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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 
 
Szentlőrinc településszerkezeti tervének felülvizsgálata a 2000-ben készült és a 
164/2000.(XI.30.) KT határozattal elfogadott, azóta többször módosított településszerkezeti 
tervet veszi alapul. Az új településszerkezeti terv a tervezett fejlesztéseket a 2015-ben 
készült településfejlesztési koncepcióban rögzített fejlesztési irányok figyelembe vételével 
tartalmazza. A terv feldolgozása friss földhivatali adatállomány felhasználásával készült 
tervezési alaptérképen történt.  
 
A változások rögzítése az alábbiak figyelembe vételével történt: 
 Az új alaptérképen a régihez képest a termőföldet érintő művelési ág változás miatt 

bekövetkezett változásokat (elsősorban szántó és gyep helyett nádas, szántó helyett 
gyep művelési ág) meglévőségként kezeltük. 

 Azokat a területeket, ahol a korábbi szerkezeti tervhez képest a rendeltetés nem 
változott, csak az OTÉK módosulása miatt a korábbi besoroláshoz képest az adott 
rendeltetéshez jobban igazodó területfelhasználási kategória jelent meg, szintén 
meglévőségnek tekintettük. Ezek a következők voltak: 

o Ipari gazdasági terület helyett mezőgazdasági üzemi terület (Keresztes-puszta, 
mezőgazdasági telephely (0131/1 hrsz.) – K-mü) 

o Településközpont vegyes terület helyett intézmény terület (Vi)  
 A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terven már kijelölt, de meg nem 

valósult fejlesztési területeket meglévőségként kezeltük. Ezek a következők: 
o Településközpont fejlesztése a Munkácsy utca – Pécsi utca – Erzsébet utca 

csomópontjától északnyugatra fekvő tömbbelsőben 
o Kisvárosias lakóterület fejlesztés az Erzsébet utca – Széchenyi utca – Arany 

János utca – Megye utca által határolt tömbbelsőben 
o Kertvárosias lakóterület fejlesztés az 1038 és a 022 hrsz.-ú árkok közötti területen 
o Ipari gazdasági terület fejlesztés a vasúttól délre 

 A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terven nem szereplő, attól eltérő 
változások külön jelet kaptak. 

 
 

1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 
Szentlőrinc város területének beépítésre szánt, illetve nem szánt területeit, a különböző 
védőterületeket és korlátozásokat a T-1 jelű településszerkezeti tervlap határolja le.  
 
1.1  A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
1.1.1  LAKÓTERÜLETEK 
 
A település lakóterületei az OTÉK szerinti „kisvárosias lakóterület”, „kertvárosias lakóterület” 
és „falusias lakóterület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók. 
 
Kisvárosias lakóterület az óváros (Madách Imre utca – Munkácsy utca – Pécsi utca – Deák 
Ferenc utca által határolt terület), az általános iskola térségének társasházas beépítése, 
valamint a lakótelepek területe. A belterület egyéb lakóterületei kertvárosias lakóterületek. 
Tarcsapuszta lakóterületei falusias lakóterület kategóriába sorolhatók.  
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Szentlőrinc településszerkezeti terve  

 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség  

 kisvárosias lakóterületen  
 a lakótelepek térségében 1,2 
 az Erzsébet utca – Széchenyi utca – Arany János utca – Megye utca által 

határolt tömbbelsőben 0,8  
 egyéb területeken 0,6 

 kertvárosias lakóterületen 0,6 
 falusias lakóterületen 0,5. 

 
Területi fejlesztések 
 
KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
Kisvárosias lakóterületen területi fejlesztés nem tervezett. 
A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terv a város nyugati részén a Rákóczi, 
Petőfi, Széchenyi, Baja és Árpád utcák térségét kertvárosias lakóterület kategóriába sorolta. 
A terület karaktere a város településképi arculati kézikönyve (óvárosi karakter) és a 
felülvizsgálat során elvégzett helyszíni vizsgálatok alapján inkább mondható kisvárosiasnak, 
ezért a felülvizsgálat már ezt a besorolást tartalmazza.  
 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terv a Deák Ferenc utca és a Vasút 
utca közötti tömböket kisvárosias lakóterület kategóriába sorolta. A terület karaktere a város 
településképi arculati kézikönyve (újvárosi karakter) és a felülvizsgálat során elvégzett 
helyszíni vizsgálatok alapján az ezektől keletre fekvő tömbökkel egyező, ezért a 
felülvizsgálat során a terület kertvárosias lakóterület besorolást kapott. 
 
Új fejlesztési terület a Törökföld utca és az Attila utca közti tömb, ahol kb. 10 db építési telek 
kialakítására nyílik lehetőség. 
 
A korábbi terven kijelölt, de még meg nem valósult fejlesztési terület az Attila utcától délre 
folyamatosan beépülő tömb, ahol még kb. 36 építési telek számára biztosított a hely. Ezek 
egy része már kialakított, a többi kialakításra vár. A terület belterületbe vonása megtörtént. 
 
A korábbi terven szintén kijelölt, nagytávon megvalósításra váró fejlesztési terület a fenti 
területtől keletre, az 1038 és a 022 hrsz.-ú árkok között elterülő apróparcellás szántó. A 
terület igénybevételére (kivonás a művelésből, belterületbe vonás) az Attila utcától délre 
fekvő tömb beépülését követően kerül sor.  
 
FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN 

 
A városban Tarcsapusztán található falusias lakóterület. Területi fejlesztés nem tervezett, az 
5817 sz. út déli oldalán lévő házsor tényleges használat miatt falusias lakóterület besorolást 
kapott. A településszerkezeti terv biztosítja a tarcsai területek belterületbe vonásának 
lehetőségét. 
 
 
1.1.2  VEGYES TERÜLETEK 
 
A város vegyes területei az OTÉK szerinti „településközpont terület” és intézmény terület” 
kategóriába sorolhatók.  
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TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET 
 
A településközpont terület része a városközpontban a Munkácsy utca két oldala a 6-os úttól 
délre, a Pécsi utca északi oldala a 684/4 hrsz.-ú árokig, a Kossuth Lajos utca déli oldala, 
valamint az Erzsébet utca északi szakasza. 
 
Fejlesztési célok 
 
 A közterületek rendezése közterület-alakítási terv alapján. A terv szabadtér-építészetet, 

kertépítészetet, gyalogos és gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni vízelvezetést, 
hírközlést is magába foglalóan egységes arculatot ad az érintett utcaszakaszoknak. 

