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Bevezetés 

 
A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társult települési önkormányzatai, az 
1995. évi LIII. tv. 46-47.§-ban foglaltaknak megfelelıen, a II. Nemzeti Környezetvédelmi 
Program, a II. Megyei Környezetvédelmi Program, az EU-Phare HU 9402-01-01-L4 számú 
projekt keretében kiadott útmutató figyelembevételével, elkészítették a térség öt évre szóló 
Térségi Környezetvédelmi Programját. A térségi szintő komplex környezetvédelmi program 
kidolgozása mellett az egyes településekre vonatkozó, a helyi feladatokra összpontosító 
összefoglaló anyagok készültek. Az elkészített összefoglalás célja: A település közigazgatási 
területe környezeti jellemzıinek meghatározása, a meglévı környezeti értékek megóvása, a 
Térségi Környezetvédelmi Program stratégiájának megfelelı helyi feladatok meghatározása 
és a lakosság tájékoztatása. Egyik kiemelt célkitőzés, a lakosság környezettudatos 
magatartásának alakítása, kedvezı irányba történı befolyásolása. 

 
A település bemutatása 

 
Pilisszántó festıi völgyben fekvı település Budapesttıl 20 km-re, a Pilis hegy lábánál 
fekszik. A tömegközlekedés az Árpád híd pesti oldalán lévı buszvégállomásról indul, a Bécsi 
útról Pilisvörösváron leágazva Pilisszántóra. Vasúti közlekedés nincs a településen, a 
legközelebbi vasútállomás Pilisvörösváron található  A település elhelyezkedését az 1. térkép 
mutatja be.  

 
1.térkép 

 
Szántó elsı említése azokban a krónikákban található, melyek arról értesítenek 1250-ben, 
hogy B. Özséb Szántó mellett építette heted magával Szent-Kereszt nevő kolostorát és 
alapították meg a Pálos rendet. Elsı okleveles említése 1299-bıl származik „Zantou” néven. 
A középkorban királyi birok, majd a XVI. századig a falu birtokosai nem ismertek, a 
környéken nagy birtokos pilisi apátság sem birtokolt a faluban. A török megszállás idején a 
terület a budai pasa birtokában volt. A késı – középkorban rögzült települési hely a XVII. 
század végén, a felszabadító háborúk idején elpusztul. Késıbb a betelepítették a falut szlovák, 
német és magyar települtekkel. Földesurai elıbb a Zachy család tagjai, majd 1770-tıl az 
óbudai kincstári uradalom birtokolja. A XIX. század végén a filoxéra pusztítása a szántói 
szılıket sem kíméli, Baross Károly telepít újra amerikai direkt-termı fajtákat, ami nem 
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különösebben jó bort eredményez. A kıbányászat, kıırlés és mészégetés a fıváros gyors 
növekedésével, az építkezések hatalmas építıanyag igénye miatt válik egyre fontosabbá.    
Pilisszántón a lakosság 90 százaléka szlovák eredetőnek nevezhetı. A települési 
önkormányzat mellett megalakult a kisebbségi önkormányzat is.  
 
Pilisi medencék kistája - Természetföldrajzi bemutatás 
Domborzat: A Pilis sasbércsorozatai árkos medencéket fognak közre. A medencék mozaikos, 
töréses aljzatai igen eltérı mélységben helyezkednek el. Laza üledékeken dombsági jellegő 
térszínek formálódtak. A felszín egyenetlenségeit vékony lejtılösztakaró borítja. Földtani 
adottságok: Legjelentısebb természeti erıforrása az eocén barnakıszén. Építési 
nyersanyagok a dolomitmurva, mészgyártási mészkı , dolomit, falazó mészkı Éghajlat: 
Mérsékelten hővös-mérsékelten nedves, mérsékelten száraz éghajlatú. A hımérséklet évi 
átlaga 9,0 ◦C körüli. Az évi csapadékösszeg 700-750 mm. Uralkodó szélirány az ÉNy-i. Az 
ÉNy-DK-i futású völgyekben jelentıs a DK-i szelek gyakorisága. Az átlagos szélsebesség 
3,0-3,5 m/s. Vízrajz: Mérsékelten vízhiányos terület A talajvízszintje: 2-4 m, a lejtıkön 4-6 
m. Kémiailag fıleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusú 
 
Népességi adatok bemutatása  
A település népességének alakulását, szociális helyzetét a 2000-2005. év között, az alábbi 
táblázat szemlélteti: 
   

népszaporodás, szociális helyzet 1990 2001 2004 2005 

Lakónépesség  - 2085  2247  2283  

Élveszületés  29  29 23  33  

Halálozás  18  18   22  34 

Term.szaporodás ill. fogyás -   -  -  - 

Vándorlási különbözet -  -   -  - 

Szociális segélyben részesülık         -       60       58        78 

Közgyógyellátási igazolványban rész.         -       65       55      111 

Rendsz. gyermekvéd. támogatásban rész         -       66       76        84 

  1.táblázat  Népesség, szociális helyzet  (Forrás: Önkormányzati kérdıív) 
   
Pilisszántó a népességnövekedés mértékét tekintve, a fejlıdı települések közé tartozik. Az 
utóbbi 4 évben a növekedés mértéke évi 2-3% volt, ami a budapestiek idevándorlásából, és a 
természetes szaporodásból is adódhat.  A támogatásban részesülık száma a népesség kb. 3-
5%-a.  
 

Környezeti állapotfelmérés 
 

2.1 Környezeti elemek állapota 
 

2.1.1 Levegı 
A település levegı-állapotát globális és helyi tényezık egyaránt alakítják. Feladatunk 
elsısorban a helyi tényezık meghatározása és vizsgálata. A településen nem mőködik olyan 
megfigyelı rendszer, amely folyamatosan pontos képet tudna adni a levegı minıségi 
állapotáról. A község közigazgatási területén egy faipari üzem mőködik, amely azonban nem 
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okoz szennyezést. A következı táblázatban összefoglaltuk a településen jellemzı 
levegıszennyezést okozó  hatásokat, forrásokat: 
 

levegıszennyezés  

közlekedésbıl főtésbıl por bőzhatás ipari  

11108 számú 
összekötı út 

94,3 % gáz nincs nincs nincs 

 
A táblázat szerint a település fı szennyezı forrásai a közlekedés, és a lakossági 
környezethasználat (főtés, gaz és tarló égetés). Jelentıs levegıállapot minıséget befolyásoló 
tényezı a településen a téli idıszakban történı lakossági főtés során történı kibocsátás, 
gázfőtés elterjedésével a káros anyag kibocsátások csökkentek. A településen a lakások 94%-
a gázfőtéső, ezért ez a szennyezés nem nagy mértékő. A gépjármő forgalom okozta imissziós 
hatásokról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Az északnyugati szektorból fújó szelek  
kedvezıek a településre nézve, hiszen a Budapesten kialakult jelentıs légszennyezettség 
áramlása - a rendszeres szélmozgás hatására- nagyobb részt ellentétes irányú. A 4/2002 (X.7.) 
KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletének figyelembe vételével a település az 1. zónába 
tartozik (Budapest és Környéke Légszennyezettségi Agglomeráció). A rendelkezésre álló 
információk alapján a település levegıjének állapota megfelelınek minısül. Az ország út 
mellett a közlekedés okozta problémákra visszavezethetı légszennyezettségi  probléma 
fordulhat elı. 
 

2.1.2 Víz 
A víz mindennapi életünkben, környezetünkben nagyon fontos szerepet tölt be. Víz nélkül 
nincs élet. Ezért egyértelmő, hogy a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a víz 
védelme. Vízminıség: A víz kémiai minısége szempontjából a vízben oldott gázok, az oldott 
sók és a szerves anyagok jelentısége a legnagyobb. A vízben részben fizikailag, részben 
kémiailag oldott gázok közül az oxigén, a széndioxid, az ammónia és a kénhidrogén a 
legjelentısebbek. Felszíni vizek: A vizsgált terület a Duna vízgyőjtıjéhez tartozik. A 
település közigazgatási területén belül található jelentısebb források, felszíni vízfolyások, 
csatornák illetve tavak: 
• Trézsi patak, mely a falut keresztülszelve a Határréti tóba ömlik 
• Határréti tó , Pilisvörösvár, Csobánka és Pilisszántó közös tulajdonában. (A patak és a tó 

vízminıségérıl nem állnak rendelkezésre adatok.) 
Felszín alatti vizek: A talajvíz 2-6 méter körül ingadozik, mennyisége nem jelentıs.  
Pilisszántó település a 7/2005.(III.1.)KvVM rendelethez melléklete szerint felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminıség védelmi területen lévı település. A 49/2001. (IV.3.) Kormány rendelet 2. számú 
melléklete szerint Pilisszántó település területe a nitrát érzékeny területek közé tartozik. A 
település nincs csatornázva. A talajvizek nitrát-szennyezıdésének mértékérıl nem áll 
rendelkezésre adat. A település ipari jellegő létesítményei által okozott szennyezıdésérıl 
nincs tudomásunk. A település közigazgatási területen belül nem található rekultiválandó 
hulladéklerakó, így annak talajvíz-szennyezı hatásával nem kell számolnunk. A térségben két 
jelentıs felszín alatti vízkészlet található. A dunamenti kavicsos, homokos hordalékból 
termelhetı partiszőréső víz, amely a megye ivóvízellátásának kb. 50%-át biztosítja, továbbá a 
mezozoós és eocén karbonátos kızettömegben található termálkarszt-rendszer. 
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2.1.3 Talaj 

