához vezettek (Pilisszántó esetében példaként a beépítés hatása említhető a 
belterületi lelőhelyek esetében; 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 
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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. 
Tekintettel arra, hogy a nyilvántartott lelőhelyek kiterjedése nem minden esetben 
ismert pontosan, térképi megfeleltetésük nem egyértelmű, jelölt területükön kívül is 
előkerülhet kapcsolódó leletanyag  
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). 
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. 

Műemlék, műemléki környezet 

Pilisszántón három műemléki 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 feltehetően 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. 
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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 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. 
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Helyi védelem 

Pilisszántón nincs az épített értékek védelméről szóló helyi értékvédelmi rendelet. A 
Helyi Építési Szabályzatban Az építészeti örökség és a művi tájértékek helyi védelme 
című fejezet rögzíti a védett és védelemre javasolt értékeket. A védettséggel járó 
szabályokat a Helyi Építési Szabályzat nem fogalmaz meg. 
 
Műemlékként felsorolja a fenti fejezetben tárgyalt emlékeket. 
Műemléki környezetként az alábbi helyrajzi számokat jelöli meg: 
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 
 
Műemlék jellegűnek javasolja az alábbiakat: 
 
Orosdy kastély 
és parkja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trézsi kút-
műbarlang 
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Helyi védettségű értékként jelöli az alábbiakat: 
 
Pilisszántói kőfülkék  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siroká Sztunnya kútépítmény  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misová Sztunnya kútépítmény  
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Kálvária és alatta a 
római kori őrtorony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Római mérföldkövek a római 
katolikus templom előtt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Római mérföldkövek a 
Polgármesteri Hivatal udvarán 
(háttérben a Baross-Jurkovich 
kúria) 
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Kőkereszt a Hosszú hegy alján, a 
Csobánkai szent kúthoz vezető 
út mentén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kőkereszt a Pilisszentkeresztre 
vezető út csúcsán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dolny Kriz, kőkereszt a 
Pilisvörösvárra vezető út 
mentén 
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Horny Kríz, kőkereszt a Szent 
Flórián kápolna mellett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kereszt a Hősök terén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trojica Szentháromság fülke  
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Szent Flórián kápolna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szent Rókus kápolna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mészégető kemencék a Pázsity 
területén 
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Védelem szempontjából további vizsgálatot igénylő épületeknek tekinti az alábbiakat: 
 
Szabadság utca 7. hrsz 181/1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dózsa György u, hrsz 33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kossuth L u. 144 hrsz 625/1  
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Kossuth L u. hrsz 60.-61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kossuth L u. 85. hrsz 228/1-2  
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1.15 KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 

Vonatkozó ábrák: 
17. Kistérségi kapcsolatok 
18. Jelenlegi úthálózat 
19. Forgalmi vizsgálat 
20. Tömegközlekedési vizsgálat 

1.15.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK: 

Pilisszántó közigazgatási területét egyetlen országos út, a 11108j. bekötőút érinti. A 
bekötőút Pilisvörösvárt és Pilisszentkeresztet köti össze, Pilisszántón hosszában, 
délkelet-északnyugat irányban halad át, azután a belterület északi szélén észak-keletre 
fordulva hagyja el a közigazgatási területet. A külterületen Pilisszentkereszt felé mély 
bevágásban halad. A hatályos településrendezési terv elkészülte óta (2002 óta) 
lényeges változások az országos úthálózattal kapcsolatban nem történtek. 

Az országos utak tervezett fejlesztései: 

A hatályos településrendezési terv szerint: 

A hatályos terv az országos utat, illetve úthálózatot érintően több lényeges, szerkezeti 
szintű javaslatot tartalmaz. Egyrészt tartalmazza a magasabb rendű tervekben már 
akkor is szereplő, Pilisszántó külterületének délnyugati részén áthaladó M10 
gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalát. Másrészt tartalmazza (szabályozási szinten is) 
egy pilisszántói elkerülő útnak a javaslatát (országos útként), amely út gyakorlatilag a 
teljes belterületet északról elkerülné, a gyorsforgalmi úthoz önálló csomópontban 
kapcsolódna.  

A magasabb rendű tervek szerint: 

Az időközben módosított OTrT Pilisszántó 
környezetében új közlekedési elemet nem 
tartalmaz, megjelennek benne a meglévő 
országos utak (a szántói bekötőút is), és az 
M10.  
Pilisszántó 
 
 
 
 
 
 

 
A szintén módosított Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve, illetve Pest 
Megye Területrendezési Terve a fentieken kívül tartalmazza, a térség 
közlekedésfejlesztési elemei között, a Pilisvörösvár nyugati elkerülő utat, ami a 10sz. 
főutat és az M10-et köti össze Pilisvörösvár és Piliscsaba között. Ennek az útnak a 
jelenlegi pilisszántói úttal közös csomópontja tervezett az M10-en.  
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Egyik magasabb rendű tervben sem (ahogy az M10 Budapest-Kesztölc közötti 
szakaszának tanulmánytervében sem) jelenik meg a szántói elkerülőút, illetve a szántói 
elkerülőút M10-es csomópontja. 
 

Részlet a 
Budapesti 
Agglomeráció 
Területrendezési 
Tervéből 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet Pest Megye 
Területrendezési Terve 
közlekedési 
tervlapjából 
 
 
    Pilisszántó 
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A hatályos településrendezési terv javaslatának értékelése: 

Az M10 nyomvonalát természetesen továbbra is be kell építeni a településrendezési 
tervbe, a nyomvonalat az időközben készült tanulmánytervnek megfelelően 
pontosítani kell. A szántói elkerülőút megvalósulásának nincs sok realitása, tekintettel 
egyrészt az út alacsony forgalmára, másrészt arra, hogy az út és M10-es csomópontja 
egyik magasabb rendű tervben sem szerepelnek, és új szempontok sem merültek fel, 
amik az út megvalósítását előtérbe helyeznék. Ettől függetlenül is fenntartható persze 
az elkerülőre vonatkozó elképzelés, reménykedve befektetői vagy pályázati forrásból 
történő megvalósításban, viszont legfeljebb szerkezeti szinten, ugyanakkor nem 
szerkezetalakító tényezőként javasolt számolni vele. Reálisan továbbra is a jelenlegi 
bekötőút lesz az, ami a távlatban is biztosítja majd a település főúthálózati 
kapcsolatait, csomópontja is biztosan lesz az M10-el. 

1.15.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS: 

Pilisszántó legfontosabb közúti tengelye a rajta áthaladó országos út. Az út északi 
irányban kezdetben enyhébben, később meredekebben emelkedik, a burkolat az 
útkategóriának megfelelő. Az átlagos szabályozási szélesség 12méter körüli, de a 
községközpontban helyenként 9-10méterre beszűkül (máshol viszont kiteresedik). Az 
átlagos forgalom nagyon kicsi, 246E/ó (egy lakóutca megengedett forgalmának a 
negyede). 
Pilisszántó helyi utcái három fő típusba sorolhatóak: 

• a településmag zegzugos, keskeny utcái, 

• az új belterületi telekosztások szélesebb, egyenes utcái, 

• a kiskerti úthálózat. 
A településmag régi zegzugos, keskeny utcái nem elégítik ki a kiszolgálóutak előírások 
szerinti paramétereit, viszont helyi jellegzetességet, ennél fogva értéket képviselnek. A 
szabályozási szélesség jellemzően igen kicsi, az utcák egy része egyirányú rendszerben 
működik, többnyire faltól-falig vegyeshasználatú burkolattal.  
Az új belterületi telekosztásokhoz szélesebb, szabályosabb (bár helyenként igen 
meredek) úthálózatot alakítottak ki, ezek többsége is burkolt, épp a legmeredekebb 
utcák viszont még nem azok.  
A kiskerti területek közül csak a Paszinkin és a Placskón található tervszerűen 
kialakított, szabályos úthálózat, viszont ezek többsége is földút. További problémát 
jelent, hogy a szélesebb, jobb úthálózat általában csak egyetlen gyenge, keskeny 
útszakasszal kapcsolódik a település rendezettebb, jól használható úthálózatához. 
Vagyis ezeknek a területeknek az úthálózata elsősorban a kapcsolati hiányok 
(másodsorban a kiépítetlenség) miatt alkalmatlan a rendszeres, mindennapi 
közlekedésre. A Nad Humni és a Novoszádek úthálózata minden szempontból (a 
vonalvezetés, a keskenység, a kiépítettség tekintetében) legfeljebb időszakos, 
mezőgazdasági forgalom számára alkalmas. 
A belterületen helyenként további problémát jelent, hogy jogilag, vagy ténylegesen 
közterületi kapcsolat nélküli telkek is kialakultak. 
 
A hatályos településrendezési terv elkészülte óta (2002 óta) az úthálózattal 
kapcsolatban csak útburkolás történt, komolyabb, szerkezeti változások nem.  
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A települési utak tervezett fejlesztései a hatályos településrendezési terv szerint: 

A meglévő bekötőút a hatályos tervben változatlan vonalvezetéssel és szabályozással, 
települési főútként szerepel. A településmag történelmi utcahálózatát (beleértve az 
országos bekötőút érintett szakaszát is) a hatályos terv védelemre jelöli ki. Szerkezeti 
jelentőségű útfejlesztést a tervezett gazdasági területfejlesztéshez kapcsolódóan, 
annak feltárása érdekében javasol, csak úttengellyel, a Hősök tere és a tervezett M10 
között (alternatívaként a Vörösmarty utca és az M10 között). A zártkerti utak fokozatos 
8 méterre történő szélesítésére kötelez, de csak az előírások szintjén.  

A hatályos településrendezési terv javaslatának értékelése: 

Továbbra is támogatható a hatályos tervnek a településmag történelmi utcahálózatát 
védő javaslata. A gazdasági területfejlesztéshez kapcsolódó feltáróút a gazdasági 
terület kijelölésének a függvénye, azzal együtt felülvizsgálandó. Konkrétabb, 
szabályozási szintű megoldásra van szükség, legalább a kritikus pontokon, a kiskerti 
területek úthálózatát illetően. 

1.15.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS: 

Közúti: 

A közösségi közlekedési ellátást az országos úton közlekedő helyközi autóbuszjáratok 
biztosítják. A járatsűrűség elég nagy, minden járat Pilisvörösváron keresztül érkezik 
Pilisszántóra. Szántón öt megálló van, négy a belterületen. 
A hatályos terv gyorsjárat indítását javasolja az M10 megépülése után, változatlan 
szántói megállókkal. Ez a javaslat átvehető, bár a településrendezési tervnek kevés 
ráhatása van a tömegközlekedési járatokra. 

Kötöttpályás: 

Pilisszántót kötöttpályás közösségi közlekedés közvetlenül nem érinti, a Budapest-
Esztergom vasútvonal azonban így is, hogy csak Pilisvörösváron lehet rá felszállni, 
fontos közlekedési kapcsolat a község számára  (különösen most, hogy felújították).  

1.15.4. GYALOGOS FELÜLETEK, KERÉKPÁRÚT, TURISTAÚT: 

A településen jelenleg önálló gyalogút vagy kerékpárút nem található. 
A hatályos terv a község látnivalóin végigvezető turistautat jelöl a Zadoline uszke-Petőfi 
u.-Ady E. u.-Szabadság u.-Trézsi kút útvonalon, ez továbbra is fenntartható javaslat. 
A magasabb rendű tervek szerint Pilisszántó közigazgatási területét nem érinti országos 
vagy térségi jelentőségű kerékpárút. 

1.15.5. PARKOLÁS, RAKODÁS: 

A parkolás/rakodás különösebb gondot nem okoz. 
A hatályos terv telken belüli parkolást/rakodást ír elő, ami akár továbbra is megfelelő 
javaslat lehet. 
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1.16 KÖZMŰELLÁTÁSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI VIZSGÁLAT 

 
Vonatkozó ábra: 
21. Szerkezeti tervben rögzítendő közművek 

A TELEPÜLÉS JELENLEGI KÖZMŰVESÍTÉSÉRŐL 

Pilisszántó közműellátása fokozatosan alakult ki. A vezetékes ivóvíz ellátás és 
villamosenergia ellátás, mint közműszolgáltatás már régebben kiépült, a gázellátás és a 
vezetékes távközlés kiépítése a 90-es években megvalósított fejlesztések eredménye. A 
vezetékes műsorelosztás (kábel TV) szolgáltatás 2003-ban indult el. A szennyvíz 
közcsatornával történő összegyűjtése és tisztítótelepen történő kezelése csak az elmúlt 
év eredménye. Ezekkel a megvalósított közszolgáltatásokkal a település belterületén 
ma már a teljes közműellátás áll rendelkezésre. A beépítésre nem szánt, a kiskertes 
területekre általánosan a hiányos közművesítés a jellemző, de egy részén a részleges 
közműellátás biztosított, megnyitva annak lehetőségét, hogy a kiskertes ingatlanokat is 
állandó tartózkodásra hasznosítsák.  
 
A felszíni vízrendezés a legkevésbé tekinthető megoldottnak. A településre jellemző a 
nyílt árkos csapadékvíz elvezetés, az árokrendszer főgyűjtőinek kialakítása megtörtént, 
település belterületén többnyire még rendezettnek is tekinthető, néhány kisebb 
utcában azonban a csapadékvíz elvezetés rendezetlen és a karbantartása is hiányos. 
 