 Pályázati lehetőség esetén a közterület-alakítás kiterjedhet az érintett utcaszakaszokat 
határoló épületek utcai homlokzatának felújítására is. 

 A terület bővítését nem igényli, de minőségi átalakulást eredményez a felülvizsgálat 
alapjául szolgáló településszerkezeti terven kijelölt, de eddig még meg nem valósult 
fejlesztés a Munkácsy utca – Pécsi utca – Erzsébet utca csomópontjától északkeletre 
lévő tömbbelsőben. 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,8. 
 
INTÉZMÉNY TERÜLET 
 
Intézmény területbe a város igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális és önálló, 
lakófunkció nélküli vendéglátó-szolgáltató rendeltetésű épületei tartoznak.   
 
Fejlesztési célok 
 
 Az üresen álló intézmények mielőbbi újrahasznosítása. 
 Meglévő intézmények (elsősorban óvoda, szociális intézmény) bővítése pályázati 

lehetőségek kihasználásával. 
 
Területi fejlesztés 
 
 Tanuszoda elhelyezésére alkalmas terület kijelölése az Ifjúság utca nyugati oldalán, az 

általános iskolától délre – kb. 0,35 ha 
 Az Eszterházy-kastélytól keletre lévő beépítetlen terület közterületként való megtartása, 

közterület-alakítási terv alapján történő rendezése. A terület kiváló helyszíne lehet 
exkluzív városi rendezvényeknek. A területet határoló, a látványt zavaró garázs-sor hátsó 
homlokzatának takarása kertészeti eszközökkel oldandó meg – kb. 0,6 ha 

 A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terv az Arany János utcai és a Liszt 
Ferenc utcai óvodát kisvárosias lakóterület kategóriába sorolta. A felülvizsgálat során 
területi fejlesztés nem történt, de az óvodák a funkcióhoz jobban illeszkedő intézmény 
terület besorolást kaptak. 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,8. 
 
 
1.1.3  GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 
 
A terv készítésekor kereskedelmi szolgáltató terület kategóriába a 6-os út déli oldalán 
található kereskedelmi egységek, telephelyek és benzinkút, a Munkácsy utca – 6-os út 
vonalától északnyugatra pontszerűen elhelyezkedő telephelyek, a Pécsi utcai fűtőmű, a 
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Tarcsapusztára vezető út déli oldalán kijelölt, részben beépült terület, valamint Tarcsapuszta 
5817. út menti telephelyei sorolhatók. 
 
Területi fejlesztések 
 
 A 6-os út északi oldalán, Munkácsy utcai telekvégek felhasználásával, első ütemben 

észak felőli megközelítéssel, későbbiekben egy több jelzőlámpás forgalomirányítási 
rendszer kidolgozása esetén a 6-os út felőli megközelítéssel – kb. 2 ha 

 
A fejlesztés belterületbe vonást nem igényel. 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 1,5.  
 
IPARI GAZDASÁGI TERÜLET 
 
A város területén egyéb ipari gazdasági terület kategóriába sorolhatók a vasúttól délre fekvő 
telephelyek. 
 
Területi fejlesztések 
 
 Új terület kijelölését nem igényli, de az ott található funkciók miatt a felülvizsgálat során 

egyéb ipari terület besorolást kaptak a Munkácsy utca északi szakaszától nyugatra fekvő 
telephelyek – kb. 4,3 ha 

 A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terven kijelölt, de még meg nem 
valósult fejlesztési területek találhatók a vasúttól délre, az 5805 sz. út két oldalán – kb. 35 
ha 

 
A településszerkezeti terv igény esetén biztosítja a belterületbe vonás lehetőségét. 
 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 1,5.  
 
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLET 
 
A település területén jelenleg általános gazdasági terület nem található. 
 
Területi fejlesztések 
 
 A 6-os út északi oldalán, a benzinkútnál meglévő csomópontból történő feltárással – kb. 

10,4 ha 
 Az 5811. sz. út nyugati kivezető szakaszának déli oldalán – kb. 4,4 ha 
 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 1,5.  
 
 
1.1.4  KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 
A település különleges beépítésre szánt területei részben kialakultak, a terv távlatában 
megtartandók, részben tervezett fejlesztések. 
 
Temetők 
 
 A temetők területe megtartandó, bővítés nem tervezett. 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,2. 
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Különleges területek rekreációs célra 
 
 A valamikori strandfürdő és az ettől északra elterülő felhagyott bányaterület a város 

északnyugati szélén terül el. Megközelítése mind a Jókai utca (6. sz. út), mind pedig a 
Munkácsy utca (6601 sz. út) felől megoldott. Távlati funkciója még nem ismert, a területet 
adottságai a szabadidő hasznos eltöltését biztosító funkció elhelyezésére teszik 
alkalmassá. Területi bővítést nem igényel. 

 A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terv a kertvárosias fejlesztési terület 
déli szélén található 1036/55 hrsz.-ú ingatlan egy részét városi strandfürdővé bővíthető 
tanuszoda elhelyezésére jelölte ki. A tanuszoda megépítésére szolgáló állami támogatás 
az intézmény terület fejezetben ismertetett helyszínen (Ifjúság u. nyugati oldala) 
érvényesíthető, de az önkormányzat a korábban kijelölt területet továbbra is rekreációs 
célra kívánja fenntartani a későbbiekben pontosodó, de elsősorban városi strandfürdő 
funkcióval. A korábbi tervben kertvárosias övezetként megjelenő terület a felülvizsgálat 
során a tervezett rendeltetéshez jobban igazodó besorolást kapott.  

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,8. 

 
Különleges terület vásártér céljára 
 
 Az elsősorban a Szentlőrinci Gazdanapok lebonyolítására szolgáló vásártér a város 

nyugati szélén, a vasút és a 0185/2 hrsz.-ú árok közötti területen található. Területi 
bővítést nem igényel. 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,2. 

 
Hulladékgazdálkodási területek 
 
 A 6601 sz. út nyugati oldalán megépült korszerű hulladékudvar megtartandó, területi 

bővítést nem igényel. 
 A városi szennyvíztelep a várostól délre, a 0149/2 hrsz.-ú ingatlanon található. A terület 

elkerítéséről, rendeltetésszerű használatáról és folyamatos karbantartásáról gondoskodni 
kell. 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,4. 

 
Mezőgazdasági üzemi területek 
 
 Az állattartó és az ehhez kapcsolható kiegészítő funkciójú majorok és telephelyek 

(Keresztes-puszta, a vasút déli oldalán lévő mezőgazdasági telephely – 0131/1 hrsz., 
Tarcsapuszta állattartó telepei) területe megtartandó.  