A talaj a földkéreg legfelsı, termékeny rétege, megújuló természeti erıforrás. A Pilis és 
Budai-hegység döntıen üledékes kızetekbıl épül fel. A talajrombolás legjelentısebb formája 
az ásványanyag kitermelés, és a szigeteletlen hulladék lerakók. A község külterületén nem 
található szeméttelep. Elıforduló fıbb talajtípusok: rendzinák, erdıtalajok. Mezıgazdasági 
mővelésre csaknem alkalmatlan, igen gyenge termıképességő talajok, jórészt erdıvel 
borítottak. A mővelési ágak megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 
Mővelési ág Terület (ha), 2001. év Terület (ha), 2005. év 

Szántó 60,5 60,5 
Gyep 13,6 13,6 
Erdı 8,4 8,4 
Nádas 121 121 
Gyümölcsös 54 54 
Kivett - - 
Zártkert 1257,5 1257,5 
Külterület összesen: 1515 1515 

2. táblázat: Mővelési ágak   
(Forrás: Pilisszántó Környezetvédelmi Programja 2004) 

 
2.1.4 A természet állapota 

A természeti értékek a nemzeti és a települési vagyon nélkülözhetetlen részét képezik. A 
környezetvédelem lényeges feladata a természeti értékek megırzése, állapotuk fenntartása, 
javítása. Pilisszántó az agglomeráció olyan területén fekszik, ahol a Duna – Ipoly Nemzeti 
Park a legközelebb került a fıvároshoz. A település –földrajzi fekvésébıl adódóan – 
zöldfelületi szempontból szinte ideális területen fekszik. A település a Pilis a hegység és a 
Nemzeti Park elıretolt védıbástyája lett. A település mindmáig legnagyobb értéke a tiszta 
levegı, a hegyek és erdık. Erdısült hegyek övezte völgybe települt község, egyes részeivel 
beágyazódva a természetes környezetbe. Az erdıállomány többnyire tölgybıl, kırisbıl és 
gyertyános fafajokból áll. Az Európai Unió indítványozására jött létre a Natura 2000 program, 
amely a biológiai sokféleség csökkentésének megakadályozására irányul. Hazánk 2004-ben 
az Európai Unió tagjaként kijelölhette azokat a területeket, amelyeket a Natura 2000 
hálózatba javasolna. A település közigazgatási területén belül található Natura 2000 
hálózathoz tartozó részei a 4.sz. mellékletben kerültek felsorolásra. 
 

2.2 Települési és épített környezet állapota  
 

2.2.1 Települési környezet 
 
2.2.1.1 A települési környezet tisztasága 
A település környezetvédelmi megítélésében jelentıs szerepe van a köztisztaságnak, melybe 
beletartozik a zöldterületek gondozottsága, a közutak állapota. Pilisszántó település útjai, 
közterületei, parkjai meglehetısen tisztának mondhatóak. A település útjainak, 
közterületeinek tisztántartásában az önkormányzat – közmunkások alkalmazásával - 
folyamatosan szerepet vállal.  
 
2.2.1.2 Csapadékvíz-elvezetés 
A települési vízrendezés feladata a települést fenyegetı vízkárok megelızése és elhárítása. A 
településen a nyílt árkok, övárkok oldják meg a csapadékvíz elvezetését. Ezek állapota 
sokszor nem kielégítı, több helyen hordalékkal feltöltıdött, környékük gazos. A nagyobb 
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mértékő esızések következtében a patakok kilépnek a medrükbıl, az árkok nem minden 
esetben tudják elvezetni a csapadékot. A Trézsi patakot, mely önkormányzati tulajdonban 
van, rendben tartják, a Határréti árok medre fıleg a külterületi szakaszokon növényzettel 
erısen benıtt, sok helyen jelentıs a feliszapolódás. Problémát okoznak a csapadékvíz-
elvezetı árokba történı illegális szennyvízbekötések, ezeket fel kell mérni és meg kell 
szüntetni. Figyelemmel kell lenni az árokrendszer állapotára, mert a nagy esızések 
belvízkárokat okoztak a településen. 
 
2.2.1.3 Ivóvízellátás 
Az ivóvízellátás (mint közszolgáltatás) környezetvédelmi szempontból általában nem 
vizsgálandó tényezı, de egy település életében, és az ott élık életminıségében meghatározó 
fontosságú elem. A település vízellátása a Dunamenti Regionális Vízmő Rt-tıl való 
vízátvétellel biztosított. A rendszer 100 %-ban kiépített. A rácsatlakozás 99,6 %-os. Az 
ÁNTSZ Pest megyei Intézete rendszeresen (negyedévente) ellenırzi a lakossághoz eljutatott 
ivóvizet, bakteriológiai valamint toxikológiai szempontból. A helyi ivóvízellátással 
összefüggı adatokat a 3. táblázat tartalmazza. 
 

Össz lakásszám (db) 
Vízellátásba bekötött 
lakások száma (db) 

Vezetékes vízzel 
rendelkezı lakások 

aránya (%) 

Vízellátás 
kiépítettsége (km) 

2001. év 2004. év 2001.év 2004. év 2001. év 2004. év 2001. év 2004. év 

775 790 771 787 99,5 99,6 21,8 21,8 

3. táblázat: Ivóvíz-ellátottság szint  
(Forrás: KSH ) 

 
2.2.1.4 Szennyvíz kezelés 
A szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítése a településen. A keletkezı szennyvíz éves 
mennyisége: 93 603 m3.  Az átmeneti tárolásra épült derítıgödrökbıl a szennyvíz a talajvízbe 
szivárog. A folyékony települési hulladék, bomló szerves anyagokban gazdag és sokféle 
kórokozót tartalmaz, ezért a tárolókból elszivárgó szennyvíz környezetszennyezı forrás, ami 
elsısorban a felszín alatti vízkészlet minıségét veszélyezteti. A szennyvízcsatorna hálózat 
tervei és a vízjogi létesítési terve már elkészült. A kijelölt szennyvíz-elvezetési 
agglomerációk területén a települési szennyvizek közmőves szennyvíz-elvezetését és a 
szennyvizek biológiai szennyvíz tisztítását, illetıleg a települési szennyvizek ártalommentes 
elhelyezését meg kell valósítani. Pilisszántó település a 25/2002. (II. 27.) Kormány rendelet 
2.d. melléklete szerinti agglomerációba tartozik. Kódszáma: D321/1.  

 
2.2.1.5 Energiaellátás 
Az élet legkülönbözıbb területein használunk fel energiát (közlekedés, főtés, stb.), a meglévı 
készleteinkkel úgy kell gazdálkodnunk, hogy azzal környezetünket minél kevésbé terheljük.  
A következı táblázatban foglaltuk össze a település energiaforgalmára vonatkozó adatokat a 
KSH statisztika és az önkormányzat adatszolgáltatása alapján.  
A településeken a megújuló energiaforrások (szél, víz, nap, termikus, biomassza) csak 
korlátozottan állnak rendelkezésre. A megújuló energiaforrásokat, azok komplexebb 
megközelítését, energiatermelésben betöltött szerepüket, hasznosításuk jövıbeni lehetıségeit 
ismerni kell ahhoz, hogy tudjuk, miért is elengedhetetlenül fontos alkalmazásuk, és 
elsısorban azt, hogy alkalmazásuk milyen elınyökkel jár az önkormányzatok számára. 
Megújuló energiaforrásoknak nevezzük azokat az energiaforrásokat, amelyek folyamatosan 
újratermelıdnek, éppen ezért készleteik kimeríthetetlenek. Ilyenek a nap-, a szél-, a víz-, a 
geotermikus energia és a biomassza. Közös tulajdonságuk, hogy a Földön viszonylag 
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egyenletes eloszlásban szinte mindenhol jelen van valamelyik formájuk. Jellemzıjük továbbá, 
hogy a hagyományos energiahordozókhoz viszonyított energiasőrőségük kisebb, 
felhasználásuk azonban rengetek elınyt kínál alkalmazójuknak. 
 