A közművek vizsgálata a közmű üzemeltetők segítségével, adatszolgáltatásaik alapján, 
a korábbi –a települést is érintő átfogóbb- tervek szakági munkarészének a 
felhasználásával és a helyszíni bejárásokon szerzett tapasztalatokkal kiegészítve 
készült. 
 
A közműellátottsági vizsgálatok a statisztikai nyilvántartás felhasználásával készült, 
amelynek számait a népszámlálás során eltorzította az, hogy Pilisszántó településen, 
hasonlóan az agglomeráció több településéhez, a volt zártkerti ingatlanokban többen 
élnek életvitel szerűen, állandó tartózkodással. Ezeket az ingatlanokat a 
népszámláláskor lakásként adminisztrálták. Az ellátottság vizsgálatához, a tényleges 
állapotok értékelési lehetősége érdekében a népszámlálás előtti lakás-számot görgetve 
az évenkénti épített lakások számával módosítottuk a lakásszámot. 

1.16.1 VÍZIKÖZMŰVEK 

Vonatkozó ábra: 
22.Víziközművek 

Vízgazdálkodás és vízellátás 

 
A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek 
tekinthető, a beépített terület minden utcájában kiépítésre került. A legutolsó 
rendelkezésre álló statisztikai nyilvántartás szerint 21,9 km vízelosztó vezeték üzemel a 
településen. 
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Vízellátottság fejlődése 2000-2014 között 

 
Az ellátottság értékelése és a bemutatott diagram, a képzett lakásszám figyelembe 
vételével készült. 
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A diagram mutatja, hogy 2000-ben 
725 lakás, a lakásállomány 93,8 % -
a rendelkezett vezetékes ivóvíz 
ellátással, 2014. január 1-én 875  db 
lakás, a lakásállomány 105,4 %-a.  

 
A 100 %-ot meghaladó ellátottság részben a képzett lakásszám hibájából származik, 
részben a volt zártkerti területen bekötött ingatlanok okozzák. Ez esetben a szolgáltató 
véleményére lehet támaszkodni, hogy Pilisszántón jelenleg majdnem teljes körű a 
lakosság számára a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás.  
 
A településen a legutolsó statisztikai nyilvántartásban már csak 1 db üzemelő 
közkifolyót regisztráltak, bár 2013-ban még 8 db üzemelt. A közköltségen üzemeltetett 
közkifolyók számának csökkentése megoldható a kedvező bekötési arány miatt. 
 
A vezetékes ivóvízzel el nem látott ingatlanoknál, de az ellátott ingatlanoknál is, a 
fenntartási költségeik csökkentésére jellemző a házi kutak használata, melyet 
jellemzően locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó 
rétegből nyert víz, amely már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek. A házi kutakról 
nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 
 
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is 
lehetőséget nyújt. A település közüzemi ivóvízhálózatával 108,1 ezer m3 vizet 
szolgáltattak 2013-ban a lakosság számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő 
lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban 112,3 l/fő,nap volt. A 
tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, 
illetve a kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabb 120-150 l/fő,nap 
érték körül várható. A jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a 
meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, ezért számolni 
kell a vízigény növekedésével.  

Vízellátás műszaki hálózati rendszere  

Pilisszántó a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás 
megoldott, a vízellátó hálózat a beépített területen minden utcában, s kiskertes terület 
néhány utcájában is megépült. A település vízellátó hálózata az Önkormányzat 
tulajdonában van, a hálózatot a DMRV Zrt. üzemelteti. 
 
A hálózat a térség vízellátását biztosító DMRV Zrt. Jobb-parti Regionális Rendszeréhez 
tartozik.  
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A Regionális Vízmű a Duna partjára telepített kútjaiból termel ki ivóvizet, alapbázis 
szempontjából a DMRV rendszerébe juttatható vízmennyiség elegendőnek tekinthető. 
A DMRV Jobb-parti Regionális Rendszere 17 település vízellátását szolgálja. Az 
alapellátó hálózati rendszer alapvezetékének a Duna jobbpartja mentén megépített 
gerincvezeték tekinthető, amelyről a távolabbi településeket ellátó ág-, illetve 
körvezetékek csatlakoznak le. Erről a Duna menti NÁ 500-as gerincvezetékről 
Szentendre déli határában csatlakozik la az az NÁ 400-as vezeték, amely Pomáz, 
Csobánka, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Jászfalu és Tinnye települések 
ellátását szolgálja. Ennek a regionális ivóvízvezetéknek a Csobánka és Pilisvörösvár 
közötti szakaszáról ágazik le az, az NÁ 300-as acny ágvezeték, amely Pilisszántó és 
Pilisszentkereszt települések vízellátásában bázis szerepet tölt be. 
 
Az NÁ 300-as regionális vízvezetékről még a település külterületén ágazik le egy NÁ 
150-es ágvezeték Placskó településrész ellátására. A placskói terület topográfiai 
adottságai miatt nyomásfokozók elhelyezésére volt szükség. A területrész ellátásához 
két helyi nyomásfokozót üzemeltetnek. 
 
Pilisszántó központi belterületének ellátását két gépház segíti. Az egyik, az „A” 
nyomásfokozó gépház, 100 m3-es tárolóval, Tfsz: 194,82 mBf, a másik, a „B” 
nyomásfokozó gépház 2*250 m3-es medencével, Tfsz: 277,32 mBf, biztosítja a 
település változatos domborzati viszonyai mellett a vízellátást.  
A kiépített vízelosztó hálózat jellemzően körvezetékes kiépítésű, csak rövidebb 
szakaszok üzemelnek ágvezetékként. A vezetékek jellemzően 100-as paraméterűek és 
KMPVC anyagúak. Ezek a vezetékek paraméterükben és anyagukban is korszerűnek 
tekinthetők. Csak a regionális vízvezeték acny anyagú, amelyet ma már nem tartanak 
korszerűnek. 
A hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok és a közkifolyók elhelyezésre 
kerültek.  
 
Vízellátás vonatkozásában megkell említeni, hogy a település közigazgatási területén 4 
db forrást tartanak nyilván a VITUKI adatbázisa szerint. 
Ezek a következők:  

 Forrás neve EOV X EOV Y Z mBf Vízadó kőzete 

1. Községi-forrás 259170 637930 300 lösz 

2. Névtelen-forrás I. 259140 638010 273 lösz 

3. Névtelen-forrás II. 259180 637940 281 lösz 

4. Trézsi-kút 260090 637550 461 mészkőtörmelék 

 
A források túlfolyó vize árok közvetítésével jut a Határréti-árokba, amely a 
forrásvizeket továbbvezeti. 
 
A település közigazgatási területének északi és keleti oldala kiemelten érzékeny 
vízbázis védelmi területen fekszik, amely a felszíni és felszín alatti szennyezésre nagyon 
érzékeny.  
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Meg kell említeni, hogy a közüzemű vízellátás mellett a település vízellátásában a 
költségek csökkentése érdekében jelentős szerepet töltenek be a házi kutak is. Erről 
nyilvántartás nem áll rendelkezésre. A házi kutakból kitermelt vizet annak vízminőségi 
adottságai miatt, elsődlegesen locsolási célra hasznosítják. 

Tűzivíz ellátás 

A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre 
kerültek, biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 

Szennyvízelvezetés 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Pilisszántó a felszín alatti víz szempontjából 
.fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen 
lévő települések közé tartozik, ahol a szennyvíz közcsatornás elvezetésének és 
kezelésének megoldása a település kiemelt feladata. Évekig tartó előkészítés után az 
elmúlt évben kiépítésre került a belterületen a közcsatorna hálózat és a befogadó 
szennyvíztisztító telep. 
 
A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot 
létesítettek. A szennyvíz csatornázottság meghatározására nincs lehetőség, mert a 
rendelkezésre álló legutolsó statisztikai nyilvántartás 2014. január 1.-ei állapotot rögzíti 
és abban, erre vonatkozó adatok még nem szerepelhetnek. 
 
Itt is az üzemeltetőre lehet támaszkodni, aki a belterület teljes csatornázottságát 
említette. 
 
Meg kell említeni, hogy a közcsatorna hálózatra még nem csatlakozó ingatlanoknál, 
illetve a volt zártkerti ingatlanoknál, amelyben életvitel szerűen élnek, különösen 
azoknál, ahol a vezetékes ivóvíz ellátás is kiépítésre került, a keletkező szennyvizeket 
saját egyedi házi szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak 
megfelelően legnagyobb részben szikkasztóként üzemelnek. Ez a település egyik 
továbbra is kiemelt szennyező forrása, bár lényegesen csökkent, a korábbi szennyezés 
kb 10 %-ára.  
 
Tájékoztatóan még 2014. január 1-én is közel 300 m3/nap szennyvíz szikkadt a talajba, 
veszélyeztetve a felszín alatti vizeket. Ezek a számok ma már lényegesen lecsökkentek. 
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Forrás: www.ksh.hu  

A talajba szikkasztott szennyvíz 
mennyisége a közcsatornás 
szennyvízelvezetés kiépítéséig és a 
szennyvíz tisztító telepen történő 
kezelésének megoldásáig naponta 

megközelítették a 300 m3/nap-ot. 
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Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere  

A több éves előkészítés után, KEOP pályázati támogatással az elmúlt évben megépült 
és átadásra került a település szennyvíztisztító telepe. 

A telep elhelyezésére a település déli részén a 014/7 és 014/8 hrsz-ú telkekből 
összevont telken, a Határréti-patak nyugati oldalán került sor. A Strabag MML Kft.-vel 
közös munkában a Pureco Kft. építette a szennyvíztisztító telepet. A szennyvizek 
kezelésére az ún. KBA kompakt eleveniszapos berendezést alkalmazták, melynek fő 
részei a biológiai tisztító egysége és az utóülepítője egy műtárgyban vannak elhelyezve. 
A kis helyigényű megoldás mechanikai tisztítást (rács-szűrés, homokfogás) után aerob 
eleveniszapos szerves-anyag és ammónia eltávolítást, denitrifikációt, vegyszeres 
foszfor eltávolítást és utóülepítést tartalmaz. A keletkező fölösiszap sűrítés után gépi 
víztelenítésre kerül. 

A telep 350 m³/nap kapacitású és a védőtávolság igénye a kapacitása és a kiépített 
technológiája alapján 150 m. A tisztított vizek befogadója a Határréti-patak. 

A szennyvíztisztító telep fogadja be és kezeli a település belterületén kiépített 
közcsatorna hálózattal összegyűjtött szennyvizeket. A kiépített csatorna-hálózat 
gravitációs rendszerű és a település topográfiai adottságaiból eredően a mélypontokon 
átemelő műtárgy segíti a szennyvíz továbbszállítását. Az Árok utca déli végénél 
helyezték el az un I. számú átemelőt, a csatornahálózat végátemelőjét, ahonnan 
nyomóvezeték szállítja a tisztítótelepig a szennyvizet. 

A településen továbbra is megoldandó azoknak a település-részeknek a csatornázása, 
ahol már kiépített közüzemű vízellátás biztosított és ott, ahol életvitel szerűen élnek. 
Ezeken a helyeken ugyanis továbbra is jelentős a talajba szikkasztott szennyvíz 
mennyisége, s az veszélyezteti a felszín alatti vizeket. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település a Duna vízgyűjtőjén, annak jobb-parti oldalán fekszik. A településről a 
felszíni és a csapadékvizeket a település mélyvonalán végighaladó Határréti árok gyűjti 
össze és szállítja tovább a befogadó Aranyhegyi patakba, amely továbbszállítja a 
vizeket a végbefogadónak tekinthető Dunába. 
 
A település területére eső csapadékvizeket a természet alakította vízmosások, árkok és 
a beépített környezetben mesterségesen kialakított árkokkal gyűjtik össze és 
továbbítják a településen áthaladó Határréti árokba. A természet alakította, 
vízmosások, árkok nagyon rendezetlenek, egyes szakaszait az érintett ingatlanok 
alakítgatták. Ennek rendezése nagyon fontos feladata a településnek. 
 
A település beépített területén egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy 
egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de több utcában semmilyen elvezetési vagy 
szikkasztási mód nem épült meg, ezekben az utcákban nagyobb záporok után vízállásos 
területek kialakulásának veszélye fennáll. 
 
A településen a nyílt árkok karbantartása nem rendszeres és nem általános. 
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1.16.2 ENERGIAKÖZMŰVEK 

Vonatkozó ábra: 
23. Energia közművek és elektronikus hírközlés 

Energiagazdálkodás és energiaellátás 

 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, és 
a földgáz áll rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók 
használata is jelentős mértékű a település energiaellátásában.  
 
A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos, 
takarékos, korszerű, környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi.  
 
A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és 
erőátviteli célú, vagy technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A 
földgáz közvetlen hasznosításával komplex módon a termikus energiaigények teljes 
körűen kielégíthetők. A nem vezetékes energiahordozók igénybevétele korábban a 
vezetékes energiahordozóval el nem látott területeken volt jellemző, ma már 
költségtakarékosság érdekében használata szétszórtan, a vezetékes ellátással 
rendelkező területeken is számottevő. 
 