 Területi bővítés Tarcsapuszta délnyugati részén, a 0101/3 és 0101/49 hrsz.-ú 
földrészletek igénybevételével tervezett. 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,6. 
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1.2  A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
1.2.1  KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK  

Közúti közlekedési területek 
 

útosztályok külterület belterület 

M60 gyorsforgalmi út K.I  

6. sz. főút K.III B.III 

Országos mellékutak: 

 6601 sz. összekötő út 
 5811 sz. összekötő út 
 5805 sz. összekötő út 
 5817 sz. összekötő út 
 5832 sz. összekötő út, elkerülő út 
 58302 sz. állomásra vezető út 

K.V B.V 

Helyi gyűjtőutak: 

 Törökföld utca és Ifjúság útja a Törökföld utcától a 
Tompa Mihály utcáig 

 Attila utca az Ifjúság útjától a Munkácsy Mihály 
utcáig 

 Kossuth Lajos utca a tömbbelsőbe vezető 
szakaszok nélkül 

 Rákóczi Ferenc utca 
 Széchenyi István utca a Rákóczi utcától az 

Erzsébet utcáig 
 Deák Ferenc utca 
 Vasútállomás – Virág utca - vasút északi oldala – 

5817. sz. út 

 B.V 

Mezőgazdasági utak: 

 településközi út  
 mezőgazdasági bekötő út  
 mezőgazdasági gyűjtőút 
 mezőgazdasági feltáró út 

K.VI  

Kiszolgáló utak  B.VI 

Kerékpárutak K.VII B.VII 

Gyalogutak  B.VIII 

Kötöttpályás közlekedési területek 

 
 40. jelű, Budapest – Pécs országos törzshálózati vasúti pálya 
 60. jelű, Gyékényes – Szentlőrinc regionális vasúti pálya 
 61. jelű, Szentlőrinc – Sellye regionális vasúti pálya 
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1.2.2  ZÖLDTERÜLETEK 
 
A település zöldterületei közkertek. 
 
Kialakult, megőrzendő közkertek 
 
 Közkert az Urbach téren 
 Közkert a Március 15. téren 
 Közkert az Egészségügyi Központ előtt 
 Közkert a Mátyás király utcában 
 Lakóterületi közkertek 

o Nyárfa utca telepszerű többszintes lakóépületei között 
o Ifjúság útja telepszerű többszintes lakóépületei között 
o Nefelejcs utca telepszerű többszintes lakóépületei között 
o Bányász utca déli végén 

 
Jelentősebb egyéb zöldfelületek 
 
 Közhasználatú zöldfelület az Eszterházy-kastély nyugati oldalán Magánkert a rk. 

plébánia mellett – közhasználatra alkalmassá tétele javasolt 
 Út-menti zöldfelületek 

o Liget utca északi oldala 
o Jókai utca déli oldala a jelzőlámpánál 
o Pécsi utca déli oldala 
o Tompa Mihály u. mindkét oldala 

 
Területi fejlesztések 
 
 Közhasználatú zöldfelület kialakítása – fejlesztése a kastély keleti oldalán exkluzív városi 

rendezvények lebonyolítására 
 Út-menti zöldfelület az 1037 hrsz.-ú út nyugati oldalán a kertvárosias lakóterület 

lazárására 
 Út-menti zöldfelület a Hunyadi utca déli oldalán 
 
 
1.2.3  ERDŐTERÜLETEK 
 
A város közigazgatási területén az erdészeti hasznosítás csak kis területi hányaddal jelenik 
meg. A legnagyobb erdőtömb a közigazgatási terület északi részét borító Keresztesi-erdő, 
amely tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen fekszik. Részben kiváló 
termőhelyi adottságú, részben az országos ökológiai hálózaton belüli magterület. Viszonylag 
nagyobb kiterjedésű, részben kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek találhatók a 
Tarcsapuszta keleti szélén észak-déli irányban húzódó árok menti vizenyősebb területeken. 
További nagyobb erdőtömbök borítják az 5817 sz. út városból kivezető szakaszának északi 
oldalát és a 0148 hrsz.-ú csatorna déli oldalát. 
Az erdőterületek zömmel gazdasági rendeltetésűek, a magterülettel érintett erdőtömb, 
valamint a szántóföldek szélén és Keresztes-puszta mellett telepített erdősávok védelmi 
rendeltetésűek. 
 
Fejlesztési célok 
 
 Védelmi rendeltetésű erdő telepítendő a Budapest – Pécs vasútvonal déli oldalán lévő 

anyaggödrök területén, valamint ugyanezen vasútvonal északi oldalán a lakóterület 
védelmére. 
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1.2.4  MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
A város funkciónak megfelelően hasznosított, hangulatos kertes mezőgazdasági területe a 
belterülettől északra, a Keresztesi-erdővel övezve helyezkedik el. Megközelítése a 6601 sz. 
út felől biztosított. Jelentős a szőlő művelésű földrészletek aránya, egyebekben a 
kiskertművelés a jellemző. 
 
A kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás fenntartása a cél, amely biztosítja a szőlők, 
kertek, valamint a táj szerves részét képező, tájba illeszkedő présházak, épületek 
fenntartását.  
 
Fejlesztési célok 
 
 Területi fejlesztés nem tervezett.  
 A minőségi fejlesztésre fokozott figyelmet kell fordítani. Ennek érdekében a területen 

található szőlőültetvények megőrzendők, illetve a szőlőtelepítésre alkalmas területek 
szőlőként történő hasznosítását folytatni kell.  

 A kertes és gyümölcsös területhasználatokat javasolt fenntartani, elöregedés esetén a 
gyümölcsfák újratelepítésére kell törekedni. 

 Mivel a terület északi fele Baranya megye területrendezési terve alapján tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület, az épületállomány tájba illesztésére fokozott 
figyelmet kell fordítani. A vonatkozó előírásokat a településképi arculati kézikönyvben 
megfogalmazott ajánlásokat alapul véve Szentlőrinc város településképi rendelete 
tartalmazza. 

 
ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
A külterületi tájszerkezetre a mezőgazdaság dominanciája jellemző. A várost 
nagykiterjedésű szántóföldek övezik, amelyek jelentős része kiváló, vagy jó termőhelyi 
adottságú.  
 
A rét- és legelőterületek kisebb hányaddal jelennek meg. Helyüket, kiterjedésüket 
elsődlegesen a domborzati viszonyok határozzák meg, elsősorban a vízfolyás-völgyeket 
kísérik. Értékes ökoszisztémák hordozói. 
 