Megújuló energiaforrások Fıbb villamosenergia-termelési 

technológiák 
Egyéb alkalmazások 

Vízenergia Átfolyós vízerımővek 
Tározós vízerımővek 
Szivattyús-tározós vízerımővek 

Vízkiemelés, öntözés 

Geotermikus energia Konvencionális geotermikus erımővek 
Bináris Rankine-ciklusú erımővek 
“Forró szikla” geotermikus erımővek 

Távfőtés geotermikus energiával 
Kertészeti alkalmazások 

Szélenergia Egyedi szélturbinák 
Országos hálózatra kapcsolt szélturbinák 
Szárazföldi szélfarmok 

Szélmotorok  
vízpumpálásra, levegıztetésre 

Napenergia Torony rendszerő naperımővek 
Szolár motorok 
Napelemek (fotoelektromos rendszerek) 

Háztartási és ipari melegvíz-
készítı rendszerek 
Főtési rendszerek 

Biomassza Biomassza tüzeléső erımővek 
Biogáz hasznosítású gázmotorok 

Bioüzemanyagok 
Távfőtési alkalmazások 

Megújuló energiaforrások alkalmazási területei 
 
A megújuló energiaforrások alkalmazása teljesen más szerkezető és szemlélető 
energiatermelést és hasznosítási módszereket jelent, mint azt hosszú évtizedek alatt 
megszokhattuk. Elınyük éppen ezzel függ össze. Az óriási mérető, központosított erımővi 
rendszerekkel szemben elsısorban olyan decentralizált rendszerben kell gondolkoznunk, 
amely a helyi adottságokat kihasználva az adott helyen fellelhetı erıforrásokra támaszkodik. 
Mindennek kiaknázásával nemcsak az energiaellátás oldható meg, hanem számos politikai, 
társadalmi, gazdasági és környezeti elınye is van.  
Például: 
• Csökken a környezetszennyezés  
• Javul az energiaellátás biztonsága 
• Politikai stabilitás (csökken az ország energia-alapú kiszolgáltatottsága) 
 

Biomassza: Részben a környezetszennyezés, részben a fosszilis energiahordozók 
készleteinek és árának kedvezıtlen tendenciái miatt új tüzeléstechnikai eljárásokat és 
berendezéseket fejlesztettek ki, amelyek a biomassza energiatartalmának 85-95 százalékát 
képesek hasznosítani. A megindult technikai fejlıdés és az energiahordozók árarányának 
eltolódása a biomasszának kedvezett, és így mára már sok helyen versenyképes a 
biomasszával termelt energia a fosszilis vagy a nukleáris energiával. 

Geotermikus energia: Hazánk nagy része üledékes medencén terül el, amelynek 
következtében geotermikus adottságaink igen jók. A magyarországi átlagos geotermikus 
grádiens 5-7 oC közötti, amely a világátlag 1,5-2-szerese.  

Napenergia: Magyarország természeti adottságai nem szabnak határt a napenergia 
felhasználásának, hiszen a primer energiafelhasználás sok százszorosa érkezik napsugárzás 
formájában az ország területére. A napsugárzás éves energiamennyisége a meteorológiai 
alapadatok alapján közelítıleg jól meghatározható. Magyarországon a globális sugárzási 
energia 1200 és 1275 kW/m2 évenként. Ez azt jelenti, hogy Magyarország az európai átlagot 
tekintve viszonylag kedvezı helyzetben van. Ezt már csak azért is fontos hangsúlyozni, mert 
sokan azon az állásponton vannak, hogy a napenergia hasznosítása csak jóval kedvezıbb 
adottságok mellett valósulhat meg. Ennek ellentmondani látszik az a tény, hogy Észak-
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Európában a napenergia-hasznosítás mértéke több nagyságrenddel haladja meg a 
magyarországi hasznosítást. 

Szélenergia: A szélenergia felhasználását két nagy csoportra oszthatjuk. Az elsıbe 
tartoznak azok a gépek, amelyek a szél energiáját mechanikusan hasznosítják. Ilyen 
berendezések a lassú járású szélmotorok, a vízszintes tengelyre szerelt néhány négyzetméter 
területő turbinával. Teljesítményük általában 5 kW alatti. A szélmotorok nagyon alkalmasak 
vízkiemelésre, öntözésre, egyéb mezıgazdasági feladatok ellátására. A másik nagy csoport, a 
villamos energiát elıállító szélgenerátorok. A szélenergia hasznosítása ma Magyarországon 
méltatlanul szerény méreteket ölt. Igaz, hogy hazánk szélenergia potenciálja jóval kisebb, 
mint a tengerparti országoké, de a jelenleginél jóval nagyobb méretekben hasznosítható. 
Magyarország átlagos szélsebessége 3 m/s körüli, azonban ez nem jelenti azt, hogy egyes 
tájegységeken ne lennének ennél sokkal kedvezıbb adottságok. A Duna mentén több ponton 
is vannak olyan területek, ahol az éves átlagos szélsebesség meghaladja a 6 m/s-ot. Ebben a 
tartományban már a nagymérető, villamos energiát termelı berendezések is gazdaságosan 
mőködnek.  

Vízenergia: A vízenergia hasznosításánál alapvetı különbségeket kell tenni a síkvidéki 
nagy (10 MW-nál nagyobb teljesítményő), a hegyvidéki és a kis vízerımővek között. A nagy, 
síkvidéki vízi erımővek jelenleg a világ legnagyobb erımővei, sokszor sok ezer megawatt 
teljesítménnyel. Az ilyen hatalmas létesítmények kiszolgálásához óriási mérető folyami 
víztárolókra, gátakra van szükség. A víztárolók és a gátak azonban megváltoztatják a folyók 
biológiai egyensúlyát, illetve megváltoztatják a folyók természetes ökoszisztémáját. A 
kismérető vízerımőveknél azonban nincs szükség ilyen mérető környezeti beavatkozásra. A 
kis vízerımőveknél megoldható az, hogy a folyók természetes vízjárásának megfelelıen akár 
idıszakosan termeljen villamos energiát. Természetesen ez jelentısen csökkenti a 
gazdaságosságot, azonban lehetséges az olyan optimalizálás, amely a környezetkárosítás 
elkerülése miatt lemond bizonyos energiamennyiségrıl. Az ilyen rendszerek jól illeszthetıek 
a helyi áramellátási rendszerbe. A kisebb folyók, patakok vízenergiájának hasznosítása 
viszonylag alacsony beruházási költséggel, a helyi adottságok figyelembe vételével nagyon 
jól megoldható.  

Hıszivattyú: A hıszivattyú olyan termikus folyamatokat kihasználó gép, amely a kis 
hımérséklető hıforrás hıjét magasabb hımérsékletre emeli. Ehhez a környezete energiáját, 
mechanikai energiát és egy zárt körben keringı munkaközeget használ föl. A hıszivattyú 
mőködése reverzibilis, így egyaránt alkalmazható főtési és hőtési célokra is.  
 

A település energiaforgalma 

Lakossági energiafelhasználás 

Elektromos energia felhasználás a településen (kW/év) 2 713 000 kW/év 

Gázfelhasználás a településen (m3/év) 1 485 000 m3/év 

Intézményi energiafelhasználás 

Középületek főtésére felhasznált energiahordozók (gáz/fa/szén m3/év) Gáz: 50000 m3/év; 

Középületek világítására használt energia (pl. márciusi 
áramfogyasztás x 12 hónap) 

56.940 kWh/év 

Köztéri átlagos energiafelhasználás 78.612 kWh/év  

Általános 

Elektromos energia szolgáltató cég neve, elérhetısége ELM Ő Zrt. 
1132 Budapest, Váci út 72-74.  

Gázszolgáltató cég neve, elérhetısége  TIGÁZ Zrt. 
2000 Szentendre, Paprikabíró u. 16. 
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Alternatív energiaforrások hasznosítása (pl. napkollektor, 
geotermikus energia, szél, biogáz, biomassza) 

nem 

Van (volt) -e energiatakarékossági illetve korszerősítési program a 
településen? * 

nem  

Van-e a program(ok)ról kiadványuk, köztájékoztatás történt-e? * nem  

6. táblázat: Energiaforgalom  
(forrás: Önkormányzati kérdıív) 

 
2.2.1.6 Zöldterület-gazdálkodás 
A környezeti tényezık közül ez az az – talán legfontosabb - elem, melynek fejlesztése illetve 
a fenntartás magas színvonala jótékony, javító hatással van a többire. Mind a turisztikai 
fejlesztések, mind a kikapcsolódásra alkalmas, frissebb levegıjő lakókörnyezet kialakítása 
megkívánja a település parkosítását, a bel- és külterület fásítását. A belterület központi részén 
helyezkedik el a közpark-együttes, innen indulnak ki a közlekedési utakat szegélyezı utcai 
fásítás.  

közpark 
területe (m²) 

fásítás 
területe (m²) 

temetı 
területe (m²) 

sportpálya 
területe (m²) 

 1000  2000  29 579 932,727 

7. táblázat Zöldterület gazdálkodás  
(forrás: Önkormányzati kérdıív) 

 
A települési közterületek rendezett képet mutatnak, az utak és járdák mentén nem jellemzı a 
szemét elhagyás. A burkolt járdáknak és utaknak csak a töredékét tisztítják rendszeresen. A 
mezıgazdasági mővelés alá vont területek szélein fasorok, védısávok telepítése ajánlott. Az 
utak melletti zöldsávok a talaj defláció elleni védelmét is biztosítják, emellett mintegy 
ökofolyosót képezve a zöldhálózat fontos elemei. 
 
2.2.1.7 Közlekedés 
Pilisszántó község Pest megyében, Budapesttıl 20 km-re, a Pilis hegy lábánál a Budapesti 
Agglomeráció észak-nyugati szektorában helyezkedik el. Az aktív keresık kisebb része 
helyben dolgozik (iskola, óvoda, orvosi rendelı, vendéglátó-, kiskereskedelmi egységek stb.), 
nagyobb részük Budapesten. 
 