A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző. Szórványosan látható a 
napenergia hasznosításának lehetőségét biztosító napkollektor alkalmazása, erről 
nyilvántartás nem áll rendelkezésre. Megújuló energiahordozó hasznosításának 
mértéke energiagazdálkodási szempontból jelenleg még nem jelentős. 
 
Meg kell említeni a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban, hogy a település 
természeti adottsága a napenergia hasznosítás lehetősége, amely éves szinten 
körülbelül 1940 napos óra hasznosítás lehetőségét kínálja. A településen a nap 
energiájának hasznosítása nem széleskörű, de a látható néhány napkollektor, napelem, 
illetve „ősi” berendezés, a festett hordó jelzi a hasznosítás igényét. 

Villamosenergia ellátás 

Pilisszántó villamosenergia igényeit az Budapesti ELMŰ Hálózati Kft biztosítja.  
A település villamosenergia ellátottságának az értékelése és a bemutatott diagram, a 
képzett lakásszám figyelembe vételével készült. 

Villamosenergia ellátottság változása 2000-2014 között 
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Forrás: www.ksh.hu 
A diagram jelzi, hogy a 
lakásállományt meghaladó a 
villamosenergia ellátottságot 
igénybevevő ingatlanok száma.  
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A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományát 
meghaladó a villamosenergia ellátásban részesülők száma. Természetesen ez a 
statisztikai nyilvántartásban szereplő adat a fogyasztók számát jelöli, beleértve a 
külterületi, kiskertes és egyéb fogyasztókat is, így e vonatkozásban a szolgáltató 
tájékoztatása a mértékadó, mely szerint teljes körű az ellátottság. 
 
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is 
lehetőséget nyújt. A település lakossági villamosenergia fogyasztása 3397 MWh volt 
2013-ban, 2003-ban 2600 MWh. Az egy lakásra jutó havi átlagos villamosenergia 
fogyasztása 243,2 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások felszereltségének még 
fejlesztése várható, s vele a háztartások további villamosenergia igény növekedése is 
prognosztizálható, különös tekintettel a klímaváltozás hatásait kompenzáló 
klímaberendezések alkalmazásának terjedésére.  

Villamosenergia hálózati rendszere 

A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Budapesti ELMŰ Zrt. Pilisszántó 
ellátása a pomázi 132/22 kV-os alállomásról táplált 22 kV-os középfeszültségű hálózati 
rendszerről történik. A 22 kV-os hálózat oszlopokra szerelve halad és fűzi fel a 
fogyasztói transzformátorokat. 
 
A transzformátorokról táplált kisfeszültségű hálózatról elégítik ki közvetlen a fogyasztói 
igényeket. 
 
A közép-, és kisfeszültségű hálózatok is oszlopokra szerelve üzemelnek a településen. 
Közvilágításra, a villamoselosztó hálózat tartóoszlopaira szerelt, irányfény szolgálatra 
alkalmas, lámpák szolgálnak. 
 
A település közigazgatási területén áthalad a Göd-Tatabánya Bánhida között üzemelő 
132 kV-os alaphálózat, amelyről a pomázi és a Dorogi alállomások betáplálása is 
történik. A nagyfeszültségű alaphálózat oszlopokra fektetve halad keresztül a 
településen. 
 
Meg kell említeni, hogy a település közigazgatási területét a magasabb rendű 
tervekben, a Pest megye Területrendezési Tervében, a Budapest Agglomerációs 
Területrendezési Tervében és az Országos Területrendezési Tervben is szereplő Bicske-
Göd között tervezett 400 kV-os átviteli hálózat nyomvonala érinteni fogja. A 
településrendezési terv készítése lehetőséget kínál arra, hogy a település közigazgatási 
területén belül a tervezett nagyfeszültségű villamosenergia átviteli hálózat nyomvonala 
a helyi adottságokhoz igazítható legyen. 
 
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik 
közvetlen a fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra 
szerelten került kivitelezésre, jellemzően szabadvezetékes formában. 

Gázellátás 

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 
földgázellátást építették ki. A település belterületén 2013-ban 28,2 km földgázelosztó 
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hálózat üzemelt. A gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2014. január 1-én 842 
lakás, a lakásállomány 58,1 %-a csatlakozott a földgázelosztó hálózatra. Fűtési célú 
energiaellátásra is 842 lakás hasznosította a földgázt, a lakásállomány 58,1 %-a vette 
igénybe a komfortos életkörülmény lehetőségét nyújtó szolgáltatást.  
 
A település földgázellátottságának az értékelése és a bemutatott diagram, a képzett 
lakásszám figyelembe vételével készült. 

Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2014 között 

 

A 100 %-ot meghaladó ellátottság részben a képzett lakásszám hibájából származik, 
részben a belterülethez közel is van néhány ingatlan, amely részesül a gázellátásban. 
 
A földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását 
valósították meg, csökkentve a jelentősebb környezetterhelést okozó hagyományos 
energiahordozó fűtési célú hasznosítását. 
 
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is 
lehetőséget nyújt. A település lakossági gázfogyasztása 1072,9 ezer m3 volt 2013-ban. 
A gázfogyasztók közül az egy háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás 2003-ban 
173,8 nm3/hó, 2013-ban 106,2 nm3/hó amelyből számolt csúcsigény átlagosan 0,4 
nm3/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy nem mindegyik gázfogyasztó háztartásban 
hasznosítják a gázt komplexen és ahol fűtésre is hasznosítják, ott is legfeljebb egy-egy 
gázkonvektort üzemeltetnek. Várható a gázfogyasztó ingatlanoknál a komfortigény 
növekedése, a cirko rendszerű központi fűtések kiépítési igénye, terjedése és ez a 
földgáz fajlagos igénynövekedését fogja eredményezni. 
 

Földgázellátás hálózati rendszere 

A település korszerű termikus energiaellátása biztosítható a komplex földgázellátással. 
A földgáz alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, 
teljes komfortot nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre és 
főzésre egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 
 
Pilisszántó földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A település már kiépült 
gázelosztó hálózata szinte valamennyi utcában megtalálható. Az elosztóhálózat olyan 
paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi ingatlan ráköthető. 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

2
00

0

2
00

1

2
00

2

2
00

3

2
00

4

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
00

9

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

év

Lakásállomány (db)

Háztartási
gázfogyasztók száma
(db)

 

Forrás: www.ksh.hu 
A diagram mutatja, hogy 2000-ben 
már 575 lakás, az akkori 
lakásállomány 74,4 %-a rendelkezett 
vezetékes föld-gázellátással, 2014. 
január 1-én 842 lakás, a lakás-
állomány 101,4 %-a.  
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A település gázellátásának bázisa a település nyugati szélén üzemelő 
gáznyomáscsökkentő állomás, amelynek nagyközép-nyomású betáplálása a 
Pilisvörösvári gázátadó állomástól épített nagyközép-nyomású vezetékkel megoldott. A 
nagyközép-nyomású gázvezeték végighalad a település nyugati oldalán északi irányba, 
majd továbbhalad Pilisszentkereszt ellátására. 
 
Pilisszántó településen üzemelő gázfogadó és nyomáscsökkentőtől a település 
fogyasztóinak ellátására középnyomású elosztóhálózat épült, erről az egyes ingatlanok 
bekötése is középnyomásról történik. A középnyomású bekötés táplálja a telkenként 
elhelyezett nyomáscsökkentőket, amelyről induló kisnyomású hálózattal lehet 
közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni. A fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő 
kisnyomású gáz előállítását szolgáló egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben 
nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. 
 
A település közigazgatási területén, annak nyugati szélén végighalad a MOL 
Földgázszállító Zrt kezelésében levő nagynyomású szállítóvezeték nyomvonala, amely 
Pilisvörösvár-Győr között üzemelő hálózat része. 

Távhőellátás  

Pilisszántón távhőellátás nem üzemel. 

Egyéb energiaellátás 

A községben kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány biztosított az 
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja.  
 
Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően meg kell említeni, hogy a 
háztartásoknak-üdülőknek szolgáltatott éves gázmennyiség csökken (2000-ben 1199 
ezer m3 volt, 2004-ben 1485 ezer m3, azóta csökken, 2013-ban 1072,9 ezer m3 volt). Ez 
a csökkenő tendencia jelzi, hogy egyre többen igyekszenek csökkenteni a 
gázfogyasztásukat. Az egyes gazdasági nehézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a 
fenntartási költségeik csökkentése érdekében rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést 
részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas hagyományos energiahordozó 
hasznosítására, költségeik csökkentésére a termikus hőellátásukra földgáz helyett nem 
vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel azonban a település 
környezetterhelését növelik. 
 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, 
csak időközben háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos 
energiahordozók fogyó készlete és hasznosításának környezetszennyező hatása 
indította el és az a felismerés, hogy a megújuló energiahordozók különösebb 
ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz halmozódó káros 
hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés 
lehetőségét szolgálják. 
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A hazánkban is, így Pilisszántón is elméletileg elérhető megújuló energiaforrás a 
szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. 
Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános, befolyásolja a 
földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti 
geológiai adottságok. 

Szélenergia 

 

 

Bartholy – Radics – Bohoczky (2003) 

A szél energiája Magyarországon  

 

Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem  

Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 

 
A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a 
szélkerék alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az 
ősi hasznosítású elvek alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, 
amivel, mint szélerőművel közvetlen villamosenergia termelhető. 
 
Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok 
befolyásolják, eltérő az ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A 
meteorológiai adatok és mérések alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségének 
területi vetületét. 
 

 

 

Az évi átlagos szélsebességek [m/s]  

és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 

 

Forrás: www.met.hu 

 
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban 
hasznosítani a szél energiáját. A térképről is leolvasható, hogy Pilisszántó és térsége 
nem fekszik a szélenergiát nagyon kedvezően hasznosítható területen, de hasznosítási 
lehetősége iránti igény nem zárható ki. 
 
Pilisszántó területét érintő szélerőmű létesítési szándék jelentkezéséről nincs 
információ, de jelentkezése esetén célszerű a település egyéb fejlesztési szándékaival a 
megvalósítás lehetőségét összevetni. A település megjelenését, arculatát, látványát 
nem ronthatja, a település fejlődését biztosító távlati céljait nem korlátozhatja. 
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Napenergia 

 

 

A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege 

Magyarországon (2000-2009)  

 

Forrás: www.met.hu 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint 
megújuló energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok 
segítségével termikus célú energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz 
termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel kialakított 
napelemek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak. 
 

 

 

Az évi átlagos napfénytartam (óra)  

Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 

 

Forrás: www.met.hu 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai 
adottságok, így ezek változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések 
alapján, a szélenergia hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás 
lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.  
 
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban 
hasznosítani a nap energiáját. Pilisszántó területén körülbelül 1940 óra a maximálisan 
hasznosítható éves napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe 
venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, 
naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz 
szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 
 
A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítású 
alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett 
napkollektorokról, napelemekről.  
 
Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő 
hasznosítása várható Pilisszántón. A fotovoltaikus energiahasznosító berendezések 
tömeges gyártásának az elindulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás 
tapasztalható, így a hasznosításának intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra 
is célorientált lesz, így helyi jelentőségű marad.  
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Vízenergia 

 

 

Kogutowicz K. 

Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921 

(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán) 

 

Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos 

Akadémia lapja 

1999. augusztus Tudomány és politika a magyar 

századokban/ 

A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve 
 

  

A vízfolyások esésével, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, 
amelynek hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak 
továbbfejlesztésével kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia 
termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a nagyobb vízszint-változású vízfolyások, 
alkalmasak, így előfordulásuk Magyarország térképéről leolvashatók. 
 
A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére 
Pilisszántón nincs lehetőség, de ez nem zárja ki, hogy a település változó topográfiai 
adottságai mellett egyes kisebb vízfolyásokra, reklám céllal kis házi vízierőművet 
telepítsenek. 

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági 
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely 
közvetlen elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények 
elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, 
bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható. 
 

 

 

Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt 

területek 

 

Forrás: Pylon Kft. 

 
 

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Pilisszántó területén 
is van elméleti lehetőség. 
 
Az elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira 
környezetbarátnak, mert bár az elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során 
keletkező CO2 közel egyensúlyban van, csak amíg az oxigén termelése a beépített 
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környezettől távolabbra esik, a környezetterhelő kibocsátás az beépített területen 
jelentkezik. 
 
Természetesen a biomassza hasznosítás lehetőségét Pilisszántón kizárni nem lehet, de 
megfontolandó, mivel eredményes hasznosításnak csak központi hőszolgáltatás 
mellett lenne realitása, az pedig Pilisszántón nincs. 

Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok 
befolyásolják előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz 
kitermelésével, részben a földhő hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik 
lehetőség.  
 
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz 
előállítására hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is 
alkalmas. 

 

Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására 

alkalmas területe 

Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László 

Felsőpannon alapján, 1962 

Forrás: dr. Barótfi István  

Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó 

Geotermikus energia –  

Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának 

területei 

A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia 
várhatóan rendelkezésre állását bemutató térképet. 
A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását 
kedvezőbben megvalósítani.  
 
A földhő hasznosítására Pilisszántó területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata 
telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető 
hagyományos energiahordozó megtakarító hatása. 
A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 40oC 
alatti vízkészletből van reálisan lehetőség, ez az alacsony hőmérsékletű termálvíz 
energetikailag komplexebb hasznosításra lehetőséget nem ad. 