Fejlesztési célok 
 
 A termőföld védelme érdekében a tájpotenciálnak megfelelő mezőgazdasági 

tájhasznosítás a jövőben is elsődlegesen fenntartandó. 
 Ennek érdekében a felülvizsgálat során a korábban kijelölt, de a településszerkezeti terv 

távlatában reálisan nem megvalósítható beépítésre szánt területek a tényleges 
hasznosításnak megfelelően általános mezőgazdasági terület területfelhasználási 
kategóriába kerültek: 

o Lakóterület fejlesztés a 6. sz. főúttól északra 
o Ipari gazdasági fejlesztés a vasúttól délre és Tarcsapuszta térségében 

 Ugyancsak általános mezőgazdasági terület kategóriába kerültek a megváltozott 
településfejlesztési elképzelések miatt korábban kijelölt alábbi fejlesztési területek: 

o Tankertészet a kertes mezőgazdasági terület déli oldalán (0251/12-16 hrsz.) 
o Geotermikus erőmű a 0259/3 hrsz.-ú földrészleten és a 0191/17 hrsz.-ú földrészlet 

déli részén 
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1.2.5  VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK  
 
A település legjelentősebb állandó vízfolyása az igazgatási területet a nyugati széléhez 
közel, észak-déli irányban metsző Bükkösdi-víz. A Bükkösdi-vízen kívül több kisebb-nagyobb 
árok is található a közigazgatási területen. Ezek közül legjelentősebb a zömmel szintén 
észak-déli irányú 0202 és 0189 hrsz.-ú Cserdi-árok, valamint a 049, 064, 093/6 és 091 hrsz.-
ú árok (Határ-patak, Gerdei-árok), amelyek vizére halastavak települtek. 
A talajvíz a város szinte teljes területén magasnak mondható, ennek elvezetését több, a 
városban induló és dél felé tartó csatorna és árok biztosítja (pl. a Vályogvető-árok). 
 
Vízgazdálkodási terület a település vízellátását biztosító kutak, víztornyok, valamint a 
hőenergiát biztosító geotermikus kutak területe is. 
 
Fejlesztési célok 
 
 Az állandó vízfolyások, árkok karbantartását folyamatosan biztosítani kell, fokozott 

gondot kell fordítani a növényzet eltávolítására  illetve az árkokban keletkező eróziós 
károk kijavítására. 

 A vízfolyások tájba illesztése, a vízminőség védelme érdekében a vízfolyások mentén 
tájfásítás, környezetükben természetkímélő gazdálkodás folytatása, valamint szigorú 
környezetvédelmi előírások megfogalmazása javasolt. 

 
1.2.6 TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK 
 
Az árokpartok menti vizenyősebb területeken és az elsősorban a 6-os út északi oldalán, a 
nyugati belterületi határ mellett elterülő, mélyebben fekvő területeken kisebb nádasok 
találhatók.  
 
Fejlesztési célok 
 
 A nádasok az itt található értékes ökoszisztémák védelme érdekében távlatban is 

megőrzendők. 
 Természetközeli területen épület nem építhető. 
 
1.2.7  KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  
 
Mivel az alapterv készítésének idején ilyen területfelhasználási kategória még nem létezett, a 
városban jelenleg különleges beépítésre nem szánt területként jelölt terület nem található. 
 
A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terv különleges beépítésre szánt 
területként határozta meg a település sportterületét, valamint a Munkácsy utca északi 
kivezető szakasza mögötti lefolyástalan területet. Ezek a felülvizsgálat során különleges 
beépítésre nem szánt területi besorolást kaptak: 
 Sportcentrum – különleges beépítésre nem szánt terület sportolási célra  
 Sportpálya Tarcsapusztán – különleges beépítésre nem szánt terület sportolási célra 
 Rekreációs terület a Munkácsy utca mögött – különleges beépítésre nem szánt terület 

rekreációs célra  
A korábbi terven általános mezőgazdasági területi besorolást kapott a Tarcsapusztára 
vezető út déli oldalán található tankertészet. A terület a felülvizsgálat során különleges 
beépítésre nem szánt terület kategóriába került. 
 
Szintén különleges beépítésre nem szánt terület kategóriába sorolható a geotermikus erőmű 
termelő és visszasajtoló kútja. 
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Területi fejlesztések 
 
 Napelem park kialakítására alkalmas terület kijelölése a volt szeméttelep területén, a 

hulladékudvartól délre – különleges beépítésre nem szánt terület – kb. 5,5 ha 
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2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

 
A táji és természeti értékek védelme érdekében a településszerkezeti terv kidolgozása során 
figyelembe vett szempontok: 
 

 A természeti adottságok legjobb kihasználása 
 A természeti értékek védelme, megóvása 
 A települést érintő ökológiai hálózat folytonosságának biztosítása 
 A jellegzetes tájképi elemek fennmaradása 

 
A közigazgatási terület egy része kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 
tartozik, ami egyrészről adottság szinten, másrészről a célszerűség szintjén meghatározza a 
tájhasználatot. Mivel a cél, hogy a jelenlegi tájhasználat a jövőben is megmaradjon, ehhez a 
termőföld védelme alapvető.  
 
A táji, természeti értékekben gazdag területek is túlnyomórészt erdőgazdasági hasznosítás 
alatt állnak és megfelelő területi aránnyal vesznek részt a tájformálásban, ezt a jövőben sem 
kell lényegesen változtatni. Mivel terhelhetősége kicsi, a területfejlesztés során elsősorban 
extenzív, illetve ökoturisztikai funkciók javasolhatók, illetve a természeti-gazdasági 
ésszerűséggel összhangban javasolhatók beavatkozások. A természeti értékek és területek 
csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából 
alapvető természeti rendszerek, és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, 
továbbá a biológiai sokféleség fennmaradjon, és fenntartható legyen. A természeti területek 
használata és fejlesztése során természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével 
biztosítani kell a táj jellegének, esztétikai�, természeti értékeinek, a tájra jellemző természeti 
rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. A hagyományos terület- és 
tájhasználat fenntartása indokolt. 
 
A várostól északra elhelyezkedő jellemzően szőlőhegy tájképi, történeti és kultúrtörténeti 
jelentőséggel bír. Ebben a kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás fenntartása a cél, 
amely biztosítja a szőlők, kertek fenntartását az azokhoz kapcsolódó környezetkímélő 
növénytermesztés, a táj szerves részét képező, tájba illeszkedő présházak, épületek 
fenntartását. Terület-felhasználás tekintetében extenzív, az adottságokhoz nagymértékben 
alkalmazkodó, kis léptékű, hagyományos funkciókkal terhelhető. A szőlőtelepítésre alkalmas 
területek szőlőként történő hasznosítását folytatni kell. A kertes és gyümölcsös 
területhasználatokat javasolt fenntartani.  
 