Összes úthossz 
Önkormányzati 

kezelésben 
Közútkezelı Kht. 

kezelésében Belterületen 

Szilárd 
burkolatú 

(km) 
Burkolatlan 

(km) 

Szilárd 
burkolatú 

(km) 
Burkolatlan 

(km) 

Szilárd 
burkolatú 

(km) 
Burkolatlan 

(km) 

Szilárd 
burkolatú 

(km) 
Burkolatlan 

(km) 
225 25 56 54 4 - 56  54 

*Tsz, egyéb (pl.: magán) kezelésben: nincs  
8.táblázat: Utak  

(forrás: Önkormányzati kérdıív) 
 
A közlekedés okozta környezeti hatások az egyik legnehezebben kezelhetı problémát jelentik 
mind az ágazat, mind a környezetvédelem számára. Ezt igazolja a gépkocsiforgalom 
kibocsátásainak magas részaránya a légszennyezı anyagok tekintetében. A közúti közlekedés 
direkt környezeti hatásai között legfontosabb a levegı szennyezı anyagok kibocsátása, 
jelentıs a zaj és rezgésterhelés, mely a környezı lakosság, élıvilág zavarása mellett az 
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épületeket is károsíthatja. Az utakról elfolyó csapadékvíz jellemzıen olajjal, szerves és 
szervetlen vegyületekkel szennyezett, s elszivárogva talaj- és talajvízszennyezést okozhat. 
Rendszeres terhelést jelent az utak síkosság mentesítésére használt só. Az Önkormányzat által 
szolgáltatott közlekedési helyzetre vonatkozó adatokat 9. táblázatban foglaltuk össze. E 
szerint az átmenı forgalom és a teherforgalom átlagos, így a levegıszennyezés és zajterhelés 
is átlagos a településen. Nincs ipari és mezıgazdasági forgalom. A tömegközlekedés 
megoldottnak tekinthetı. Az utak burkolata elfogadható. Nincs kerékpár út és építését sem 
tervezik.   
 

Milyen a burkolat állapota    - belterületen? jó 

    - külterületen? elfogadható 

Van-e kerékpárút a településen? nincs * 

Biztonságos-e a gyalogosközlekedés? igen 
Van-e tömegközlekedés? van, helyközi 

Napi hány alkalommal érinti a települést? busz …24…... db; személyvonat ……-... db 

Mekkora az átmenı forgalom? átlagos 

Mekkora a teherforgalom? átlagos 

Mekkora az éjszakai forgalom? kicsi 

Van-e mezıgazdasági forgalom? nincs 

Van-e ipari forgalom? nem jellemzı 

Mekkora a forgalmi zajterhelés? átlagos 

Milyen a forgalmi levegıszennyezettség? átlagos 

Van-e külön elkerülı út? (hossza) nincs 

Van-e tervezett elkerülı út? van 

Milyen a vasúti személyforgalom? 
nincs, nem jellemzı 

Milyen a vasúti teherforgalom? nincs, nem jellemzı 

Milyen a vasúti forgalomból eredı zajterhelés? nincs, nem jellemzı 

9. táblázat Közlekedés, forgalmi helyzet  
(forrás: Önkormányzati kérdıív) 

 
2.2.1.8 Ipar, mezıgazdaság  
A településen az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján, sem növénytermesztéssel, sem 
állattartással foglalkozó, sem ipari vállalkozások nem mőködik.  
 

2.2.2 Épített környezet állapota 
 
Fontos feladatunk a különbözı korokból ránk maradt építészeti alkotások megırzése. Az 
épített környezet még fennmaradt egyedi értékeit helyi védettség alá kell helyezni, annak 
érdekében, hogy a település múltjának még meglévı, értékes elemei fennmaradjanak. 
Pilisszántó földrajzi fekvése, területi elhelyezkedése egyértelmően meghatározza és 
behatárolja a település szerkezetét. A faluképet a természeti elemek mellett alapvetıen az 
épített környezet határozza meg. A községben a kialakult lakóterület hagyományos, családi-
házas beépítéső egy- és kétszintes lakóépületekkel, elıkerttel. Az alábbi táblázat a település 
lakásállományát jellemzik: 
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Lakások 
száma 

100 lakásra 
jutó lakos (fı) 

4. ill. több szobás 
lakások aránya % 

Lakásépítés 
(1000 lakosra) 

Népsőrőség 
(fı/km2) 

2001. év 775 280 0,0 0,5 135,84 
2004. év 790 289 36,3 4,8 142,91 

13. táblázat lakásállomány 
 

A táblázatból kitőnik, hogy a lakásépítések és ezzel együtt a 4. illetve több szobás lakások 
száma az utóbbi 3 évben emelkedtek meg. Emellett a népsőrőség alacsony maradt, mely laza 
beépítéső lakóterületet jellemez. Országos védelem - mőemléki örökségvédelem - alatt álló 
épületek felsorolása  a 4.sz. mellékletben található. 
 

2.3 Környezet egészségügy 
 
Pilisszántó település környezete szerencsére csak kevéssé szennyezett. A településen nem 
mőködnek vállalkozások, így sem porszennyezést, sem zajterhelést nem okoznak jelentıs. 
Egyre jelentısebb környezeti hatással bír viszont a településen közlekedı gépjármővek 
forgalma, ennek por- és zajhatása.  A lakossági főtésbıl eredı légszennyezés mértéke a 
gázfőtésre történı átállással jelentısen csökkent. Bejelentésre kötelezett légszennyezési 
pontforrás nem található a településen. Az utóbbi évek jelentıs környezet-egészségügyi 
problémáját az allergén pollenek – parlagfő, kanadai aranyvesszı, és egyéb adventív 
növények – okozták. A légszennyezés hatására a nyálkahártyák védekezı funkciója csökken, 
az allergia könnyebben kialakul. A község külterülete mővelés alá van vonva, így alacsony a 
parlagon hagyott területek aránya. Gyomosodás belterületen fıleg az utak mentén gyakori. Az 
Önkormányzat közmunkásokkal valamint a lakosság bevonásával próbálja megoldani a 
gyommentesítést. A probléma végleges rendezése még megoldásra vár. Asztmás és allergiás 
megbetegedésekrıl nincs adat. A talajvizek elszennyezıdését a lakossági közmőpótló 
kisberendezésekbıl elszivárgó kommunális szennyvizek okozták. Mivel a település vezetékes 
ivóvízzel történı ellátása megoldott, a meglévı probléma, - emberi egészséget károsító - 
közvetlen hatása kiküszöbölhetı. A környezet állapotával összefüggı gyakori 
megbetegedések a településen nem voltak kimutathatóak a közelmúltban.  
 

2.4. Önállóan kezelt hatótényezık 
 

2.4.1 Hulladékgazdálkodás 
 
A keletkezı hulladékok nem megfelelı kezelése talaj-, víz- illetve légszennyezı hatással 
bírnak, különbözı megbetegedéseket okozhatnak. A Hgt. 1.§ b) pontja szerint a 
hulladékgazdálkodás ma kitőzendı célja "a természeti erıforrásokkal való takarékoskodás, a 
környezet hulladék által okozott terhelések minimalizálása, szennyezettségének elkerülése 
érdekében a hulladékkezelés megelızése, a képzıdı hulladék mennyiségének és 
veszélyességének körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgó hulladék 
környezetkímélı ártalmatlanítása" 
 
2.4.1.1 Települési szilárd hulladék 
A települési önkormányzat kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként, az ingatlan 
tulajdonosoknál keletkezı települési szilárd és folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési 
közszolgáltatást szervez és tart fenn. Pilisszántó település rendelkezik elfogadott 
hulladékgazdálkodási tervvel. A tervet a Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás 
készítette a 2004. évben. 2006. évben megtörtént a terv kétéves felülvizsgálata. A település a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozott. A települési 
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szilárd hulladék győjtésérıl, illetve zártrendszerő, nem környezetkárosító, pormentes 
elszállításáról és a korszerő mőszaki védelemmel rendelkezı bicskei hulladéklerakóra 
helyezésérıl a budapesti székhelyő Rumpold-Bicske Kft gondoskodik. A településen évente 
kb. 431,5 tonna települési szilárd hulladék keletkezik. A környezetvédelmi elıírások alapján 
fel kell számolni az engedély nélküli, illegális (vad), használaton kívüli vagy nem 
rendszeresen használt lerakókat. A község külterületén nem található szeméttelep, külterületi 
útjai melletti illegális szemét elhelyezéseket folyamatosan felszámolják, sajnos azonban a 
lerakások újratermelıdnek.  
 

Helyszín Mennyiség/terület  
Hrsz: 038 15 000 m3 

14 táblázat: Illegális hulladéklerakás helye 
 
Az 5/2002.(X.29.) KvVm rendelet tartalmazza a közszolgáltatás részeként üzemeltethetı 
hulladékgyőjtı szigetek kialakításával, mőködtetésével kapcsolatos elıírásokat. A 
hulladékgyőjtı szigetek kialakítása mellett a „háztól-házig” való győjtés bevezetése is 
indokolt. A településen a következı helyeken találhatók győjtıszigetek: 
 

A mőködı győjtıszigetek helyszínei Konténer száma db 
 Felsı falu vége 3  
 A falu templom tere 4 
 Alsó falu vége 3 

Tervezett új győjtıszigetek helyszínei Konténer száma db 
 A falu új telepe 3  

 
2.4.1.2 Települési folyékony hulladék 
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı települési folyékony hulladékot mőszakilag 
megfelelı (zárt) tartályban köteles győjteni, azt a begyőjtésre jogosult hulladékkezelınek 
átadni. Az önkormányzat köteles közszolgáltatást mőködtetni a települési folyékony hulladék 
begyőjtésére, és a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. A szippantott települési 
folyékony hulladék éves mennyisége kb. 1 880 tonna, melynek kezelése nem megoldott, így 
elhelyezésük, tisztításuk egyre sürgetıbb feladat, mind környezetvédelmi, mind pedig 
egészségvédelmi szempontból. Gondot okoz, hogy a lakosság egy része illegálisan a 
patakba szivattyúzza a szennyvizet. 
 