  
Magyarország geotermikus energiahordozó 

hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének 

és régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)  

Forrás: PannErgy, Portfolio.hu 

Magyarországon geotermikus energia hasznosítási 

lehetőség a felhagyott CH meddő kutak – 

Magyarország CH meddő kútjainak területi 

megoszlása  

Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 2001-ben) 
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Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók 
hasznosításával jelenleg megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények 
világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a termikus célú energia ellátásuk pedig 
földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis segítségével. 
 
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező 
beruházások, a szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, 
nyílászáró cserék, javítások) beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak, de 
az energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás 
hasznosítása nem ismert, erről információ nem áll rendelkezésre.  

1.16.3 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Vezetékes hírközlési létesítmények 

 
Pilisszántó vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Zrt. biztosítja. A 
Budapest szekunderközponthoz tartozó 32-es körzetszámú Szentendre primer központ 
Pilisszántó vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 26-os távhívó számon 
csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
 
A település távközlési hálózatának kiépítése a múlt század utolsó éveiben történt. A 
kiépítés eredményeként 2000-ben már 766 egyéni lakásfővonal üzemelt, azaz a 
lakásállomány 99,1 %-a rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték nélküli 
szolgáltatás terjedésével a vezetékes vonalas telefon iránti érdeklődés csökkent. 
Jelenleg 610 egyéni lakásvonal üzemel, az ellátottság ezzel 73,5 % de ezzel is az 
ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény 
kielégített.  
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Forrás: www.ksh.hu 
 
Jelenleg 610 egyéni lakásfővonal 
üzemel, ez a jelenlegi 
lakásállomány 73,5 %-os 
ellátottságát jelenti. 

 
A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2000-ben még 7 db nyilvános 
távbeszélő állomás üzemelt, de a mobiltelefon használat terjedésével a nyilvános 
távbeszélő helyek feleslegessé váltak, így, 2013-ban már csak 1 db nyilvános távbeszélő 
állomás üzemel a településen. 
 
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település 
nagyobb területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.  
 
A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást 2003-ban építették ki. 
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Forrás: www.ksh.hu 
2003-ban 490 lakás, az akkori 
lakásállomány 62,9 %-a, 2013-ban 328 
lakás, a lakásállomány 39,5 %-a vette 
igénybe a kábel TV szolgáltatást. 

 
A településen belüli vezetékes műsorelosztás hálózata is föld feletti elhelyezésű, 
jellemzően a távközlési hálózattal együtt halad oszlopokra szerelten.  
 
Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés, bár 
Budapest térségében levő hasonló településekhez képest lényegesen kisebb 
mértékben. Ezt tükrözik a statisztikai nyilvántartásban is már jelzett adatok. A 
településen 2014. január 1.-én 434 internet előfizetőt tartottak nyilván, amelyből 2 
internet előfizetés kapcsolt vonalon (modem, dial-up, vagy ISDN-en), 432 internet 
előfizetés DSL hálózaton keresztül veszi igénybe a szolgáltatást. Ezt az ellátottságot 
elméletileg tovább növeli a mobil internet, de annak használata Pilisszántón 
korlátozott. Az a település, ahol a vezetékes internet szolgáltatás igénybe vételének 
aránya a lakosság felét alig haladja meg, 52,3 %-os, ott ennek jelentősebb fejlesztése 
szükséges. 

Vezeték nélküli hírközlés 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi 
lehetőség biztosításához szükséges antennák –részben településen belül, részben a 
környező településeken– elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési 
Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 
építette, üzemelteti. Az elhelyezett hírközlési építmények segítségével biztosított 
szolgáltatás Pilisszántó változatos topográfiai adottságaira tekintettel nem nyújtanak 
egyenletesen megfelelő szolgáltatást. Egyes területeken a beltéri lefedettség nem 
biztosított. A megfelelő beltéri lefedettség biztosításához újabb elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezési igényére kell számolni. 

Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és létesítményeinek 
szerepeltetése a településrendezési tervben 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési 
fejezetére vonatkozó alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi 
követelményeit az ágazat a közelmúltban elfogadott 14/2013 (IX.25.) NMHH 
rendeletben rögzítette. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati 
rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési eszközök keretében készített 
infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására 
várhatóan keletkező konfliktusok feltárhatók legyenek. 
 
A szolgáltatókról az NMHH nyilvántartást vezet, nagy számuk a teljes körű közvetlen 
elérést tervezői oldalról nem teszi lehetővé. A szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők 
köre lényegesen bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást végez, de a 
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piaci verseny a szolgáltató szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az 
elektronikus hírközlés alanyi jogú szolgáltatás.  
 
Pilisszántó területén 51 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati 
nyilvántartás szerint: 
 
2015.10.01. szerinti állapot 

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa: Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

Megye: Mind 

Földrajzi számozási terület: Mind 

Település: Pilisszántó 

Sors
z. 

Ágazati 
sorsz. 

Szolgáltató neve 
Tényleges 

kezdés 

1 1 ACN Communications Hungary Kft. 2011.04.27 

2 4 
ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési 
Zrt. 2009.11.26 

3 5 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. 2011.10.27 

4 6 BT Limited Magyarországi Fióktelepe 2006.09.05 

5 8 Calltivation Ltd. 2013.10.31 

6 10 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. 2011.07.05 

7 11 ConPhone Audio Conferening Kft. 2015.02.07 

8 12 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2013.09.25 

9 14 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. 2009.05.18 

10 16 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2010.05.14 

11 17 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 

12 19 EQNet Infokommunikációs Zrt. 2005.07.25 

13 20 ES Innotel Kft. 2015.07.21 

14 22 Fone Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2007.05.01 

15 25 Hungária Informatikai Kft. 2012.10.11 

16 26 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2003.09.21 

17 27 Interoute Magyarország Távközlési Kft. 2014.05.02 

18 29 Invitel Távközlési Zrt. 2002.02.01 

19 30 Invitel Technocom Távközlési Kft. 2009.06.01 

20 31 IP-Telekom Informatikai és Távközlési Kft. 2010.10.01 

21 32 ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2011.07.01 

22 33 i3 Rendszerház Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2014.10.15 

23 35 KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.01.01 

24 38 LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. 2010.11.15 

25 40 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1992.02.13 

26 43 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 

27 44 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. 2006.05.04 

28 45 Mond21 Telekommunikációs Zrt. 2014.12.01 

29 46 Net-Connect Communications SRL 2015.06.01 

30 47 Netfone Távközlési Szolgáltató Kft. 2008.08.01 

31 49 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 

32 50 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01 
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33 54 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 2006.04.10 

34 55 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.09.19 

35 56 PRIM TELEKOM Kft. 2012.05.15 

36 57 Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 

37 58 
ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.02.01 

38 59 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2011.05.15 

39 61 R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft 2011.09.01 

40 63 SKAWA Informatikai Kft. 2011.05.11 

41 64 Symlink Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2010.10.01 

42 65 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2006.07.18 

43 66 TEL2TEL Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2015.07.03 

44 67 UPC DTH S.á.r.l. 2015.05.27 

45 68 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2009.07.23 

46 70 Virtual Call Center Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 

47 72 Xyton Kft. 2006.10.08 

48 73 Zalaszám Informatika Kft. 2011.06.15 

49 74 3C Távközlési Kft. 2015.01.01 

50 75 4VOICE Távközlési Kft. 2006.12.01 

51 76 42NETMedia Szolgáltató Kft. 2015.05.01 

 
Pilisszántó területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek. A 
távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az 
ágazat 5 vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra 
jogosultat. Természetesen közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, 
tényleges szolgáltatást nem végez. 
 
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók:  
 
2015.10.01. szerinti állapot 

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa: Televízió műsorelosztás 

Megye: Mind 

Földrajzi számozási terület: Mind 

Település: Pilisszántó 

Sorsz.  Szolgáltató neve 
Tényleges 

kezdés 

1 1 
ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési 
Zrt. 2013.03.25 

2 2 ÉN TÉVÉM Kft. 2011.11.01 

3 3 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.10.01 

4 4 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2006.11.06 

5 5 M7 Group S.A. 2014.03.01 

 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat 
által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 6 szolgáltatót 
tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy 
igénybe veszik szolgáltatásukat.  
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Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók: 
 
2015.10.01. szerinti állapot 

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa: Mobil telefonszolgáltatás 

Megye: Mind 

Földrajzi számozási terület: Mind 

Település: Pilisszántó 

Sorsz.  Szolgáltató neve 
Tényleges 

kezdés 

1 1 
Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari 
Kft. 2013.02.14 

2 2 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04 

3 4 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16 

4 5 Tesco MBL Távközlési Zrt. 2012.03.01 

5 6 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2014.11.10 

6 7 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16 
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 

Vonatkozó ábra: 
24. Környezetvédelmi vizsgálat 
 
Pilisszántó Pest megyében, a Pilisvörösvári kistérségben, a Pilisi medencék kistájon 
helyezkedik el. 

1.17.1 TALAJ 

Talajadottságok 

A Pilisi medencék kistájban az erdőtalaj a jellemző. Dorogtól DK-re a kenyérmezői-
patak völgyének réti öntés talaja (7%) a kistáj egyetlen, nem erdőtalaj típusa. A 
mészköveken rendzinák képződtek (14%). A löszös üledékeken kialakult, vályog 
mechanikai összetételű kedvező vízgazdálkodású agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok Kesztölc és Piliscsév környékén borítanak összefüggő területeket (9%). A 
Dorog környéki csernozjom barna erdőtalajok területi részaránya nem jelentős (3%). A 
kistáj legkiterjedtebb talajtípusa a barnaföld (67%). Pilisszentiván környékén alluviális 
üledéken képződött, vályog, illetve homok mechanikai összetételű változataik 
találhatók. 
 
Pilis-tető (757 m) alatti völgyben helyezkedik el, 220 m magasan fekszik. Észak-
északkeleti részén 400-490 m magas hegyek (Somhegy, Hosszúhegy), déli irányban 
agyagos, helyenként köves dombok terülnek el. 
A Pilis-hegység torlódott, pikkelyes szerkezetű röghegység, túlnyomórészt triászkori 
mészkőből épül fel. A pleisztocén száraz, sztyeppei fázisában a hegység zárt 
medencéjében lösztakarók képződtek, törmeléklejtők, törmelék-felhalmozódások 
jöttek létre. A változatos felépítésű hegyekben található gyertyános- és csertölgyesek, 
valamint az igen értékes törmeléklejtők és sziklagyepek ma már védelem alatt állnak. 

Területfoglalás, területhasználat változás 

Pilisszántón a mindennapi megélhetést korábban a kőbányászat, kőörlés, valamint 
mészégetés biztosította. Az egykori bányászat nyomait őrzik a felhagyott 
bányaterületek és a fennmaradt mészégető kemencék. A felhagyott bányák közül a 
Hosszú-hegy oldalában találhatóak mára természetes úton visszaerdősültek, de a Pilis-
hegyen lévők rekultivációra szorulnak. További környezetvédelmi problémát jelent a 
település északi határán – az oszágosan védett erdőterületek alatt, a vízmosás mellett 
– működő gazdasági tevékenység (kőzúzó, osztályozó, raktározó). 
 
A település külterületének jelentős részét erdőterület borítja, emellett meghatározóak 
Pilisszántó nyugati oldalán a nagy kiterjedésű szántóterületek, keleti részén pedig az 
egykori zártkertek. A nagyüzemi gazdálkodásra való áttérés a talajdegradációs 
folyamatokat is elősegítették. Mára a szántóterületek egy részén jellemző a 
természetes növénytakaró megjelenése (erdő, gyep, nád). A közigazgatási területen 
belül magas a kertes mezőgazdasági területek aránya (11,4%). Az egykori zártkertek 
között problémát jelent, hogy egyrészük elhagyott, gondozatlan, illetve másrészük 
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állandóan lakott telek. További területhasználati változást jelent, hogy a települési, 
beépített területek növekedése nyugati oldal felé erőteljesen megindult. 

Felszíni szennyeződésre érzékeny területek 

Felszíni szennyeződésre érzékeny területek a következők: 
- országos jelentőségű védett területek (Duna-Ipoly Nemzeti Park része), az 

európai közösségi jelentőségűű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 
2000 terület), valamint ökológiai hálózat övezetei, 

- ex lege védett barlangok (21 db) és védőövezetei, 
- ex lege védett források (4 db), 
- nyílt karszt területek, 
- település délnyugati részének mélyfekvésű területei, 
- Hosszú-hegy erdői (országosan védett) és a belterület közötti kertes 

mezőgazdasági területek a felhagyott bányák szomszédságában, valamint 
- vízmosások, patakok partjai. 

Talajvédelemre vonatkozó jogszabályok 

- 1994. évi LV törvény a termőföldről (2004. évi XXXVI. törvénnyel módosított), 
- 1/1988. KM-ÉVM-BM-KVM együttes közlemény a téli síkosságmentesítésről, 
- 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) bekezdése aalpján (ex lege) védett barlangok és 

források, 
- 8002/2005. (MK. 138.) KvVM tájékoztató melléklete a nyílt karszt területek 

külterületi jegyzékéről, 
- 16/2009. (X.8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről. 