A várostól keleti és déli irányban elterülő elsősorban szántóként hasznosított mezőgazdasági 
táj a település külterületének meghatározó része. Szántóterület csökkenéssel a város-közeli 
területek esetében számolhatunk. A mezőgazdasági táj területeinek fejlesztése során a 
termőföld mennyiségi és minőségi védelmének prioritását kell érvényesíteni. A szántó és 
gyep területek mentén mezővédő erdősávokat, fasorokat javasolt telepíteni. 
 
A nyomvonalas létesítmények (utak, vízfolyások) menti folyosók zöldfelületi fedettségét fenn 
kell tartani, illetve fejleszteni kell a környező területhasználatok figyelembe vételével. 
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3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

 
 
A belterületi zöldfelületeket alapvetően továbbra is a lakókertek, utak menti zöldsávok és a 
családi házas területek belső zöldfelületei alkotják. Újabb zöldfelületi létesítményeket nem 
terveznek, a település zöldfelületi ellátottsága megfelelő, viszont a kastély és templom 
környezetének zöldfelületi fejlesztése a műemléki környezet figyelembe vételével 
javasolandó. A „történeti városmag” zöldfelületi kapcsolatainak erősítése, összeköttetés a 
Munkácsy Mihály utca zöldfelületeivel. A Március 15. és Urbach téri zöldfelületeket a Zöld 
Város program keretében szabadidős funkciókkal tervezik fejleszteni, ezeknél javasoljuk a 
meglevő növényállomány felmérése és vizsgálata alapján a növényállomány rekonstrukcióját 
is, illetve hogy a szabadidős beruházások a biológiailag aktív felszíneket ne csökkentsék 
jelentősen. A volt strand jó zöldfelületi adottságú területén szabadidős funkció elhelyezése 
javasolt. Hasonlóan új funkcióra vár a felhagyott és rekultivált bányagödör.  Külterületen az 
út menti védőfásításokat kell fejleszteni, illetve az új beruházásokhoz kapcsolódóan 
kialakítani. 
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4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 
4.1 MŰEMLÉKVÉDELEM 

 
1. volt Esterházy-kastély 
 
cím: Madách Imre u. 8. 
hrsz.: 259 
azonosító: 1967 
törzsszám: 275 
bírság kategória: II. 
védési ügyirat: 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 
ex lege műemléki környezet: 231/1, 240/1, 240/2, 241, 242/3, 243, 248/1, 248/2, 249, 254/1, 
254/2, 254/3, 255/11, 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/17, 255/18, 255/19, 
255/20, 255/21, 255/22, 255/23, 255/24, 255/25, 255/26, 255/27, 255/28, 255/29, 255/3, 
255/34, 255/35, 255/4, 258, 260/1, 260/2, 262/1, 264/2, 264/4, 267, 297, 304, 364, 255/30, 
255/33 hrsz. 
 
2. Rk. templom  
 
cím: Templom tér 
hrsz.: 260/1 
azonosító: 1966 
törzsszám: 276 
bírság kategória: II. 
védési ügyirat: 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 
ex lege műemléki környezet: 255/34, 259, 260/2, 260/3, 263, 264/3, 264/4, 267 hrsz. 
 
3. volt Esterházy uradalmi épület  
 
cím: Munkácsy Mihály u. 33. 
hrsz.: 222 
azonosító: 1965 
törzsszám: 9760 
bírság kategória: II. 
védési ügyirat: 3874/1985. OMF 
ex lege műemléki környezet: 109/3, 223, 221, 213, 212/2, 212/1, 119, 118/2, 109/2, 109/1, 
88, 89 hrsz. 
 

4.2 RÉGÉSZETI VÉDELEM 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

24532 Téglagyár: 1959, 1964, 1965, 1967 években ásatással kutatott lelőhely. A feltárások 
során középső-neolit (DVK), késő-vaskori és késő-római temető, középkori telepnyom 
kerültek elő.  
Érintett helyrajzi számok: 0207/12, 40/1, 0207/6, 0207/1, 0207/4, 0207/3.  
 
24533 Melegoldal: Terepbejárással és ásatással kutatott lelőhely. Bronzkori és középkori 
település maradványai kerültek elő.  
Érintett helyrajzi számok: 32, 34, 0207/6, 40/1, 0190/2, 0189, 0187/1, 40/13, 15/1, 35/2, 2/1, 
1, 40/19, 40/18, 0190/17, 0191/17.  
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24534 Strandfürdő: Terepbejárással és ásatással (1963) kutatott lelőhely. Középső-
bronzkori település maradványai kerültek elő (mészbetétes edények népe).  
Érintett helyrajzi számok: 32, 33.  
 
24535 Szentlőrinc: Leltárkönyvi utalócédula alapján azonosított kolostorrom.  
Érintett helyrajzi számok: 0200/2, 0199/3, 0200/3, 0199/2.  
 
32059 Szőlőhegy-Rókavár: Helyszíni szemlén azonosított, a zóki kultúrához tartozó 
hamvasztásos temető.  
Érintett helyrajzi számok: 2037/4, 2126/1, 2125, 2124, 2123, 2122, 2121/5, 2121/4, 2121/7, 
2027/3, 2026/3, 2026/1, 2105, 2121/6, 2121/11, 2035, 2034, 2033/2, 2032/2, 2031/6, 2031/3, 
2030/2, 2029/2, 2028/2, 2036/2, 2037/2, 2038/3, 2040, 2038/2, 2039, 2041/4, 2043/1, 
2053/2, 2120/1, 2119/1, 2118/4, 2118/1, 2116/1, 2052, 2049, 2041/1, 2121/12, 2120/2, 
2119/2, 2117, 2115/2, 2115/1, 2114, 2112, 2111, 2121/13, 2056/2, 2055/2, 2053/6, 2053/8, 
2053/9, 2053/3, 2051, 2048, 2047, 2046, 2045, 2044/2, 2044/1.  
 
32352 M6-os út nyomvonala, 61. lelőhely: Terepbejáráson azonosított rézkori (Baden 
kultúra), késő-bronzkori és vaskori telepnyom.  
Érintett helyrajzi számok: 0141/1, 0151, 0141/2.  
 