Kommunális szennyvíz szippantást végzı vállalkozók a térségben 
Begyőjtı neve Cím 

MB Mobil Fuvarozó és Szolgáltató Bt. 2085 Pilisvörösvár, Fı út 91. 
Mirk Tibor 2085 Pilisvörösvár, Vasút köz 6. 
Kmetykó Ker-i és Szolgáltató Bt. 2014 Csobánka, Béke u. 17. 
Jäger Kft. 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 1. 
Sasvári Ferenc 2095 Pilisszántó, Vörösmarty u. 38. 

15. táblázat: folyékony hulladék begyőjt ık   
(forrás: Pilisszántó környezetvédelmi programja 2004) 

 
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a mőszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá. Díjfizetési kedvezmény lehetséges vehet igénybe, akit az 
illetékes települési önkormányzat rendelete alapján.  
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2.4.1.3 Veszélyes hulladék 
A településen keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége az elmúlt évek során stagnált. A 
veszélyes hulladékok mennyiségének alakulását a Térségi Környezetvédelmi Program 
mutatja be. A HIR adatbázisban szereplı vállalkozás, melynek mőködése során keletkezik 
veszélyes hulladék a következı: Kbe Hungaria Faipari Kft. Szakágazatok: 2030-
Épületasztalos ipari termékek gyártása; A településen ezen kívül még az orvosi rendelıben 
keletkezik veszélyes hulladék (tő, fecskendı, üvegek, tégelyek). A lakossági eredető 
veszélyes hulladék nagy része a helyi lerakóra kerül a települési szilárd hulladék részeként. 
Az elhullott állatok tetemeirıl a tulajdonos köteles gondoskodni és elszállíttatni. A helyi 
állattartási rendelet tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat. A köztéren elhullott állatokat a 
gyepmesteri szolgálat szállíttatja el. 
 

2.4.2 Zajterhelés 
 
A 8/2002 (III. 22.) KÖM-EÜM együttes zajvédelmi rendelet alapján a település a 2. 
kategóriába tartozik, azaz lakóterület, mely kisvárosias, kertvárosias beépítéső, melyre az 
alábbi határértékek vonatkoznak: Lakó- és intézményterület laza beépítésnél: nappal 50 dB, 
éjszaka 40 dB. Közlekedés okozta zajterheléssel nem kell jelentısen számolni. Jelenleg a 
településen nem mőködik olyan ipari létesítmény, amely jelentıs zajterhelést okozna.  
 

2.4.3 Oktatás, nevelés, képzés 
 
Magyarországon a környezeti tudatosság – sajnos – még nagyon alacsony szinten áll. A belsı 
motiváltságon alapuló környezettudatos viselkedés hosszú évek több irányból érkezı 
tudatformálásnak a hatására alakul ki. A környezeti tudat kialakításában életkortól függıen 
más és más eszközök lehetnek a segítségünkre. Ilyen eszközök a: 

� családi nevelés 
� intézményes oktatás (gyermek- és fiatalkor) 
� média 
� önkormányzati hatáskörbe tartozó eszközök 
� társadalmi szervezetek által felvállalt tevékenységek 

A település általános iskolája Aquincum-Szántó Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény a 
Petıfi Sándor utcában található. Mőködik egy Szlovák Nemzeti Iskola is. Itt 134 diák tanul. A 
8 tantermes általános iskolában 155 diák tanul.  A településen napközi otthonos óvoda is 
mőködik. Az óvodába jelenleg 86 gyermek jár. A környezeti nevelést már óvodai szinten el 
kell kezdeni és a fejlıdés minden szakaszában kiemelt jelentıséggel kell oktatni a 
környezetvédelmet. A PBZS TKT Közoktatási Fejlesztési Tervében Pilisszántó közoktatási 
intézményeinek feladati között szerepel a környezetvédelmi nevelés.  Ezenkívül feladatai: 
nemzetiségi oktatás, nevelés, alapfokú mővészetoktatás, sokoldalú szabadidıs tevékenység, 
versenyek, bemutatók szervezése,  tehetséggondozás, fejlesztés, mővészeti bemutatók, 
sportversenyek, tehetséggondozás, felzárkóztatás lesz. 
 

2.4.4 Környezetbiztonság 
 
A település számára az esetlegesen bekövetkezı veszélyhelyzetekre való felkészülés, 
védekezés jelent megoldást. A közigazgatási területen belül mőködı, ipari jellegő 
tevékenységet folytató vállalkozások, üzemek tevékenységükkel nem veszélyeztetik a 
környezetet. A település vonatkozásában nincs tudomásunk egyéb, potenciális 
környezetszennyezést, illetve környezetkárosítást okozó tényezırıl. Rendkívüli 
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környezetszennyezés, havaria esetén az Önkormányzat azonnal felveszi a kapcsolatot az 
érintett hatóságokkal, és azok irányítása mellett aktívan közremőködik a kárelhárításban.  
 
 

3. A település környezeti SWOT analízise 
 
 

BELSİ TÉNYEZİK - ERİSSÉGEK BELSİ TÉNYEZİK - GYENGESÉGEK 
� Jelentéktelen az ipari eredető lég- és 

zajszennyezés. 
� A térségben nem mőködik légszennyezı 

pontforrások. 
� Kiépített a víz-, a gáz-, az elektromos 

hálózat. 
� A lakossági szilárd hulladék győjtése 

megoldott. 
� Mőködik a szelektív hulladékgyőjtés a 

térség településein  
� Több természetes vízfolyással és állóvízzel 

is rendelkezik. 
� Jelentısek a turisztikai értékek 
� A talajtani adottságok kedvezıek a felszín 

alatti vízkészletekre. 
� Jelentıs kockázattal járó kibocsátás a 

településen nem üzemel.  
� Kiemelkedıen gazdag természeti, 

környezeti értékek, kiterjedt tájvédelmi 
területek 

� A mezıgazdasági termelés számára 
kedvezı termıhelyi adottságok, termelési 
hagyományok 

� Jelentıs építészeti, kulturális értékek, 
tradicionális településközpontok 

 

 
� A lakossági légszennyezésre vonatkozó 

adatok hiánya. 
� Csatornázottság hiánya talajszennyezést 

okoz.  
� A 10. számú fıközlekedési út zaj-és lég 

szennyezése. 
� A területen található csapadékvíz-elvezetı 

csatornák egy része rendezetlen.  
� Természeti területek szétaprózottak, 

ökológiai (biotóp) hálózat hiányzik  
� Illegális hulladéklerakás visszatérı 

problémája. 
� A lakosság alacsony informáltsága, és 

érdeklıdése.  
� Környezettudatos szemlélet hiánya a 

társadalom jelentıs részében. 
� A fıközlekedési utakat tehermentesítı 

elkerülı utak hiánya.  
� Az agglomerációs települések növekedése 

sok esetben a természeti és épített környezet 
rovására történik. 

� A lakóhelyi szuburbanizáció, a gazdasági 
fejlesztések során gyakran sérülnek a 
természet- és környezetvédelem 
szempontjai, visszaszorulóban vannak a 
mezıgazdasági területek 

� A burkolt utak állapota, minısége sok 
esetben nem kielégítı.  

� A kerékpárút-hálózat nincs kiépítve, és a 
kapcsolódó egységek (például: tárolók) sem 
állnak rendelkezésre. 
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KÜLSİ TÉNYEZİK- LEHETİSÉGEK KÜLSİ TÉNYEZİK - VESZÉLYEK  

 
� Ökológiai adottságoknak legjobban megfelelı 

talajhasználat bıvítése.  
� A térség jelentıs természeti értékekkel bír 

(turizmus, környezetnevelési programok, erdei 
iskolák megvalósítása). 

� A közösségi és a kerékpáros közlekedés jogi és 
gazdasági eszközökkel való ösztönzésében 
számos lehetıség rejlik. 

� Intenzív talajhasználat felváltása hagyományos, 
tájba illı gazdálkodási módokkal, extenzív 
talajhasználat megvalósításával, a környezetileg 
érzékeny és gyenge termıképességő 
területeken.  

� A környezetvédelem fejlesztését elısegítı 
támogatások (2007-2013).  

� Korszerő, környezetet kevésbé károsító 
energiahordozók racionális felhasználása. 

� A gázbekötések számának növelése. 
� Megújuló energiaforrások hasznosítása. 
� A településeket tehermentesítı elkerülı utak 

megépítése. 
� Zöldfelület-fejlesztés, - rendezés. 
� Erdısültség növelése, fıleg ıshonos fajokkal. 
� Megteremtıdnek azok a törvényi és 

együttmőködési feltételek, amelyek mederben 
tarthatóvá teszik a szuburbanizációt  

� A szélesebb társadalmi környezetben általánossá 
válik az érték-tudatos megközelítés a 
természeti, környezeti értékek megırzésével 
kapcsolatban 

 

 
� Pénzhiány miatt (saját erı) a környezetvédelmi 

beruházások háttérbe szorulnak. 
� A települések gazdasági kényszere erısebb, 

mint a környezetvédelmi érdek. 
� A falusi turizmus fejlesztésének hatására megnı 

a környezetszennyezés. 
� Az allergiás, asztmás megbetegedések száma 

növekszik. 
� A nem megfelelı talajmővelés következtében a 

talajok minısége romlik (savanyodás, 
szikesedés). 