1.17.2 FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Felszíni vizek 

Pilisszántó legjelentősebb vízfolyása a Trézsi-forrásból eredő patak, amely a Pilis 
oldalában fakad, majd felduzzasztva a Határréti-tóba folyik. A település határában 
fakadó további források, valamint kis patakok vizét is a Határréti árok gyűjti össze, 
amelyek a (nagyobbrészt Csobánka területén lévő) Határréti-tavon keresztül a 
Vörösvári árkon át a Dunába folynak. 
A település kis vízhozamú patakokkal, vízmosásokkal tehát erősen szabdalt, amelyek a 
táj jellegzetességét is adják. Problémát jelent, hogy a patakok, vízmosások partjainál 
illegálisan elhelyezett hulladékok, valamint építkezések során keletkező földek és 
építési anyagok folyamatosan szennyezik és töltik a vízfolyásokat. 
Környezetvédelmi szempontból további sérülékeny terület a Placskó-telep alatti berek, 
mint mocsaras, nádas, természetközeli élőhely, továbbá a Határréti víztározótó. 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Pilisszántó teljes külterületét a 
felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetébe sorolja, továbbá 
érinti a vízeróziónak kitett terület övezete is. 

Felszínalatti vizek 

A völgytalpakon 2-4 m mélyen találjuk a talajvizet, míg a lejtőkön 4-6 m között. A 
talajvíz kémiai típusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A keménység általában 
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15-25 nk° között van, de a települések környékén 35 nk°-ig emelkedik. Az átlagosan 
300 mg/l alatti szulfátkoncentráció a települések körzetében 600 mg/l-ig emelkedik. A 
rétegvízkészlet 1-1,5 l/s.km² körül van. Az artézi kutak száma kevés, valamint a 
rétegvízszint süllyedőben van a kistájon. 
 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet (módosítva 7/2005. (III.1.)) melléklete szerint 
Pilisszántó a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny terület, továbbá a 
kiemelten érzékeny felszín alatti terület besorolásba tartozik. A Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Terve Pilisszántó majdnem egész területét szintén a 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetébe sorolja. 
 
A település területén 4 db ex lege védett forrás is található, amelyek a következők: 

- Községi-forrás, 
- Névtelen-forrás I., 
- Névtelen-forrás II., valamint 
- Trézsi-kút. 

Szennyvizek kezelése, elhelyezése 

Pilisszántón az egyik legnagyobb probléma a szennyvízelvezetés volt. Az elmúlt évben 
kiépült a belterületen az elválasztott rendszerű közcsatorna hálózat, továbbá a 
befogadó szennyvíztisztító telep. 
Az egykori zártkerti ingatlanoknál, valamint a közcsatorna hálózatra még nem 
csatlakozott ingatlanoknál viszont a keletkező szennyvizek elhelyezése továbbra is saját 
egyedi házi szennyvízgyűjtő medencébe történik, amelynek jelentős hányada 
szikkasztóként üzemel. Az ily módon talajba kerülő szennyvíz szennyezi a talajvizeket, 
rétegvizeket, sőt veszélyezteti a vízbázist is. 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003. (XII.10.) számú 
önkormányzati rendelete szól az állatok tartásáról. A 9. § (3) bekezdés leírja, hogy „a 
trágyalé és a mosóvíz gyűjtésére vízszivárgás-mentesen falazott hézagmentes fedett 
tárolót kell létesíteni. A trágyalégyűjtőt és az állatok tartózkodási helyét zárt 
csatornával kell összekötni. A trágya- és trágyalégyűjtőt szükség szerint, de évente 
legalább két alkalommal ki kell üríteni”. 

Felszíni, felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályok 

- 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 
- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól, 
- 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából 

érzékeny területeken lévő települések besorolásáról (módosítva :7/2005. 
(III.1.)), 

- 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről, 
- 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezésével szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 
szennyezések méréséről, 

- 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről 
és azok alkalmazásának szabályairól. 
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1.17.3 LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELME 

Pilisszántó a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján az ország többi területe 
légszennyezettségi zónába – szénmonoxidból F, nitrogén-dioxidból F, kén-dioxidból és 
benzolból pedig az F – tartozik. A település levegője tisztának minősíthető. 

Közlekedési emissziók 

Pilisszántó kis mértékű környezeti terhelését a közlekedés okozza. A településen 
átmenő forgalom a Pilisvörösvárról Pilisszentkeresztre tartó 11108 jelű úton 
(Vörösmarty utca, Kossuth Lajos utca) történik. 
 

Forgalmi adatok a 11108 jelű úton, 2010-es átlag, jármű/nap 
Személy- 
gépkocsi 

Kis teher- 
gépkocsi 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor- 
kerékpár 

Kerékpár Lassú 
járművek egyes csuklós közepes 

nehéz 
nehéz 

1771 390 39 10 37 38 35 11 4 

 
A forgalom számlálás adataiból megvizsgáltuk  – a német MLuS92 terjedési modell 
törvényszerűségei alapján – a gépjárművek kipufogógázaiból a levegőbe kerülő 
szennyezőanyag-koncentrációját a következő komponensekre: 
szénmonoxid (CO), 
nitrogén-dioxid (NO2), 
kén-dioxid (SO2), 
korom és 
benzol. 
 

A közlekedésből eredő levegőszennyezés 2010-ben, μg/m³ 
 Helyszín CO NO NO2 SO2 Szálló por (PM10) Benzol 

átlag (24 óra) 11108 jelű út 361 31 37 8 23 1,87 

 
A légszennyezettség egészségügyi határértékeit a 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM 
együttes rendelettel módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
rögzíti. A közúti közlekedésből származó kiemelt jelentőségű károsanyag-komponensek 
megengedett koncentrációit a következő táblázat tartalmazza. 
 

Határértékekkel szabályozott közlekedési légszennyező anyagok 

egészségügyi határértékei, µg/m3 

Szennyezőanyag Veszélyességi fokozat 
Éves 24 órás 60 perces 

µg/m
3
 

Szénmonoxid II. 3000 5000 10000 

Nitrogén-oxid II. 70 150 200 

Kén-dioxid III. 50 125 250 

Formaldehid I. - 12 - 

Szálló por III. 50 100 200 
formaldehidre a rendelet csak tervezési irányértéket ad meg, a táblázatban ezt tüntettük fel 

A számított adatok alapján megállapítható, hogy az 11108 jelű út légszennyezettségi 
adatai jóval határérték alatt vannak. 
Vasúti és légi közlekedésből származó levegőszennyezés nincsen a településen. 
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Szolgáltató és lakossági emissziók 

Pilisszántón szolgáltató és lakossági emissziók elsősorban a fűtési szezonban 
jelentkeznek. A szennyezés mértéke csökkent a gázfűtésre való áttérés óta. 2011.-ben 
a beépített területeken 100%-osan biztosított volt a földgázra való rácsatlakozás 
lehetősége. A gázáremelkedésnek köszönhetően jellemző a településen fűtőanyaggal 
való takarékoskodás, valamint fatűzelésre való átállás. 

Ipari emissziók 

Pilisszántón a korábban jelentősebb légszennyezést okozó gazdasági tevékenységek, 
mint a kőbányászat, kőörlés, valamint mészégetés mára megszűntek. A jelenleg 
működő kőzúzó, osztályozó, raktározó telep környezet- és természetvédelmi 
szempontból kedvezőtlen helyen található, de fokozatosan megszűnőben van. 

Levegőtisztaságra vonatkozó jogszabályok 

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről (módosítva: 1/2005. (I.13.)), 

- 14/2001. (V.9.) Köm-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi 
határértékekről (módosítva: 4/2004. IV.7.)), 

- 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 
- 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 

1.17.4 ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

Közlekedési zaj 

A közlekedési emisszióhoz hasonlóan kiszámoltuk a településen átmenő 11108 jelű út 
közlekedési zaját. A számítási eljárás ÚT 2-1.302.sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint 
készült. 
A településen átmenő forgalom a Pilisvörösvárról Pilisszentkeresztre tartó 11108 jelű 
úton (Vörösmarty utca, Kossuth Lajos utca) történik.  
A kiindulási adatok: a lakott területen v=50 km/h, az út 2x1 forgalmi sávos. 
 

Forgalmi adatok a 11108 jelű úton, 2010-es ÁNF (átlagos napi forgalom) 
I.kategória 

(személygépkocsi+kis tehergépkocsi) 
2161 

II. kategória 
(autóbusz+közepesen nehéz 

tehergépkocsi+motorkerékpár) 

111 

III. kategória 
(csuklós autóbusz+nehéz tehergépkocsi+lassú 

járművek) 

52 

 
Számított zajterhelési szintek 

Észlelési távolság Nappal, dB Határérték, dB Éjjel, dB Határérték, dB 

10 m 61,3 60 52,4 50 

25 m 56,3 60 47,4 50 

 
Megállapítható, hogy az út tengelyétől mért 10-10 m-es távolságban nappal és éjjel is – 
kis mértékben – határérték túllépés van. 
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Vasúti és légi közlekedésből származó zajterhelés nincsen a településen. 

Ipari és szolgáltató tevékenységből eredő zaj 

Helyi ipari tevékenység mára kezd visszaszorulni a településen, ezért az ipari 
zajterhelés mértéke is csökkent. A településen ezen kívül jelenleg 3 vendéglőegység 
működik, amelyek zajára időnként és csak időszakosan van panasz. 

Zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó jogszabályok 

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól, 

- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról, 

- 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az 
intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól. 

1.17.5 HULLADÉKKEZELÉS 

Települési szilárd és folyékony hulladékok 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.14.) számú 
önkormányzati rendelete szól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. A rendeletben szó van az 
ingatlantulajdonosok kötelezettségeiről, a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről, 
valamint a szemétszállítási díj mértékéről, stb. 
 
A települési szilárd hulladék begyűjtését, szállítását a Saubermacher Magyarország Kft. 
végzi. A cég a Pilisszántó közigazgatási területén gyűjtött és átvett települési szilárd 
hulladékot – a szelektíven gyűjtött hulladék kivételével – Bicskén rakja le. 
 
Pilisszántó közigazgatási területén belül külön szelektívhulladékgyüjtő szigetek vannak 
elhelyezve. A település tervbevette, hogy a háztartásokban keletkezett műanyag, 
továbbá papír hulladékok közvetlenül az ingatlanokból legyenek elszállítva. 
 
Általános probléma az illegális hulladéklerakás. A szemetet elsősorban a vízmosások, 
patakpartok mellé rakják le, de gyakran lehet találkozni a kiránduló utak, továbbá a 
felhagyott mészégető kemencék mentén illegálisan elhelyezett hulladékokkal. A 
lerakott hulladékokban veszélyes összetevők is lehetnek, ezért különösen fontos ezek 
megszűntetése. 

Szolgáltató és ipari tevékenységből eredő hulladékok 

Pilisszántón a szolgáltató és ipari tevékenységből származó hulladék mennyisége nem 
jelentős. 

Veszélyes hulladékok 

Pilisszántón országos összehasonlításban mérve nem keletkezik számottevő 
mennyiségű veszélyes hulladék. Mégis kiemelten kell foglalkozni a problémával, mivel 
egy ökológiai szempontból érzékeny vidékről van szó.  
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A keletkező hulladék döntő többsége mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban, 
elsősorban az állattartó telepekről, majorokból, származik (elhullott állati tetem, 
növényvédő szer maradvány). Ezen kívül a mezőgazdasági gépek karbantartása során 
jelentős mennyiségben keletkezik fáradt olaj és kisebb mennyiségben akkumulátor 
illetve akkumulátorsav. 

Hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 
- 241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és 

hatásköréről, 
- 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételei, 
- 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló 

egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki 
szabályairól. 

1.17.6. ÁRVÍZVÉDELEM 

Pilisszántó települést nagyvízi meder nem érinti, így a vízügyi ágazat Pilisszántót, árvízi 
védelmet igénylő települések között nem tartja nyilván, azaz Pilisszántó nem árvíz-
veszélyeztetett település. Ez természetesen nem zárja ki, hogy hirtelen érkező nagy 
intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék nem okozhatna helyi vízelöntést, vízkárt, 
„árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel a vízelvezető rendszer 
kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered.  
 

 

Magyarország településeinek árvízi kockázati 
besorolása 
 
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz 
kockázat értékelése hazánkban 
http://www.vedelem.hu 

 

1.17.7 FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy Pilisszántó település legfőbb 
környezetvédelmi konfliktusai, problémái a következők: 

- felhagyott bányaterületek sorsa, 
- országosan védett erdő és települési lakott terület közé szorult zavaró 

gazdasági tevékenység, 
- beépített területek növekvő területfoglalása, 
- mélyfekvésű területek sorsa, 
- vízmosások és patakpartok folyamatos beletöltése illegálisan lerakott 

hulladékkal és építési törmelékkel, földdel, 
- további illegális hulladéklerakások a kiránduló utak mentén, felhagyott 

mészégető kemencék mentén, valamint 
- közcsatorna hálózat hiánya – a szennyvizek szikkasztás útján szennyezik a talaj- 

és rétegvizeket. 
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

1.18.1. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A települést magába foglaló átfogó megyei és országos területrendezési tervek alapján 
megállapítható, hogy Pilisszántó települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízi elöntés 
nem fenyegeti, de mélyebben fekvő településrészeken nagyobb záporok hatására 
időszakosan megmaradó vízállású területek alakulhatnak ki. 