52492 M60-B090 lelőhely: Terepbejárás során, a felszínen szórványosan jelentkező újkori 
kerámia alapján azonosított késő-középkori – újkori település.  
Érintett helyrajzi számok: 033, 0101/257, 0101/294, 0101/291, 0101/288, 0101/110, 
0101/248, 0101/122, 0101/123, 0101/124, 0101/125, 0101/126, 0101/266, 0101/242, 
0101/245, 0101/243, 0101/239, 0101/240, 0101/246, 0101/233, 0101/236, 0101/237, 
0101/249, 0101/253, 0101/256, 0101/252, 0101/127, 0101/128, 0101/265, 0101/272, 
0101/271, 0101/261, 0101/258, 060/1, 0101/259, 0101/262, 0101/273, 0101/276, 0101/270, 
0101/100, 0101/106, 0101/282, 0101/104, 0101/81, 0101/255, 0101/254, 0101/250, 
0101/251, 0101/227, 0101/229, 0101/232, 0101/235, 0101/238, 0101/241, 0101/244, 
0101/247, 0131/1, 080/1, 035/3, 032, 030, 031, 024/54, 029/3, 024/52, 024/29, 079/3, 
0101/263, 0101/295, 0101/302, 0101/303, 035/1, 035/2.  
 
70905 Kis-Mező-dűlő I: Terepbejárás során azonosított vaskori és római-kori 
településnyom.  
Érintett helyrajzi számok: 0121/18, 0121/17, 0121/16, 0121/15.  
 
70907 Kis-Mező-dűlő II: Terepbejárás során azonosított kora-újkori településnyom.  
Érintett helyrajzi számok: 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0121/10, 0121/11, 
0121/12.   
70909 Kis-Mező-dűlő, Királyegyházai út: Terepbejárás során azonosított vaskori 
településnyom.  
Érintett helyrajzi számok:0141/1, 0140, 0121/2, 0121/31, 0121/45, 0121/39, 0121/21, 
0121/24, 0141/3.  
 
70911 Sellye-Szentlőrinc vasút, Szentlőrinc elkerülő kereszteződés: Terepbejárás során 
azonosított rézkori településnyom.  
Érintett helyrajzi számok: 0130/1, 0126, 0131/3, 0125/4, 0125/5, 0131/13, 0129/3.  
 
91259 Tarcsai-útra-dűlő: Terepbejárás során azonosított középkori településnyom.  
Érintett helyrajzi számok: 092, 089/2, 033/1, 033/7.  
 
91261 Gerdei-ároktól keletre I: Terepbejárás során azonosított késő Árpád-kori 
településnyom.  
Érintett helyrajzi számok: 090, 088/2, 089/2.  
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91263 Gerdei-ároktól keletre II: Terepbejárás során azonosított késő Árpád-kori 
településnyom.  
Érintett helyrajzi számok. 090, 061/3, 061/5, 061/4, 080/2, 061/2, 088/1, 088/2, 080/3, 089/2.  
 
92929 Tarcsai-útra-dűlő 2.: Terepbejárás során azonosított középkori településnyom.  
Érintett helyrajzi számok: 092, 027/13, 027/16.  
 
92931 Hosszas: 
Érintett helyrajzi számok: 0101/312, 0101/314, 0101/80, 0101/218, 0101/82, 0101/81, 
0101/34, 0101/35, 0101/36, 0101/37, 0101/153, 0101/155, 0101/157, 0101/204, 0101/160, 
0101/311, 0101/154, 0101/156, 0101/158, 0101/159, 0101/161, 0101/162, 0101/201, 
0101/200, 0101/166, 0101/196, 0101/175, 0101/48, 0101/178, 0101/42, 0101/184, 0101/190, 
0101/56, 0101/60, 0101/61, 0101/316, 0101/318, 0101/313, 0101/222, 0101/219, 0101/315, 
0101/198, 0101/167, 0101/176, 0101/191, 0101/185, 0101/189, 0101/168, 0101/171, 0131/5, 
0101/203, 0101/199, 0101/197, 0101/169, 0101/45, 0101/187, 0101/193, 0101/194, 0101/57, 
0101/58, 0101/59, 0101/62, 0101/63, 0101/64, 0101/65, 0101/195, 0101/170, 0101/177, 
0101/192, 0101/188, 0101/179, 0101/180, 0101/186, 0132, 0131/13, 0131/14, 0131/20.  
 
92933 Alsó-Mező-dűlő:  
Érintett helyrajzi számok: 0141/1, 066/3, 051/11.  
 

 
4.3 HELYI VÉDELEM 

 
A helyi védelemben részesített építmények védelméről a megalapozó vizsgálat és a 
településképi arculati kézikönyv alapján a településkép védelméről szóló önkormányzati 
rendelet rendelkezik. 
 



A szerkezeti terv leírása                                                                                                                       16
 

 
Szentlőrinc településszerkezeti terve  

 

 
5. KÖZLEKEDÉS 

 
1. GYORSFORGALMI ÉS FŐÚTHÁLÓZAT 
 
1.1. Előzmények 
 
Az országos és megyei területrendezési tervek Szentlőrinc igazgatási területére az alábbi 
elhatározásokat rögzítik: 
 

tervfajta gyorsforgalmi út főút 

OTRT, 2014. hatályos igazgatási terület déli szélén 6. főút meglévő szakasza 

OTRT, 2017. tervezet igazgatási terület déli szélén 6. főút meglévő szakasza 

BMTRT, 2012. hatályos  

6. főút új, a települést 
elkerülő szakasza 
ettől délre új főút, az OTRT 
gyorsforg. úti nyomvonalán 

 
A magasabb rendű tervek hálózati rendszere Szentlőrinc esetén megegyezik, és nem 
indokolt a 6. út meglévő étkelési szakaszának alacsonyabb útkategóriába sorolása, a 
településtől délre pedig két azonos kategóriájú út párhuzamos vezetése, a település 
rendezési tervénél az OTRT-ben szereplő gyorsforgalmi és főutak lettek figyelembe véve. 
 
A NIF megrendelésére az Unitef – Viköti Konzorcium elkészítette az M60 gyorsút környezeti 
hatástanulmányát, amelynek melléklete tartalmazza az út vonalvezetését és hatásterületeit 
valamint a csomópontokat és egyéb műtárgyakat. 
 
1.2. M60 gyorsút – tervezett fejlesztés 
 
Szentlőrinc területét két szakaszon érinti: a 48. km környezetében 300 és az 50 – 51 km 
között 900 méter hosszon. Ez utóbbinál az 5805 összekötő út korrigált nyomvonallal 
felüljárón keresztezi. 
 