� Az ellenırizetlen lakóhelyi és gazdasági 
szuburbanizáció olyan mértékben veszélyezteti 
a természeti környezetet, a kultúrtájat, amely 
lehetetlenné teszi a térség fenntartható 
fejlıdését. 

� Csatornázottság, vagy közmőpótló berendezések 
létesítésének hiánya a talajt tovább szennyezi.  

 
 

 
 

4. Környezetvédelmi célok, feladatok 
 
A környezetvédelmi program célja a települési környezet megóvása, a természeti 
erıforrásokkal való átgondolt gazdálkodás, a fenntartható fejlıdés biztosítása. Ehhez 
szükséges a stratégiai feladatok meghatározása, az eszközrendszerek megteremtése. A 
célkitőzések megvalósításának tudományos, gazdasági, kulturális és szociális elemei egyaránt 
vannak, illetve rövid-, közép- és hosszú távú célokat egyaránt tartalmaz. A célállapotok 
kijelölése és tisztázása önmagában nem jelent értéksorrendet, ezért prioritásokat szükséges 
kialakítani. 
 
A legfıbb, általános célkitőzések a következık: 
• A környezetkárosító hatások megelızése, megszüntetése. 
• A rongálódott környezeti állapot helyreállítása. 
• Az emberi egészséget veszélyeztetı káros hatások megelızése, illetve mérséklése. 
• A természeti erıforrásokkal való hatékony, környezettudatos gazdálkodás végzésének 

elısegítése. 
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• Megújuló energiaforrások alkalmazásának vizsgálata. 
• Lakossági szemléletformálás és környezeti nevelés. 
• Hiányzó helyi rendelkezések és szabályok megalkotása. 
 
Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a program a nyitott tervezés keretében készült, a jövıben az 
általa nyújtott keretek között változhat, módosulhat. Pilisszántó település Önkormányzata a 
Térségi Környezetvédelmi Program stratégiájában deklarált céloknak és a hozzájuk 
kapcsolódó prioritásoknak megfelelıen a következı intézkedéseket tervezi 
 

Prioritás:  
A minıségi élethez szükséges települési tényezık fejlesztése, természeti tényezık 

revitalizálása 
 
A prioritás által támogatott átfogó cél: 

� A térség gazdasági versenyképességének növelése  
� Élhetı térség megvalósítása 
 

Mőveletek Program Felelıs Költség Kivitelezés 
tervezett idıpontja 

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ 
RENDSZER FEJLESZTÉSE 
(SZENNYVÍZTISZTÍTÁS , 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS , ALTERNATÍV 
ENERGETIKA ) 

Kiemelt 
prioritással 
tervezik 

Dr. Bak Imre 800 millió 2015. 

Egyedi szennyvíztisztító technológiák 
telepítése. 

Tervezik Dr. Bak Imre 200 millió 2015. 

Települési, intézményi 
energiatakarékossági program 
megvalósítása. 

Tervezik Dr. Bak Imre 
 

10 millió 2015 

Települési belterület belvíz elleni védelme Tervezik Dr. Bak Imre 10 millió 2015 
TERMÉSZETVÉDELEM , TERMÉSZETI 
KÖRNYEZET REHABILITÁCIÓJA  

    

Komplex természetvédelmi, tájvédelmi 
program megvalósítása. 

Tervezik Kollár Miklós 5 millió 2008. 

Illegális hulladéklerakások felszámolása.  Tervezik Kollár Miklós 3 millió 2008. 
Patakmedrek, vizes élıhelyek eredeti, 
természetes állapotának visszaállítása. 

Tervezik Kollár Miklós 1 millió 2010. 

KÖZÖSSÉGI JELENTİSÉGŐ ÉS VÉDETT 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VALAMINT VÉDETT 
TERÜLETEK MEG İRZÉSE, 
HELYREÁLLÍTÁSA , FEJLESZTÉSE 

    

Élıhelyvédelem, -helyreállítás, fejlesztés. Tervezik Kollár Miklós 1 millió 2010. 
Élettelen természeti értékek megırzése, 
helyreállítása. 

Tervezik 
 

Kollár Miklós 1 millió 2010. 

ÉLİHELY MEG İRZİ MEZİ- ÉS 
ERDİGAZDÁLKODÁS INFRASTRUKTURÁLIS 
ALAPJAINAK MEGTEREMTÉSE 
(BERUHÁZÁSOK ) A NATURA 2000 ÉS 
VÉDETT MEZ İGAZDASÁGI ÉS 
ERDİTERÜLETEKEN  

Tervezik Kollár Miklós 2  MILLIÓ  2015. 

Természetközeli erdıgazdálkodás 
bevezetését szolgáló beruházások. 

Tervezik Kollár Miklós 2 millió 2010. 

Természetközeli mezıgazdálkodás 
bevezetését szolgáló beruházások. 

Tervezik Kollár Miklós 2 millió 2015. 

VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZET - Tervezik Kollár Miklós 2 millió 2015. 
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ÉS TÁJROMBOLÓ (KÁROSÍTÓ ) HATÁSÁNAK 
MÉRSÉKLÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁSOK  
Közlekedési infrastruktúra (út, vasút) 
természetbarát átalakítása. 

Tervezik Kollár Miklós 10 millió 2015. 

Vízlevezetı csatornarendszer 
természetbarát átalakítása. 

Tervezik Dr. Bak Imre 50 millió 2015. 

TELEPÜLÉSI KÖZPONTOK , 
KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE AZ 
IDENTITÁST ER İSÍTİ FUNKCIÓK 
ELİTÉRBE HELYEZÉSÉVEL  

Tervezik Kollár Miklós 100 millió 2010. 

Település központok, alközpontok, fıutcák, 
fıterek kialakítása, felújítása. 

Tervezik Kollár Miklós 30 millió 2010. 

Közösségi funkcióknak helyt adó épületek 
(templomok, mővelıdési házak, stb.) 
felújítása. 

Tervezik Kollár Miklós 100 millió 2010. 

Szabadidıs és rekreációs sport 
létesítmények korszerősítése, fejlesztése. 

Tervezik Kollár Miklós 200 millió 2010. 

Parkok kialakítása funkcióbıvítéssel. Tervezik Kollár Miklós 5 millió 2010. 
EGYÜTTM ŐKÖDÉSEK ÖSZTÖNZÉSE, A 
KOMMUNIKÁCIÓ , PARTNERSÉG 
ELİSEGÍTÉSE A FEJLESZTÉSI SZEREPLİK 
KÖZÖTT  

Tervezik Dr. Bak Imre 5 millió 2015. 

Tájékoztatás, partnerségépítés, 
konferenciák szervezése. 

Tervezik Kollár Miklós 5 millió 2010. 

Környezetvédelmi, természetvédelmi 
fejlesztési tervek, programok 
társadalmasítása, népszerősítése. 

Tervezik Kollár Miklós 2 millió 2015. 

BARNAMEZ İS TERÜLETEK 
REHABILITÁCIÓJA  

Tervezik Kollár Miklós 2 MILLIÓ  2010. 

Kármentesítési programok megvalósítása Tervezik Kollár Miklós 5 millió 2010. 
A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA , 

Tervezik Kollár Miklós  2015. 

Forgalomtechnikai eszközök fejlesztése (pl. 
buszsávok, elkülönített közösségi 
közlekedési folyosók, buszöblök, 
buszfordulók, megállóhelyek, 
forgalomirányítási rendszerek stb. 
fejlesztése, kialakítása). 

Tervezik Kollár Miklós 3 millió 2010. 

HARÁNT -IRÁNYÚ KÖZLEKEDÉSI 
KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE  

    

A települések belsı, szerkezeti jelentıségő 
földútjainak szilárd burkolattal való ellátása 
(csapadékvíz elvezetéssel, járda 
kialakítással). 

Tervezik Kollár Miklós 10 millió 2010. 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSEK ÖSZTÖNZÉSE, A 
KOMMUNIKÁCIÓ , PARTNERSÉG 
ELİSEGÍTÉSE A FEJLESZTÉSI SZEREPLİK 
KÖZT  

Tervezik Kollár Miklós 3 millió 2015. 

Közlekedés-fejlesztési tervek, programok 
társadalmasítása.  

Tervezik Kollár Miklós 5 millió 2015. 

A RÉGIÓ MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉK Ő 
TEVÉKENYSÉGEINEK FEJLESZTÉSE  

Tervezik Kollár Miklós 5 millió 2010. 

Turisztikai látványosságok megırzése 
komplex programok keretében, a 
látogatószám növelése érdekében 
(épületrekonstrukció, mőemléképület, 
turisztikai helyszín rekonstrukció). 

Tervezik Kollár Miklós 10 millió 2010. 

Turisztikai szálláshelyek bıvítése, 
fejlesztése és építése. 

Tervezik Kollár Miklós 20 millió 2010. 
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EGYÜTTM ŐKÖDÉSEK ÖSZTÖNZÉSE, A 
KOMMUNIKÁCIÓ , PARTNERSÉG 
ELİSEGÍTÉSE 

Tervezik Kollár Miklós 3 millió 2015. 

Fórumok, egyeztetések, közösségek 
szervezésének ösztönzése. 

Tervezik Kollár Miklós 3 millió 2010. 

Környezeti demokrácia és társadalmi 
részvétel erısítése. 

Tervezik Kollár Miklós 5 millió 2010. 