Árvízveszélyes területek 

A szélsőséges csapadékesemények hatására előforduló „árvízi” elöntés „villám-árvíz” 
a vízelvezető rendszer megfelelő kiépítésével, fokozottabb karbantartásával, a 
szélsőséges csapadékesemények elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható. 

Belvízveszélyes területek 

A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz 
állás okoz. A belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-
veszélyeztetettségi térkép rögzít. Eszerint Pilisszántó topográfiai és geológiai 
adottsága miatt közigazgatási területét belvíz-veszélyeztetés nem érinti.  
 

 

Magyarország településeinek belvízi kockázati 
besorolása 
 
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz 
kockázat értékelése hazánkban 
http://www.vedelem.hu 

 

 
A Pálfai féle nyilvántartáson kívül a vízügyi ágazat adatszolgáltatása alapján az átfogó 
területrendezési tervekben is jelzik a belvízjárta területek előfordulását. Pilisszántó 
területre vonatkozóan ez irányú jelzések az átfogó területrendezési tervekben 
nincsenek. 

Mély fekvésű területek 

A településen vannak mélyebb fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai 
adottságok mellett, a természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki, illetve a 
topográfiai adottságon következtében is alakultak ki mélyebben fekvő 
településrészek. A település mély fekvésű területein, ha annak geológiai adottsága 
miatt kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel a talajvízszint a mély 
fekvésű területen összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély 
fekvésű területen, ha rövidebb-hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül 
belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel mély fekvésű terület megfelelő 
vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. 
 
A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének 
keretében kell megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 
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A mély fekvésű területet célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. 
A vízelvezetés rendszerében víz visszatartásban a mély fekvésű terület szerepet 
tölthet be, kisebb földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez 
esetben célszerű területét vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának 
a megoldásáról is gondoskodni kell, hogy elkerülhetők legyenek a terület környezetét 
terhelő káros hatások (szúnyog-tanya kialakulás) előfordulása. 

Árvíz- és belvízvédelem 

A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint sem árvízi veszélyeztetéssel, sem 
belvízzel terhelt területrész nincs, így vízügyi szintű árvízvédelemre, belvízvédelemre 
nincs szükség.  
 
Pilisszántón viszont a klímaváltozás hatására jelentkező szélsőséges 
csapadékesemények előfordulásának magasabb kockázatú területén fekszik. A 
szélsőséges csapadékesemény okozta villám-árvíz miatt előforduló vízelöntések, 
vízállások döntő hányada a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy 
karbantartásának a hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése 
önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény következtében keletkező helyi 
vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem feladata. 
 

 

A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon  
 
Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés 
Magyarország 2011. BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
http://vmkatig.hu 
 

 

 
Magyarország településeinek villámárvízi 
kockázati besorolása 
 
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 
értékelése hazánkban 
http://www.vedelem.hu/ 

 

 
Pilisszántó veszély-elhárítási terve 2015. júliusában készült el. A terv Pilisszántót a III. 
katasztrófavédelmi osztályba sorolja:  
Nem súlyos, enyhébb sérüléseket okozó, a környezetkárosodást nem előidéző, illetve 
nem jelentős anyagi károkkal járó eseményre kell felkészülni. A település az eseményt 
helyi szinten kezelni tudja, egyes esetekben szükséges egyéb források igénybevétele. 
A terv szerint a községet fenyegető főbb veszélyek a villámárvíz és rendkívüli időjárás. 
Ez azt jelenti, hogy felhőszakadás, hirtelen nagy mennyiségű csapadék (villámárvíz) 
lehullása esetén a Kossuth Lajos, a Vörösmarty és a Felszabadulás utcák egyes részeit 
eláraszthatja a sok csapadékvíz. 
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Területfelhasználási szempontból arra kell figyelni, hogy a csapadékvizek elvezetése 
számára a szükséges helyeken megfelelő terület álljon rendelkezésre. A vízmosások 
területét nem lehet csökkenteni. Ahol már feltöltötték (pl. köőrlő melletti építőanyag 
kereskedés) ott nem elegendő a föld alatti csapadékvíz elvezető cső, a felszínen is 
biztosítani kell a víz átjutását. 
 
Pilisszántó belterületén, elsősorban a történeti településközpontban pincék, 
betemetett, ismeretlen föld alatti folyosók találhatók az épületek alatt. Ennek 
területfelhasználási következménye nincsen, hiszen kialakult lakóterületről van szó, de 
a bontások, építkezések során kiemelt figyelmet kíván ez az adottság. A villámárvizek 
alkalmával a pincékben megjelenő és ismeretlen járatokban eltűnő vizekre is figyelni. 

1.18.3. TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ KORLÁTOZÁSOK  

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Kiemelten érzékeny vízbázis védelmi terület 

• Regionális vízvezeték 

• Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 
2. Szennyvízelvezetés 

• Szennyvíztisztító telep és 150 m-es védőtávolsága 

• gerinc szennyvízgyűjtő nyomóvezeték 
3. Csapadékvíz elvezetés 

• csapadékvíz elvezetést szolgáló patak, vízfolyások, árkok, csatornák, tavak 3-3 
m-es karbantartó sávval 

• állami kezelésű felszíni vízrendezést szolgáló, vízfolyás, csatorna menti 6 m-es 
parti sáv fenntartása mederkarbantartásra 

4. Energiaellátás 
Villamosenergia 

• távlatban várható 400 kV-os tervezett átviteli hálózati nyomvonal az átfogó 
területrendezési tervekből átvéve 

• 132 kV-os főelosztó hálózat nyomvonala és 18-18 m-es biztonsági övezete 

• 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es 
oszloptengelytől mért biztonsági övezete 

Földgázellátás 

• nagynyomású földgázszállító vezeték és biztonsági övezete 

• nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és csőpalásttól mért 4-4 m-es 
biztonsági övezete 

• települési gázfogadó és nyomáscsökkentő 
5. Elektronikus hírközlés 

• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye 
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A HELYZETFELTÁRÁS ÉS HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEI 

2.1.1 FOLYAMATOK, KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE  

 

Vonatkozó ábra: 
25. Kiemelt figyelmet kívánó adottságok 
 
Térségi összefüggések, települési tervek 
A 2457 fő lakost számláló 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, de még jelentősebb a fővároshoz való közelség és 
átszállás nélküli buszkapcsolat. Pilisszántó kiugróan értékes természeti környezete 
éppen a főváros közelében igen keresetté teszi a települést, hagyományai és örökségi 
emlékei szintén emelik a falu rangját. 
 
A magasabb szintű fejlesztési koncepciók szerint Pilisszántó a Budapest körüli 
turisztikai örökséggyűrű részévé válhat. A településközpont folyamatosan fejlődő 
revitalizálása egyre vonzóbb lakókörnyezet kialakulását jelenti. 
 
A Budapest Agglomeráció Területrendezési Tervével való összevetés során kiderült, 
hogy jelentős eltérések vannak a területhasználatok és a térségek között. 2014-ben 
összhang megállapítására vonatkozó területrendezési hatósági eljárás zajlott le 
melynek eredményeként Pilisszántó hatályos településrendezési eszközeit a kiemelt 
térségi és megyei tervvel összhangban lévőnek kell tekinteni. 
2015-ben területcserére vonatkozó területrendezési hatósági eljárás is lezajlott. 
 
A szomszédos településeknek Pilisszántó területhasználataihoz kapcsolódó 
területhasználatai általában nem okoznak konfliktusokat. 
Pilisszántó településrendezési terveinek készítése során a közigazgatási határok 
mentén a hatályos területhasználatok megtartása esetén nem keletkeznek 
területhasználati konfliktusok a szomszédokkal. 
 
Pilisszántó településfejlesztési és ágazati fejlesztési koncepciói, településrendezési 
eszközei különböző időkben keletkeztek, de lényegükben egy irányba mutatnak: 
korlátok között kívánják tartani a növekedés mértékét, törekszenek a falu sajátos 
képének megőrzésére, de nem zárkóznak el a falu számára előnyt jelentő fejlesztési 
lehetőségektől, amelyeknek azonban összhangban kell lenniük a történeti 
adottságokkal, és a falu eddig fejlődésének, alakulásának szerves folytatását jelentő 
területeken kell megvalósulniuk. 
Az új fejlesztési koncepció és településrendezési eszközök a korábbiakra támaszkodva, 
a kor követelményeinek megfelelően, de azok folytatásként jöhetnek létre. 
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Társadalom 
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. 
 
Humán infrastruktúra 
Pilisszántónak a faluhoz arányos létszámmal működő óvodája és általános iskolája van. 
Az alapfokú egészségügyi ellátás szűkösen megoldott. 
 
Gazdaság 
A KSH 2001-2011. évi gazdasági adatokat tartalmazó kimutatása szerint Pilisszántó 
bevételei (2007-ben némi visszaeséssel) 2009-ig folyamatosan növekedtek a 2001. évi 
bevételeknek majdnem kétszeresére, majd 2011-re a 2009.évi bevételekhez képest 
~12%-kal csökkentek. Ez a csökkenés megmutatkozik csak az iparűzési adókból 
származó bevételeken is. 
A falu helyi kereskedelmi élete lényegében folyamatosan szűkült az elmúlt tíz évben: a 
kiskereskedelmi üzletek száma csökkent. 2011-ben összesen 11 üzletet tart számon a 
KSH.  
Néhány működő üzemtől eltekintve (rugóüzem, tisztítószer üzem, kőörlő) kevés 
munkalehetőség kínálkozik. Budapest vonzásában alvótelepülésként él a falu.  
Gazdasági szempontból hiányterület és talán kitörési lehetőség a szálláshelyek 
létrehozása.  
Pilisszántó gazdasága XXI. században teljesen átalakul a korábbi jellegéhez képest. A 
kőbányából, mészégetésből élő faluban ma már senki nem foglakozik mészégetéssel. 
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A faluban megtalálható gazdasági tevékenységek egészen új irányokban keresik a 
lehetőségeket. (rugóüzem, tisztítószer üzem, faipari vállalkozások) 
 
Gazdálkodás, településüzemeltetés 
Pilisszántó zsákfalu jellege hátrányt jelent a gazdasági versenyben. A falu 
népességének képzettsége, a felsőfokú végzettségűek aránya átlagosnak mondható. 
A község a vagyongazdálkodással kapcsolatban célul tűzi ki, hogy az önkormányzati 
feladatellátásban nem részt vevő ingatlanokat bevételt teremtő módon kell 
hasznosítani bérbeadással. A stabil bevételt nem termelő, illetve a nagyobb 
költségráfordítást igénylő ingatlanok értékesítését meg kell fontolni, és az 
értékesítésből származó bevételeket lehetőleg olyan ingatlanok vásárlására kell 
fordítani, melyekkel az önkormányzatnak a későbbiekben fejlesztési elképzelései 
vannak. 
Pilisszántó pénzügyi helyzetét a fegyelmezett, takarékos és eredményes 
önkormányzati gazdálkodásnak köszönhetően stabilitás jellemzi, a községnek nincs 
adóssága. Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség 
biztosítása, a költségvetési egyensúly megtartása. 
Az Önkormányzat a fenntartója a Polgármesteri Hivatalnak, a Napköziotthonos 
Óvodának, a Baross-háznak, a Könyvtárnak és az Egészségháznak. 
A házi segítségnyújtást, családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot Intézményfenntartó 
Társuláson keresztül közös feladat-ellátási formában biztosítja. 
A településüzemeltetési szolgáltatásokat a DMRV Zrt, a DAKÖV Kft, a TIGÁZ Zrt, a 
Magyar Telekom és Zöld Bicske Kft végzi el. 
 
Táji és természeti környezet, zöldfelületi rendszer 
Pilisszántó szerkezetét, táji sajátosságait természetföldrajzi adottságai alakították. A táj 
meghatározó elemei ma is a természeti elemek: a domborzat, az északi területeket 
lefedő kiterjedt erdőségek; a források, a patakok, az általuk kialakított észak-déli 
irányulású völgyek, vízmosások és az ezeket kísérő nedves területek sora. 
E területek alkotják a település ökológiai hálózatának, zöldfelületi rendszerének 
alapját, gerincét. Területük európai közösségi jelentőségű, illetve országos jelentőségű 
védelem alatt áll. A település erdős területe az országos ökológiai hálózat 
magterületének része, a vízfolyásokat, vízmosásokat kísérő nedves területek az 
ökológiai folyosó övezetébe tartoznak. 
 
A település területének nagy része – elsősorban a domborzatából adódóan – tájképi és 
településképi szempontból kitett, érzékeny terület. 
A tájhasználati, zöldfelületi konfliktusok és problémák jelentős része a fenti 
területeken fordul elő, elsősorban kitettségük, érzékenységük, valamint védettségük 
okán, meggondolatlan beavatkozásokból, rendezetlen állapotokból, hiányosságokból, 
stb. adódóan. 
 