1.3. 6. sz. főút 
 
Meglévő és megmaradó nyomvonalon halad. Csomópontjai szintbeniek, a 6601-es úti 
jelzőlámpás irányítású. A beépített szakaszon a csomópontok távolsága az előírtnál kisebb, 
a közlekedés biztonsága érdekében összehangolt jelzőlámpás rendszer kiépítése indokolt. 
 
2. ORSZÁGOS MELLÉKUTAK 
 
A város területén az alábbi állami mellékutak találhatóak: 
 
5802 - Baksa-Szabadszentkirály összekötõ út 
5805 - Szentlõrinc-Nagycsányösszekötõ út 
5811 - Szentlõrincösszekötõ út 
5817 - Tarcsapuszta-Szentlõrincösszekötõ út 
6601 - Oroszló-Szentlõrincösszekötõ út 
58302 - Szentlörinc állomáshoz vezetõ út 
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Nyomvonal-korrekció szükséges az 5805 úton az M60-nal való külön szintű keresztezésnél, 
amely során az összekötő útvízszintes vonalvezetése kedvezőbbé válik. 
 
Tervezett fejlesztés: 
 
Új összekötő út (5832) keletkezik az M60 szentlőrinci csomópontjának kialakításával. Az új 
út a 6-os főútból indulva külön szintben keresztezi a Pusztaszabolcs – Pécs vasútvonalat, 
egyúttal olyan külön szintű csomópontot képez az 5817-es összekötő úttal, amelynek 
minden ágán megengedett a forgalom szintbeni keresztezése; majd Királyegyháza területén 
külön szintű csomóponttal csatlakozik az M60-hoz, ezt követően tovább halad nyugat felé és 
a cementgyártól délre csatlakozik az 5805 összekötő úthoz. Az 5832 számmal jelölt út 
szentlőrinci külön szintű csomópontja a terv szerint ketté vágja az 5817-es utat annak 
szintbeni vasúti keresztezésénél. A kerülő útvonallal biztosított kapcsolat a központi 
belterület és Tarcsapuszta közötti távolságot mintegy 300 méterrel és kb. 9 méteres vesztett 
magassággal megnöveli. A szabályozási terv lehetőséget ad a meglévő közvetlen kapcsolat 
megtartására. A csomópont északnyugati összekötő ága az 5817-es utat keresztezve 
kapcsolatot alkothat a vasút északi oldalán kialakítható helyi gyűjtőúttal. A javasolt 
csomópont: körfogalom. 
 
3. GYŰJTŐUTAK 
 
A meglévő utak közül kijelölt gyűjtőutak: 
 
Törökföld utca és Ifjúság útja a Törökföld utcától a Tompa Mihály utcáig 
Attila utca az Ifjúság útjától a Munkácsy Mihály utcáig 
Kossuth Lajos utca a tömbbelsőbe vezető szakaszok nélkül 
Rákóczi Ferenc utca 
Széchenyi István utca a Rákóczi utcától az Erzsébet utcáig 
Deák Ferenc utca. 
 
Tervezett fejlesztés  
 
A vasútállomástól a Virág utcán, Hunyadi János utca keleti szakaszán, majd új 
nyomvonalon, vasútvonal mellett kelet felé vezető, és az Iskolakertnél a Tompa Mihály 
utcába az 5832-es út csomóponti ágának körforgalmánál csatlakozó gyűjtőút. 
 
4. MEZŐGAZDASÁGI UTAK 
 
A majorok és külterületi lakott helyek úthálózatba való bekötéséhez valamint a 
mezőgazdasági termelés közlekedési szükségletei és a produktumoknak a feldolgozó 
üzemekbe valamint a kereskedőkhöz való eljuttatása minden időjárási helyzetben 
használható úthálózatot kíván. Általában kis forgalmuk miatt kerékpáros közlekedésre is 
alkalmasak. 
 
Településközi út: 
0283/7 hrsz Boda – Cserdi, 0100, 0130/3 hrsz Szentlőrinc – Királyegyháza (az M60 
megépülte után szántóföldi gyűjtőút) 
 
Mezőgazdaság bekötő út 
0241, 0240, hrsz, 0274/2 hrszKeresztespusztáig tartó szakasza 
 
Szántóföldi/külterületi gyűjtőút 
0242/2, 0250/3 északi szakasza, 0251/3, 0256/1, 0257/2, 0258 déli szakasza,2105, 2206, 
szőlőhegy északi harmadában tervezett új közutak; 0274/2 hrsz északi szakasza, 0283/2, 
0306, 0209, 0223/2, 0100, 0130/3, 095/4, 094/2 hrsz. 
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5. KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 
 
Meglévő kerékpárutak: 
 
 5805 ök. úton Munkácsy M. u. Jókai M. és Erzsébet utcák között  
 Hunyadi J. utcától a cementgyárig  
 5817 ök. úton Erzsébet utcától a 0109 hrsz ingatlanig 
 6601 ök úton a belterületi határtól a temető északi határáig 
 58302 állomási út 
 Törökföld utca  
 Ifjúság útja a Törökföld és Attila utcák között 
 Attila utca 
 Deák F. utca 
 
Tervezett új kerékpárutak 
 
 6. főút bevezető szakaszán a Törökföld utcáig 
 5811 összekötő út (Madách I. u.) teljes hosszában 
 5817 összekötő úton Tarcsapuszta keleti széléig (Bicsérdig kívánt meghosszabbítása az 

érintett település igazgatási területén megvalósítható célszerű nyomvonal vizsgálatát 
kívánja 

 6601 összekötő út belterületi szakaszán 
 
6. KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS 
 
Autóbusz közlekedés 
 
Az autóbusz-közlekedés fordulóállomása a Március 15. tér délnyugati részén van és 
megtartható. A város távolabbi részéről kerékpárral könnyen megközelíthető. Őrzött 
kerékpártároló segítheti a kerékpáros ráhordás növelését. 
 