Intézmények, szervezetek és a civil szféra 
együttmőködésének támogatása 

Tervezik Kollár Miklós 10 millió 2010. 

KÖRNYEZET - ÉS EGÉSZSÉGTUDATOS 
SZEMLÉLET TERJESZTÉSE 
(SZEMLÉLETFORMÁLÁS ) A TÉRSÉG 
TÁRSADALMÁNAK MINDEN SZINTJÉN  

Tervezik Kollár Miklós 10 millió 2008. 

Környezettudatos nevelést elısegítı 
tevékenységek, rendezvények, kampányok. 

Tervezik Kollár Miklós 3 millió 2008. 

Erdei iskola programok megvalósítása, 
beillesztése az óvodai és iskolai nevelésbe, 
oktatásba. 

Tervezik Kollár Miklós 2 millió 2008. 

Környezetvédelmi, fenntarthatósági, 
tájvédelmi és természetvédelmi informálás, 
oktatás és szemléletformálás. 

Tervezik Kollár Miklós 2 millió 2008. 

Térségi komplex környezetvédelmi 
információs rendszer kiépítése. 

Tervezik Kollár Miklós 5 millió 2008. 
 

 
5. A megvalósítás eszközei 

 
Az elızı pontban meghatározott célok, feladatok megvalósítása érdekében ki kell építeni a 
szükséges eszközrendszereket. A legfontosabb általános eszközrendszerek a következık: 
• A fenntartható fejlıdés települési szinten történı megvalósításának egyik leghatékonyabb 

eszköze a lakosság szemléletformálása.  
• A korszerő környezetgazdálkodás beépítése az önkormányzati intézmények 

tevékenységébe. (Engedélyeztetési eljárások, tervezés, stb.) 
• Saját források megteremtése. 
 

5.1 Szemléletformálás 
 
A Környezetvédelmi Program megvalósításában nagy szerep hárul a helyi társadalom tagjaira, 
szervezeteire. A környezetvédelmi, természetvédelmi és a területfejlesztési törvény, valamint 
a II. Nemzeti Környezetvédelmi Program vonatkozásában sajátos feladatai vannak az 
önkormányzatnak. A környezetvédelmi ismeretek, a környezettudatos magatartásforma 
kialakítása, az ökológiai szemlélet a társadalom minden tagja számára elengedhetetlen a 
fenntartható fejlıdés irányába való elırelépés igénye miatt. Az oktatás, képzés, tájékoztatás 
feladata, hogy az emberek számára világossá tegye az egyes döntéseik környezeti 
következményeit és a helyes megoldások módozatait. Az önkormányzatnak ebben tevékenyen 
részt szükséges vállalnia. A helyi társadalom környezethez való viszonyában az országos és 
helyi tömegtájékoztatási eszközöknek döntı szerepe van. A helyi társadalom szempontjából is 
alapvetı elvárás az információhoz való jog biztosítása. A Települési Környezetvédelmi 
Program feladata olyan lehetıségek megteremtése, amelyek kihasználásával mód nyílik 
környezetbarát és egészséges életmódot folytatni. A társadalmi részvétel és a tudatosság 
erısítésében kiemelkedı szerepe van a közoktatási, felsıoktatási és kulturális intézményekben 
folyó tevékenységnek. A megvalósítás érdekében a megfogalmazott és elfogadott Programot 
széles körben szükséges nyilvánosságra hozni. Elengedhetetlen a NAT részeként a 
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környezetvédelmi, természetvédelmi oktatást helyi szinten is továbbfejleszteni. Szélesíteni 
kell a Programhoz kapcsolódó társadalmi szervezetek támogatását is.  
 

5.2 Tervezés, engedélyeztetés 
 
A korszerő környezetpolitika elırelátó, célorientált és integrált megközelítést, a különbözı 
területi szintek és az ágazatuk közötti egyeztetett tervezést, programkészítést és megvalósítást 
igényel. A környezetvédelmi törvény ennek szellemében rendelkezik a megyei és települési 
önkormányzatok környezetvédelmi programalkotásának kereteirıl és rendjérıl. A törvény 
elıírja a települési környezetvédelmi program legalább kétévenkénti felülvizsgálatát, 
értékelését, és ennek megfelelıen a szükségessé váló tervezési módosításokat. A számításba 
vehetı alternatívák feltárása révén lehetıséget nyújt a különbözı környezeti kockázatok 
csökkentésére, illetve megelızésére, a szükséges pénzügyi források, költségvetési igények 
pontos megfogalmazására, az erıforrások pontos hasznosítására. Érvényesülnie kell a 
"szennyezı fizet" elvnek. A szabályozás alapja a legtöbb esetben egy-egy helyi regionális 
szinten megjelenı környezeti probléma megoldása. Hatékonysági szempontból 
elengedhetetlen, hogy a szabályozási rendszer bizonyos elemei tükrözzék a helyi és regionális 
környezeti problémák sajátosságait. Ennek érdekében folyamatosan át kell tekinteni a 
környezetvédelem ösztönzı és finanszírozási rendszerének mőködését helyi szinten is. Helyi 
szinten szükséges a környezetvédelmi finanszírozási rendszer meghatározása, évente a 
meghatározott környezetvédelmi feladatokhoz igazított költségvetési keret meghatározása. A 
környezetvédelmet önálló szakfeladatként kell elismerni és számára az éves költségvetésben 
önálló keretet kell biztosítani. Szükséges a környezetvédelmi önkormányzati rendeletek 
megfelelı alkalmazása is. 
 

5.3 Intézményrendszer fejlesztése 
 
A létrehozandó környezetvédelmi információs és adatrendszert úgy kell kialakítani, hogy az 
jól kezelhetı és elérhetı legyen. Az egységes, komplex információs rendszerben 
megvalósítható az adatok helyi szintő megbízható győjtése, ellenırzése, térinformatikai 
alapokon nyugvó rendszerezése, feldolgozása és továbbítása. A környezetvédelem terén is 
szükség van az Internet elérhetıségének biztosítására. A Program megvalósítása 
szempontjából alapvetı a környezetvédelem intézményrendszerének helyi szinten való 
erısítése. Elengedhetetlen bıvíteni, és hatékonnyá tenni a környezetvédelmi szakmai és 
szervezeti rendszert, elısegítve annak megfelelı mőködtetését a szakmai és a lakossági 
feladatokban való közremőködésnél. Szorosabb együttmőködésre kell törekedni a 
társhatóságokkal, oktatási, egészségügyi intézményekkel, vállalatokkal, a lakossággal és a 
civil szervezetekkel. 
 

5.4. Anyagi források megteremtése 
 
A NKP II. szerint célszerő a települési környezetvédelmi program esetében is az éves 
költségvetés bizonyos hányadát közvetlen környezetvédelmi célokra évente meg kell 
határozni. A települési környezetvédelmi programban a térségi programban meghatározott 
feladatokon kívüli, saját forrásból finanszírozható, környezetvédelmi célokat és feladatokat 
fogalmaztunk meg. 
 

5.5 Szakmai partnerek 
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A fenntartható fejlıdés és a környezetgazdálkodás alapvetı feltétele a környezeti ügyek 
komplex kezelése. Ez az érdekeltek és az érintettek (államigazgatási- és egyéb szakmai 
szervek, önkormányzatok, civil szervezetek, stb.) széles körő együttmőködése révén 
valósítható meg. A legfontosabb intézmények, szervezetek, amelyek az önkormányzat 
környezetvédelmi munkájában partnerként megjelenhetnek: 
 
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
1072 Budapest Nagydiófa u. 10-12.  
Tel: 1/478-4400  
Fax: 1/478-4520 
 
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
Tel: 1/477-3500  
Fax: 1/477-3500 
www.kdvvizig.hu 
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52. 
Tel.: 1/200-4066 
Fax: 1/200-1168 
dinpi@dinpi.hu 
www.dinpi.hu 
 
KÖM Környezetvédelmi és Szervezési Fıosztály GRID – Budapest 
1011 Budapest Fı u. 44-50. 
Tel: 457-3369  
Fax: 201-4362 
E-mail: gridbp@kik.ktm.hu 
www.gridbp.meg.hu 
 
Pest Megyei Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  
1132 Budapest, Váci út 18. 
1391 Budapest, Pf.: 248.  
Tel.: (1) 814-8900  
Fax: (1) 814-8901  
www.mvh.gov.hu 
pest@mvh.gov.hu 
 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 
1016 Budapest Gellérthegy u. 30-32. 
Tel: 356-9122  
Fax : 356-8003 
www.vati.hu 
 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. 
Tel.: 1/225-4800  
Fax: 1/225-4900 
www.koh.hu 
koh@koh.hu 
 
Országos Mőemlékvédelmi Hivatal 
1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1. 
Tel: 1/356-9722 
 
Pest Megyei Turisztikai Iroda 
1054 Budapest, Steindl I. u. 12. 
Tel./Fax: 1/353-2956  
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Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 
2000 Szentendre, Fı tér 6. 
Tel.: 26/ 310-790 
www.pmmi.hu 
 
Magyar Geológiai Szolgálat Budapesti Területi Hivatala  
1135 Budapest, Kolumbusz u. 17-23.  
Tel.: 1/ 252-499/212 
Tel./Fax: 1/220-8294 
www.mgsz.hu 
th.bp@mgsz.hu  
 
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postacím: 1860 Budapest, 55. Pf. 1. 
Tel.: 1/301-4000  
Fax: 1/302-0408 
www.fvm.hu 
 