A települési eszközökben a tájtervezés feladata a település táji, természeti 
adottságainak védelme, a kialakult ökológiai hálózat, illetve zöldfelületi rendszer 
sajátosságainak megőrzése, az ökológiai és zöldfelületi kapcsolatok erősítése, a hiányzó 
kapcsolatok helyreállítása, illetve kiépítése, és nem utolsó sorban a tájhasználati és 
zöldfelületi konfliktusok feloldása. 
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Épített környezet 
Pilisszántó különböző területhasználatainak kialakulását, kiterjedését a természeti 
környezet, a domborzat, a vízmosások határozták meg.  
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. A történeti településmagnak 
majdnem megkétszerezését jelentette az 1945 után nyugati irányba hálós 
utcarendszerrel kiépült kertvárosi jellegű lakóterület, Újtelep, 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 belterület területhasználata jellemzően lakóterület. Az intézmények egymáshoz 
közel, a falu központjában helyezkednek el. Lakóterület fejlesztés kétféle értelemben 
jelenhet meg: 

- a kertes területekből átalakuló területek (a már lakóterületként kijelölt, de még 
csak részlegesen beépült Kálvária környéke, és a lakóterülethez kapcsolódó 
még kertes, mezőgazdasági besorolású, de már jelentősen belakott Boldog 
Özséb utca környékének átsorolása) 

- önkormányzati tulajdonú, szociális célú lakóterület fejlesztés 
A belterület épületállománya az Ófaluban falusias, az újabb településrészeken inkább 
kertvárosias jellegű. A beépítési mód általánosan oldalhatáron álló. Az épületek 
magastetősek, pince, földszint és gyakran tetőtér beépítéssel rendelkező, általában 
egyszerű tömegek.  
 
A kertes mezőgazdasági területek jelentős mértékben beépültek lakó funkciójú 
épületekkel is. A falu lakóterületéhez képest majdnem másféleszeres kertes 
mezőgazdasági terület okozza a legnagyobb egyensúlytalanságot Pilisszántón. 
Itt az épületek nagyobb változatosságot mutatnak, mint a belterületen. A kerti 
szerszámkamra, kerti kisház jellegtől egészen az összetettebb, nagy tömegű 
lakóépületekig sokféle változat megtalálható, de az utóbbiak inkább elszórtan. 
 
A külterületet erdők és művelt földek tagolják, építmény alig fordul elő. A Binder 
mészégető kemencéinek sora szlömösödő terület. 
 
Pilisszántó 3 műemléke a településközpontban található. A hatályos HÉSZ által 
megjelölt helyi védettségű értékek elszórtan állnak. A védelmüket szabályozó 
előírások, helyi értékvédelmi rendelet nincs. Ennek megalkotása fontos feladat. Az 
értékvédelem körébe további épített értékek bevonása is javasolt. 
 
Közlekedés 
Pilisszántó közúthálózati kapcsolatait jelenleg egyetlen országos út, a 11108j. bekötőút 
biztosítja. A magasabb rendű tervek a térséget érintő útfejlesztésként az M10 
gyorsforgalmi utat, és a Pilisvörösvár nyugati elkerülő utat tartalmazzák. Ez utóbbinak 
a pilisszántói úttal közös csomópontja tervezett az M10-zel, vörösvári területen. Egyik 
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magasabb rendű tervben sem jelenik meg (a Pilisszántó hatályos terveiben szereplő) 
szántói elkerülőút, illetve a szántói elkerülőút M10-es csomópontja. Reálisan tehát 
továbbra is a jelenlegi bekötőút biztosítja majd a település főúthálózati kapcsolatait. 
 
A településmag utcahálózata helyi jellegzetesség, megtartandó, védendő értéket 
képvisel. A belterületen egyes közterületként használt területek jogi rendezése, a 
külterületen a kapcsolati hiányok megszüntetése a fő feladat. A közösségi 
közlekedéssel kapcsolatban megoldandó az ellátatlan Placskó terület kiszolgálása, pl. a 
BKSZ busz járataira ráhordó kisbusz szolgálat szervezésével. A gyalogos/kerékpáros 
közlekedést érintő feladat a települési kerékpáros és gyalogos közlekedés 
összekapcsolása a térségi hálózat meglévő és tervezett elemeivel, kiinduló ponttal a 
falun belül, erdei kerékpárutakkal a szomszéd települések felé. A településközpontban 
a terek élményét nem zavaró parkolás kialakítása a cél. 
 
 
Közművek és elektronikus hírközlés 
A 2014-ben megvalósított közműfejlesztéssel, a közcsatorna hálózat kiépítésével, a 
szennyvíztisztító telep létesítésével a településen a teljes közműellátás lehetősége 
valósult meg. Ezzel a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny és kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő településen a közműellátás 
szempontjából egyik kritikusnak tekintendő környezetszennyező forrásának, a 
szennyvíz talajba szikkasztásának a felszámolását indította el.  
 
A településen a kiépített vezetékes gázellátás biztosítja a környezetbarát, automatikus 
üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó termikus energiaellátás lehetőségét. A település 
levegő tisztaságának javításában a vezetékes gázellátás kiépítése sokat segített, mert 
jelentősen csökkentette a levegőt erősebben terhelő hagyományos szilárd tüzelőanyag 
használatát, hozzájárulva a levegő tisztaságának a javításához. A helyzetfeltáró 
vizsgálat is rámutatott arra, hogy az utóbbi években a családok gazdasági 
nehézségeinek hatására egyre többen használnak újra hagyományos nem vezetékes 
energiahordozót is, amely kedvezőtlen légköri viszonyoknál rontják a környezeti 
állapotokat. 
 
A gazdasági nehézségek feloldására a megújuló energiahordozók hasznosítása 
nyújtana lehetőséget. A környezeti állapot javítását szolgálná, ha a hőellátás (hűtés, 
fűtés) energiahordozójaként a környezetbarát megújuló energiahordozók 
alkalmazásának aránya növekedne. Az utóbbi években egy-egy ingatlannál is már 
megvalósítottak napenergia hasznosítást szolgáló beruházást, napkollektorok, 
napelemek elhelyezésével, de ennek mértéke még energiagazdálkodási szempontból 
nem jelentős.  
 
A helyzetfeltáró vizsgálatokban kiemelésre került, hogy a közművek elhelyezésének is 
van szerepe a környezeti állapotok alakításában. A föld feletti hálózatok szinte betöltve 
a föld feletti tereket, egyrészt közvetlenül, a megjelenésük esztétikai hatásával rontják 
a település arculatát, másrészt helyfoglalásukkal korlátozzák az igényes közterület 
alakítását és a közterületekkel történő racionális területgazdálkodás lehetőségét, az 



109 
 

utcafásítás gondosabb (napfényhatást csökkentő, árnyékoló hatás) kialakításának 
megoldását.  
 
A település változatos topográfiai adottságának természetes következménye, hogy a 
felszíni vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés nem probléma mentes. Vízfolyásokban, 
csatornákban gazdag a település, de beépített környezetben a csapadékvíz elvezetése 
nem rendezett. A beépített területen a vízelvezetés nyílt árkos rendszerrel megoldott, 
néhol kétoldali, néhol egyoldali kialakított árokkal, de ezek nem alkotnak hálózati 
rendszert, hidraulikailag rendezetlenek, sok a feliszapolódott, növényzettel benőtt 
szakasz. A jelentkező szélsőségesebb csapadék események zavarmentes elvezetésére a 
rendelkezésre álló vízelvezető rendszer nem alkalmas. 
 
Az energia iparág 132 kV-os főelosztó hálózatának egy szakasza és a nagynyomású 
földgázszállító hálózat egy szakasza áthalad a település területén, amelynek sávjaiban a 
területhasznosítás lehetősége korlátozott. 
A Bicske-Göd közötti tervezett 400 kV-os átviteli villamosenergia hálózat is érinteni 
fogja a település területét, amelynek tervezésével szemben a település jogos elvárása, 
hogy minél kisebb területi terhelést okozzon, és minél kisebb legyen a település 
arculatának sérelme.  
 
A településen élők közbiztonságát és a környezeti állapot alakítását, az utak-közterek 
látványát befolyásolja a kiépített közvilágítás. A településre azonban jellemző, hogy 
közvilágítása a kisfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel 
megoldott, így arculat-alakító hatása nem érvényesülhet, sem műszaki 
megjelenésében, sem mennyiségileg a mai kor elvárásainak már nem felel meg. 
 
A vezetékes elektronikus hírközlés kiépítettsége az igényeknek megfelelő, de jellemző 
föld feletti elhelyezése nem javítja a település látványát. A vezeték nélküli szolgáltatás 
megfelelő lefedettséggel nem áll rendelkezésre. A településen az internet elérhetősége 
nem kedvező, így annak településfejlesztő képessége nem érvényesül, a lakosság 
helyben tartását nem segíti, az „otthoni” munkavégzés, a kedvező kapcsolattartás 
lehetőségét nem biztosítja. 
 
A település nincs felkészülve a klímaváltozás okozta hatások kezelésére. A 
klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények, vagy épen a 
csapadékok hiánya és az általános felmelegedés előfordulása mellett is a településen 
élők számára az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben új igényeket 
támaszt.  
A megváltozott csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok 
veszélyeztetik az épített környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint a 
mezőgazdasági hasznosítású földterületeket, erdőterületeket. A településre jellemző 
nyílt árkos vízelvezetés hidraulikailag rendezett kialakításának hiányossága, valamint a 
vízelvezetést szolgáló árokrendszer karbantartási hiányosságai miatt a hirtelen nagy 
záporok levezetésére nem alkalmasak.  
 
A klímaváltozás okozta hatás, hogy számítani kell arra, hogy a csapadékesemények 
hiánya is megjelenhet, amely nagy szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint 
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süllyedése jelentkezik, a mezőgazdaságban, az erdőgazdaságban jelent komolyabb 
megoldandó feladatokat. Ennek kezelésére a víz-visszatartás lehetőségére is fel kell 
készülni. 
 
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog 
igényelni. Az energiaigény növekedése egyre költségigényesebb lesz. A növekvő 
költségek pedig az egyes ingatlanok fenntartásában okoznak nehézségeket. Ezért 
megoldást kell keresni az energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely az 
egyes ingatlanok fenntartási lehetőségét segítik.  
 
Az üzemeltetés költségcsökkentése érdekében az energiaellátás struktúrájába kell 
beavatkozni, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes energiahordozók mellé a 
megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával. A megújuló 
energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de 
üzemeltetési költsége a hagyományos energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati 
villamosenergia) képest minimális. 
 
A megújuló energiahordozók közül Pilisszántón elsődlegesen a napenergia vehető 
igénybe, napkollektorok-napelemek alkalmazásával, továbbá a föld energiája 
hasznosítható. A megújuló energiahordozók szélesebb körű alkalmazásával az 
energiaellátás költségei csökkenthetők és a környezeti állapot is javítható. 
 
Környezetvédelem 
Pilisszántón az egykori kőbányászat, kőörlés, valamint mészégetés nyomait őrzik a 
felhagyott bányaterületek és mészégető kemencék, az előbbiek egy része spontán 
beerdősült. A településen magas az egykori zártkertek aránya. Problémát jelent, hogy 
egy részük elhagyott, gondozatlan, más részük állandóan lakott terület. A beépített 
területek terjeszkedése a nyugati oldal felé erőteljes. 
A település területén kis vízhozamú patakok, vízmosások futnak keresztül, amely a táj 
karakterét meghatározzák. Veszélyforrást a vízfolyások partján elhelyezett illegális 
hulladéklerakások jelentenek. 
Pilisszántó a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny terület, továbbá a 
kiemelten érzékeny felszín alatti terület besorolásba tartozik. A település területén 4 
db ex lege védett forrás is található. 
Az elmúlt évben kiépült a belterületen az elválasztott rendszerű közcsatorna hálózat, 
továbbá a befogadó szennyvíztisztító telep. Problémát azok az ingatlanok jelentenek, – 
többségük egykori zártkertek – ahol a keletkező szennyvizek továbbra is szikkasztóként 
üzemelő egyedi házi szennyvízgyűjtő medencébe kerülnek. 
Pilisszántón kismértékű légszennyezés terhelést a közlekedés okoz. Szolgáltató és 
lakossági emissziók elsősorban a fűtési szezonban jelentkeznek. A szennyezés mértéke 
csökkent a gázfűtésre való áttérés óta. A korábban jelentősebb légszennyezést okozó 
gazdasági tevékenységek (pl. kőbányászat, kőörlés) mára megszűntek. 
A településen átmenő 11108 jelű út közlekedési zaja kismértékben túllépi a 
határértéket. Pilisszántón a szervezett hulladékgyűjtés megoldott. Általános probléma 
az illegális hulladéklerakás. Közigazgatási területén belül külön szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek is el vannak helyezve. 
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Katasztrófavédelem 
A községet fenyegető főbb veszélyek a villámárvíz és rendkívüli időjárás. Ezekkel 
kapcsolatban nem súlyos, enyhébb sérüléseket okozó, a környezetkárosodást nem 
előidéző, illetve nem jelentős anyagi károkkal járó eseményre kell felkészülni. A 
település az eseményt helyi szinten kezelni tudja, egyes esetekben szükséges egyéb 
források igénybevétele. 

2.1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS -RENDEZÉS KAPCSOLATA 

Pilisszántó 2002ben megfogalmazott településfejlesztési koncepciója részletesen 
vizsgálja a szuburbanizáció hatásait és a lehetséges településfejlesztési stratégiákat. A 
három elméleti jellegű stratégia (a) Elzárkózás, kemény növekedés-ellenes stratégia, b) 
A “laissez faire” stratégia, c) A "teljes profilváltás” aktív stratégiája) egyike sem 
Pilisszántóra közvetlenül ajánlott modell, inkább a lehetséges folyamatok vázlatai.  
A szuburbanizációs nyomás 2002.-ben sokkal komolyabb problémaként, nehezebben 
kiszámítható folyamatként volt jelen, mint napjainkban, amikor ez a folyamat Budapest 
környezetében lassult, néhol meg is fordult. Ezért ma már nem annyira további 
tömegek beáramlásával kell számolni, hanem csak kisebb mértékű beáramlással, de 
jelentős mértékben a volt zártkertekbe már beáramlott, de megoldatlan helyzetben 
lévők nyomásával. Ez azt is jelenti, hogy a jól megfogalmazott veszélyhelyzet 
előrelátása mellett megalkotott településrendezési eszközök egyébként szigorú, fékező 
rendelkezései önmagukban nem tudtak kellő védelmet nyújtani a falunak a zártkertek 
fokozatos beépülése ellen. 
A b) és a c) stratégia esetében elavult az a gondolkodásmód, ahogy a volt zártkertek 
igen jelentős területének üdülő vagy lakóterületbe vonására utal, mert erre a BATrT 
törvény szinte egyáltalán nem ad lehetőséget. A BATrT ilyen irányú megkötései a 
települést az a) stratégiához közeli megoldás felé terelik. A növekedésellenes stratégia 
keménysége, rugalmatlansága azonban a településrendezés eszközeivel a 
lehetőségekhez mérten oldandó: 
A b) stratégiából felhasználható az a gondolat, hogy a volt zártkertek/ vagy egy részük 
kapjon kicsit kevésbé korlátozott építési lehetőséget. 
A c) stratégiából felhasználható az a gondolat, hogy keresni kell olyan "új profilokat", 
ami megfelel a település helyzetének, jövőképének. 
 
A 2002-es fejlesztési koncepció javaslataihoz képest bekövetkezett és be nem 
következett eseményeket látunk: 
Nem következett be: a 10-es út megépítése. 
Nem következett be a falu elöregedése, a megyei átlagnál fiatalosabb összetételű a 
lakosság. 
Bekövetkezett a lakosság növekedése (1999-ben 2102, 2011-ben 2457 fő, 2014-ben 
2501 fő), de ez nem jelentette a település jelentős urbanizálódást. A népesség 
növekedése nagyobb részt a vándorlásnak köszönhető. 
2002-től 2008-ig változó mértékű de pozitív, 2008 után elenyésző vándorlási 
különbözet. 
Bekövetkezett a belterület csatornázása. 
Bekövetkezett a legközpontibb településrész közintézményeinek fokozatos környezeti 
rendezése. 
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2.2. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
Pilisszántó területén, a belterületi részeken kívül jellegzetes külterületi részeket is figyelembe 
véve, kilenc karakteres településrészt különböztethető meg eltérő sajátosságaik szerint: 
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Ófalu 
A legrégibb településrész, a történeti településmag az Ófalu, a vízmosások között 
organikusan szerveződött utca- és telekszerkezettel. Itt, a templom környezetében 
találhatók az intézmények, a községháza, az iskola, az óvoda a műemlék Baross 
kúriában, a kultúrház a kúrai északi gazdasági épületében, könyvtár a volt plébánia 
épületében, az egészségház és mellette a régi temető a fel nem tárt középkori 
romokkal. Itt bújnak meg a föld alatt rejtélyes pincejáratok, melyeknek egy-két felszíni 
kapcsolata a templomnál és a Baross kúria déli gazdasági épületénél találhatók. Az 
intézmények és környezetük az utóbbi években folyamatosan és egyre kiterjedtebben 
rendeződtek: felújították, bővítették a községházát, kultúrházként kialakították a 
Baross-házat, a könyvtárat az iskola tetőteréből leköltöztették volt plébániába, az 
elvadult növényzettel benőtt területeket nyírt gyep váltotta fel, a pincék felújítva, 
berendezve várják a rendezvények látogatóit, a könyvtár udvaráról eltűntek a romok, 
lomok, stb.  
A rendteremetés további terjeszkedés kívánatos. A temetők területének kertészeti 
rendezése a temetőkben megbúvó épített értékek, sírkövek miatt is fontos. Az Ófaluba 
benyúló vízmosásnak a belehordott szemetektől és elvadult növényzettől való 
megtisztítása az egész település imázsát javító lépés lenne. 
Néhány hasznosítatlan épület (pl. volt iskola) hasznosítása a fenntartásuk érdekében is 
előnyös lenne. 
Az Ófalu nyugati szélén, részben lakóterületekkel szomszédos helyzetben működik két 
fontos vállalkozás, a rugóüzem és a tisztítószer gyártó üzem. A környezetük zavarásával 
kapcsolatosan nem nagyon merültek fel panaszok, viszont az üzemek bővülési 
lehetőséget keresnek. Számukra a jelenleginél intenzívebb beépítési lehetőég lenne 
szükséges mindaddig, amíg reális lehetőséggé nem válik egy külső gazdasági területre 
való kiöltözés. 
Az Ófalun keresztülhaladó főutca forgalma, a helyi lakosok által is kedvelt gyalogútként 
talán több üzlete is el tudna tartani, de a turisták számára hiányzó kínálatot is itt 
kellene letelepíteni. 
 
Újtelep 
Az 1945 után folyamatosan bővülő, beépülő Újtelep megkétszerezet a falu addigi 
terültét. Szabályos utcahálózta között szabályos telkek fekszenek. Északi része az 
utóbbi időkben épül be, és magán hordozza a változó házépítési divatok jegyeit. A 
változások szükségszerűségét elfogadva azonban fontos, hogy az egységes falukép ne 
szakadjon fel idegen, ide nem illő épülettömegek, anyagok és szokások miatt. 
Itt helyezkedik el a sportpálya is melynek felújítása, (a focipálya hosszában kialakult 1,5 
szintkülönbség kiegyenlítése) az elmúlt évben történt meg. Hiányzik hozzá egy 
sportcsarnok, ami a közeli iskola tornatermeként is szolgálhatna. 
Az Újtelep közterületeinek fokozatos fejlesztése, rendezése, fásítása kívánatos. 
 
Kálvária környéke 
A Kálvária környéke lakóterület, amelynek zártkert jellegű telekszerkezete azonban 
napjainkban sem teljesen átalakult, de beépítése 2000 óta folyamatos. A hatályos 
szabályozás bizonytalan módon határozza meg a beépítés feltételeit és nem jelöl a 
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tömbök belsejét feltáró közutat. A telekszerkezet átalakulást segítené a belső utca 
kiszabályozása. 
Falu déli vége 
Az Ófalu délkeleti végéhez csatlakozik a falu déli végét jelentő terület, a falu féloldalas 
bejárata: a beérkező országút jobb oldalán beépült teleksor. Itt az 1970-es évektől 
kialakult beépítést napjainkra villa jellegű épületek váltják föl. Az újabb épületek 
gyakran elszakadnak az utcavonaltól, így a beépítés jellege eltér a falu többi részén 
kialakult megoldásoktól. A szabályozás során ezt figyelembe kell venni, de törekedni 
kell arra is, hogy az épülettömegek alakításában ne szakadjon el a terület a helyi 
építészeti szövettől. 
 
Kőölő környéke 
Az Ófalu északi irányú lakóterületi bővítése a Kőörlő felé az 1980-as évektől alakult ki 
szabályosan parcellázva. Beépítési jellegében kapcsolódik a falu központi részéhez.  
 
Északabbra egy magántulajdonban lévő, de nem igazán hasznosított, rendezetlen 
terület következik. A telek mellett mélyen futó vízmosás megtisztítása, átjárható 
összekapcsolása a feljebb lévő területekkel és a falu közepe felé haladó szakasszal a 
vizek lefolyásának rendezése mellett turisztikai szerepet is jelentene. 
A telken teljesen vegyes állapotú épületek állnak. Az épületek részben átnyúlnak a 
telekhatáron önkormányzati tulajdonú területre, az ingatlan nyilvántartási térképen 
ábrázolt közutat átszelve. Kialakult út azonban nem itt halad. Ez a helyzet tisztázandó, 
telekalakítás útján az átnyúló épületeknek telken belül kell kerülniük, vagy el kell őket 
bontani. Az út helyét a megfelelő nyomvonalon kell kijelölni.  
A terület és a meglévő épületek hasznosítása a turizmussal is összefüggésbe hozható 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági funkció lehetne. 
 
A terület további részén kőörlő és építőanyag kereskedés működik. Az építőanyag 
kereskedés a területen áthaladó jelentős és mély vízmosást egy szakaszon teljes 
szélességében feltöltötte és az átfolyó vizet föld alá fektetett csőbe terelte. Nagyobb 
esőzés idején azonban a cső nem elegendő. A felszínen való vízátvezetést meg kell 
oldani, a helyét ki kell alakítani! 
Ezen a részen találhatók a különböző korú (régi egyszerű és modernebb négyes 
osztatú) mészégető kemencék. A kemencék megőrzése, bemutatásra alkalmas 
felújítása a falu turisztikai vonzerejét növelhetnék. Ehhez azonban a terület 
hulladékoktól és elvadult növényzettől való megtisztítása szükséges. A kőörlő, 
építőanyag-kereskedő funkciót érdemes lenne további, kőhöz kapcsolódó 
vállalkozásokkal kiegészíteni (kő kereskedés, kőmegmunkálás) úgy, hogy azok a 
turizmus számra is látványosságot jelentsenek.  
 
A terület legészakibb részén, amely szintben jelentősen a kőörlő terepszintje fölött, 
attól elkülönülve fekszik, egy magántelken lakóház áll. A tulajdonos szeretné a telke 
területé megnövelni az önkormányzattól való vásárlással és szabályos módon egy új 
lakóházat építeni. Cserébe vállalná az önkormányzati területen maradó kemencék 
rendbe tételét. Itt olyan övezet kialakítása javasolt, ahol vendéglátó funkciók (panzió, 
zarándok szállás, vendéglő, sportfelszerelés kölcsönzés, javítás)mellett egy lakóház 
elhelyezés megengedett.  
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Akácos környéke 
Az akácos elnevezésű területen néhány lakótelek alakult ki a kis akácerdő mellett. Ettől 
délre a temető területe fekszik. A temető északi része, amelyet mostanában 
használnak, rendezett, de a déli részen értékes építményeket és sírköveket takar az 
elvadult növényzet. A terület megtisztítása során az értékek védelméről is gondoskodni 
kell, érdemes lenne a felhagyott sírok régi köveit egy alkalmas helyre összegyűjteni. 
Az akácos területe önkormányzati tulajdonban van. Szociális célú lakótelkek kialakítása 
elképzelhető. 
 
Orosdy kastély és Sziklaszínház környéke 
Az Orosdy kastély egy fővárosi kerület tulajdonában van, gyermeküdültetésre 
használják, de turista- és zarándokszállásként is igénybe vehető. 
A kastélyhoz vezető út mellett kis telekcsoport kertes mezőgazdasági terület, de lassan 
lakóház jellegű épületekkel épül be. 
A kőbánya rekultivációjaként kialakult sziklaszínház infrastruktúrája megoldatlan. 
A sziklaszínház alatti terület szélén önkormányzati telken használaton kívüli, 
magántulajdonú felépítmények, téglaépület és fémcsarnok áll. Ezek hasznosítása 
nehezen megoldható feladat a tulajdoni viszonyok miatt. A téglaépület szálláshelyként, 
vendéglőként is működhetne, a csarnok rendezvények számára alkalmassá tehető 
megfelelő ajtók, ablakok alkalmazásával. A csarnok településképi megjelenése nem 
kedvező, élénk kék színe zavaró.  
 
Hegyalja kertes terület, volt szőlők 
A Hegyalja kisebb részterületekre osztható, melyek jellegükben is 
megkülönböztethetők. 
Paszinki területe szabályos telekszerkezetű, 900-1000 m2 körüli telkekből áll. Meglévő 
beépítettsége mutatja, hogy a 3%-os mérték nagyon szűk, sokan túllépik. 
Nad Humni telekszerkezete szőlőskert jellegű, nagyon elaprózott, csak a faluhoz 
közelebb eső része beépített. 
Novoszádek területén viszonylag sok nagy telek van. A Boldog Özséb utca és a Budai út 
mentén jelennek meg sűrűbben a beépítések. 
 
Placskó 
Placskó szabályos telekszerkezetű kertes mezőgazdasági terület. A Határréti tó 
közelsége miatt üdülő jellegű, de állandó lakói is szép számban vannak.  
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2.3. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban 
Településkódex)   30. § (2a) pontjának megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal 
elvégezte Pilisszántó szegregáció-szűrését. A Településkódexben foglaltak szerint azon 
területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra 
vonatkozó határértéket. Pilisszántó esetében szegregált terület az, amelynél a 
szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 35%, és szegregációval 
veszélyeztetett terület az, amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, 
mint 30 %, de kisebb, mint 35%. A KSH által megküldött kartogramok szerint 
Pilisszántón a szegregációs mutató érétke sehol nem éri el a 30%-ot, tehát sem 
szegregált terület, sem szegregációval veszélyeztetett terület nem fordul elő a 
községben. 