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 
www.fvm.hu/main.php?folderID=1374 
 
Közép-Magyarországi Területi Fıépítészi Iroda 
1052 Budapest, Városház utca 7. 
1364 Budapest, Pf. 90. 
Tel.:  1/317-4351, 1/485-6959 
Fax: 1/266-2502 
tfibp@axelero.hu 
 
Fıvárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 
2100 Gödöllı, Kotlán Sándor 3. 
Tel.: 28/512-440  
Fax: 28/512-460  
www.ontsz.hu/megye.php?&megye=22 
szabo.janos@pest.ontsz.hu 
 
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 
1052 Budapest, Városház u. 5-7. 
Tel.: (1) 485-6800 
Fax: (1) 317-6439 
www.pestkozig.helyinfo.hu 
kozighivpes@konyv.kozig.b-m.hu 
 
Pest Megye Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház u. 7.  
Tel.: 1/485-6800  
www.pestmegye.hu 
pestmegye@pestmegye.hu 
 
ÁNTSZ Pest Megyei Intézete  
1035 Budapest, Váradi u. 15.  
1300 Budapest 3, Pf. 61  
Tel.: 1/250-2110  
Fax: 1/367-2754 
www.antsz.hu 
pestmegye@pest.antsz.hu 
 
Pro-Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. 
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1146 Budapest, Hermina út 17. 
Tel: 1/471-8955 
Fax: 1/471-8975 
proregio@proregio.hu 
www.kozpontiregio.hu 
 
FVM Pest Megyei Földhivatal 
1051 Budapest, Sas utca 19.  
Tel.: 1/269-4550  
Fax: 1/269-4564 
 
Érdi Kirendeltség 
2030 Érd, Emıke u. 1. 
Tel: 23/521-170 
 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
1051 Budapest, Vigadó u. 6. 
Tel: 1/235-4444  
Fax: 1/235-4499  
www.gkm.hu 
ugyfelszolgalat@gkm.gov.hu 
 
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 
www.gkm.gov.hu/balmenu/operativprogramok/kiop 
 
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)  
www.gkm.gov.hu/balmenu/operativprogramok/gvop/gvop_2005.html 
 
Magyar Bányászati Hivatal 
1051 Budapest, Arany J. út 25. 
Tel: 1/301-2900 
 
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
1052 Budapest, Városház u. 7.  
Tel.: 1/317-6172 
Fax: 1/266-1266 
www.kozpontiregio.hu 
 
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Kft. 
1085 Budapest, Baross u. 22-26. 
Tel.: 1/486-2880  
Fax: 1/486-2881 
www.rfh-rt.hu 
sallai.lajos@rfh-rt.hu 
 
Pest Megyei Közmővelıdési és Információs Központ 
1052 Budapest, Városház u. 7.  
Tel.: 1/317-6436, 1/318-6806 
www.tmamk.hu 
pmkik@elender.hu 
Pest Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
2030 Érd, Alispán út 8 
Tel./Fax: 23/365-682 
 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány utca 3.  
Tel.: 1/473-8100  
Fax: 1/473-8101 
www.fmm.gov.hu 
info@fmm.gov.hu 
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Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
www.fmm.gov.hu/main.php?folderID=3459 
 
Pest Megyei Munkaügyi Központ 
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3. 
Tel.: 1/385-2411 
Fax: 1/466-5311 
www.munkaugyikozpont.jobinfo.hu/pest_megyei_munkaugyi_kozpont 
 
Pest Megyei Állami Közútkezelı Kht. 
Tárnoki Üzemmérnökség 
2461 Tárnok, Fehérvári út 35. 
Tel.: 23/389-542 
Fax: 23/389-042 
www.pemak.hu 
ledo@pemak.kozut.hu 
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Pilisszántó természetvédelmi területei 
 
Vonatkozó jogszabályok 

- 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
illetékességi területén lévı egyes védett természeti területek erdırezervátummá 
nyilvánításáról  

- A 14/2000. (VI. 26) KöM rendelet 1. számú melléklete szerint A Pilis-oldal 
Erdırezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdıtervi jelei Pilisszántó: 
084/1-bıl 3 A, 3 NY, 4 A, 4 NY, 5 A, 5 B, 5 C, 5 RL helyrajzi számú területei 

- A 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 2. számú melléklete szerint  A Pilis-oldal 
Erdırezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdıtervi 
jelei Pilisszántó: 084/1-bıl 4 A  helyrajzi számú területe 

- 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet    
- 1.§ Védetté nyilvánítom és az 1/1978. OKTH határozattal létesített Pilisi Tájvédelmi 

Körzethez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 
2044,5 hektár kiterjedéső területet. 

- A Pilisi Tájvédelmi Körzet bıvítésének ingatlan nyilvántartási helyrajzi számai: A 
20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet  Melléklete szerint  Pilisszántó: 092/3, 0100, 0106/8-9, 
0108/2, 0109, 0112-0118 hrsz-ú területei. 

- A Duna-Ipoly Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai: a 34/1997. (XI. 
20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítésérıl 1.számú melléklete szerint 
Pilisszántó: 083, 084/1, 084/4-8, 084/10, 092/3, 0100, 0106/8-9, 0108/2, 0109, 0112-
0114, 0115/1-2, 0116-0118 hrsz-ú területei. 

 
Pilisszántó barlangjai 

- Pilisszántói-kıfülke (= Orsody kıfülke, Szántói kıfülke)  
- Pilisszántói 2. sz. üreg  
- Pilisszántói 2. sz. kıfülke (= II. kıfülke)  
- Pilisszántói 3. sz. üreg  
- Pilisszántói 4. sz. üreg (= Pilisszántói régi kıfülke)  
- Pilisszántói-rókalyukak 

 
Pilisszántó mőemléki értékei 
 
Mőemléki értékek 

- Római katolikus templom 
- Baross kúria és parkja 
- A római katolikus templom elıtti kereszt 

Mőemléknek javasolt 
- Orosdy kastély és parkja 
- a Trézsi kúttal – mőbarlang bevezetett forrással 

Építészeti értékek, mővi tájértékek 
- Pilisszántók kıfülkék 
- Siroká Sztunnya kútépítmény 
- Misová Sztunnya kútépítmény 
- Kálvária, alatta római kori ırtorony 
- Római mérföldkövek, római katolikus templom elıtt 2 db, Polgármesteri Hivatal 

udvarán 2 db 
 

Kıkeresztek (a faluban 7 db zarándokkereszt van) 
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- Hosszúhegy alján, a csobánkai Szent Kúthoz vezetı út mentén (1886) 
- Prikrízsi, A Pilisszentkeresztre vezetı út csúcsán, az erdei út keresztezıdéseknél, 

2000-ben felújítva, az eredeti kereszt darabjai beleépítve 
- Pilisvörösvári út mentén a Dolny Kríz, hársfákkal körülvéve 
- Pilisszentkereszt felé Horny Kríz a Szent Flórián kápolna mellett 
- Hısök tere, kereszt, az eredeti visszaállítva 2001. augusztus 17. 
- A Rókuskápolna elıtti kıkereszt 
- A templom elıtti 1727-ben épült kıkereszt 

 
 Kápolnák 

- Trojica-Szentháromság-fülke, Trojica kápolnából a templomba szállítva az értékes 
faszobor 

- Flórián-kápolna és kıkereszt Szt. Flórián szoborral a buszfordulónál, felújítva 2001. 
május 

- Rókus kápolna, felújítva 2001. február 
 
Régészeti kutatások 
Pilisszántó gazdag régészeti lelıhelyekben, a település területén a Pest megye régészeti 
topográfiája kötet 12 ásatási helyet tüntet fel. 

1. Kálvária – római település nyomai, i.sz. II. és III. századi emlékek, késı római 
ırtorony 

2. Zahumenyica – középkori edénytöredékek, XIII. sz. 
3. Dolni – Luki – római kori és késı avar kori edénytöredékek 
4. Nagy Plácskó – ıskori cserepek és vaskori edénytöredékek, XI – XII. századi 

töredékek 
5. Pilisszántói kıfülke – hét jégkori réteg, kıeszközök, mammutagyarból faragott „idol”, 

tarándszarvas vadászok tanyája vagy lakóbarlang, tőzhelynyomok, állatcsontok, 
cserepek, bronzkori, vaskori, de középkori emlékek is 

6. Zadoline – uszke római kori, II-III. századi és X-XI. századi edénytöredékek 
7. Zadoline – uszke ıskori, II-III. századi római és középkori töredékek 
8. Kálvária-dőlı – II-III. századi római kerámia és középkori oldaltöredékek 
9. Belterület – nagyszámú emlék a XIV – XVI. századból, itt valószínősíthetı a 

középkori falu helye 
10. Szılıhely – római kıláda sír, valószínőleg késı római temetı 
11. Petıfi S. utca 2. – ıskori és XIII. és XVI-XVII. századi emlékek 
12. Római út – Aquincum és Brigetio között, vonala a mai katonai térképen is 

felfedezhetı 
 
A legutolsó években folytatott ásatások három fontos eredményt hoztak: 

- A régi temetı területén feltárásra kerültek egy XIII. századi kolostor romjai és az 
Árpád-kori templom maradványai 

- A Kálvária dőlı déli végén az ún. Petyi radi területén egy római kori villát találtak 
- Baross ház és templom alatt ismeretlen eredető folyosórendszer 
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