Vasúti közlekedés 
 
A transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő 40 jelű, Budapest – Pécs 
közötti országos törzshálózati pálya északról érkezik a város nyugati szélére, onnan kelet 
felé kanyarodik és a 60 jelű, Gyékényes – Szentlőrinc közötti regionális vasúti pályával 
együtt éri el az állomást. A vasútállomás keleti végén a fenti közös vonalból délnyugat felé 
kiágazik a 61 jelű, Szentlőrinc – Sellye közötti regionális vasút. A vasúttól délre eső 
gazdasági területen két iparvágány található. A 19. szd. végén épült vasútállomás ma is 
fontos vasúti gócpont. Előterén a személygépkocsik parkolása jelentős méretű területet 
igényel. A gépkocsi-közlekedést tehermentesítheti a kerékpáros közlekedés feltételeinek 
javítása (pl.:a biciklitáró lefedése, őrzése). Gyalogos pihenőterület a keleti be nem épített 
telek felhasználásával biztosítható.  
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6. KÖZMŰELLÁTÁS 

 
6.1. IVÓVÍZELLÁTÁS 
 
Szentlőrinc Város vízellátására saját vízellátó művet üzemeltetnek a város területén és 
tulajdonában lévő fúrt kutakra, mint fő vízbázisra alapozva. Ugyanakkor a város vízhálózata 
össze van kötve Pécs Város vízellátó rendszerével, egy 300 mm-es ellátó vezetékkel. Az 
összeköttetés a Pécs- Tortyogói vízbázistól épült ki. (A Pécsi vízellátó rendszerből a 
vízátvétel jelenleg minimális, inkább a tartalék vízbázis szerepét tölti be.) 
A központi vízmű telep Szentlőrincen az Ifjúság utcában épült ki. Itt van egy 500 m3 hasznos 
vízterű mélytároló, ide vannak bekötve a II, IV/A és a VI-os számú üzemelő fúrt kutak 150 
mm-es gyűjtő vezetékeken, és ide érkezik a Pécs- Szentlőrinc közti ellátó vezeték is. A 
telepen vízkezelés nem történik csak fertőtlenítés. 
Az 500 m3-es víztárolóból négyfokozatú nyomásfokozó rendszer emeli a vizet a hálózatba, 
illetve a 100 m3 hasznos vízterű magas tárolóba. A nyomásfokozó maximális kapacitása 
1500 l/perc. A víztermelés a beépített automatikával igazodik a víztermelés- vízfogyasztás 
ingadozásokhoz. Az acél szerkezetű magas tároló a település északi részén helyezkedik el. 
Üzemi vízszintje: 158,54 m. Bf. 
 
A Szentlőrinci vízellátó hálózat, NA 80- NA 300 mm-es méretű azbesztcement és KM.PVC 
csővezetékekből épült ki, általában körvezetékes rendszerben. A vízhálózat összes hossza a 
vízjogi üzemelési engedély szerint eléri a 40 kilométert. 
 
A vízellátást biztosító fúrt kutak vízminősége nem felel meg a 201/2001 (X.25) 
Kormányrendeletnek, ezért a vízminőség javítására a rendszerbe vízkezelő berendezés 
beépítése szükséges. A vízminőség javítására a KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 keretében 
kerül sor, várhatóan 2018-2019-ben. 
 
A Szentlőrinci vízellátó rendszer vízbázisai, a város területén lévő kutak és a Pécs- Tortyogói 
távvezeték, a víztárolók képesek a távlati vízfogyasztás mennyiségi igényeit biztosítani. A 
víztermelés biztonságának fokozására ugyanakkor célszerű a rendszeren tartalék vízbázis 
kialakítása. 
A termelő kutak vízminősége az előzőek alapján nem megfelelő, ezért a központi vízmű 
telepen vízkezelő berendezés beépítése szükséges. 
A település víztároló kapacitása, illetve a meglévő víztároló rossz állapota miatt célszerű a 
rendszerbe egy új magas tároló beépítése centrális elhelyezéssel, lehetőleg a meglévő 
vízmű telepen. A tároló kapacitása 200-250 m3 körül választható. 
Anyagi források bevonásával törekedni kell az azbesztcement anyagú gerincvezetékek és a 
horganyzott acél anyagú bekötő vezetékek cseréjére a hálózati veszteség csökkentése 
érdekében. 
 A vízellátó hálózatot a fejlesztésre kijelölt területeken megfelelő mérettel ki kell építeni. 
 
Az új lakóterület és az iparterület vízhálózatának tervezése során az összekötő ellátó 
vezetékeket legalább Dk 160 mm- re célszerű méretezni, és több ponton összekötni a 
meglévő városi hálózattal. 
 Az iparterület vízhálózatát a központi vízmű telep és az iparterület között, a város keleti 
belterületi határán célszerű kiépíteni, és körvezetékként kialakítani 
 A lakóterület bővítések területein Dk 160, 110 és 90 KPE nyomócsövek épülhetnek a 
vízigényekhez igazodva, de mindenképpen körvezetékes rendszerben. A vezeték mentén az 
oltóvíz biztosítására mindenütt el kell helyezni a föld feletti tűzcsapokat. Azoknál a 
létesítményeknél, ahol a nagyobb tűzszakasz alapterület miatt az oltóvíz a vízellátó 
hálózatról nem biztosítható, az oltóvízellátásra tárolót kell létesíteni. A tárolók a 200 méteres 
távolságon belül lévő további létesítmények oltóvízellátásánál is figyelembe vehetők. 
Különösen fontos az oltóvíz biztosítása az iparterületen. Az oltóvizet a vízellátó hálózatról, 
illetve a várhatóan nagy tűzszakasz alapterületek miatt oltóvíz tárolókban kell biztosítani.  
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6.2.  SZENNYVÍZELVEZETÉS     
 
A városban közcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üzemel. A csatornahálózat 
kiépítettsége 93 %-os. A csatornavezetékek betonból, vagy az újabb csatornaszakaszoknál 
KG. PVC-ből épültek. Méretük NA 200-NA 300 mm. A csatorna gravitációs rendszerű. A 
mélyebben fekvő településrészek szennyvizeit helyi átemelővel, nyomóvezetéken juttatják el 
a legközelebbi csatornaszakaszba. 
A szennyvíztisztító telep hidraulikai tisztító kapacitása a vízjogi üzemelési engedély szerinti 
szennyvízmennyiségnek a fogadására alkalmas, ugyanakkor a vízelvezető rendszer 
folyamatos fejlesztésével a csapadékvizek csatornába jutását jelentősen csökkenteni 
szükséges. 
A szennyvíztisztító telepen az iparterületről és az épülő lakóterületekről várható 
szennyvízhozam növekmény miatt elkerülhetetlenek a folyamatos felújítások és a teljes telep 
intenzifikálása. 
Fontos megoldani a telepen keletkező iszap kezelését, komposztálását a megfelelő 
védőtávolságban telepített komposztáló telep létesítésével. Jelenleg a víztelenített iszapot a 
Szigetvár Városi szeméttelepen helyezik el. 
A szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz befogadója a Bükkösdi víz, ahova a 
szennyvíz a telepi utóülepítőből Forrókútberki és az Aszai árkon keresztül jut el. 
 
A lakóterületi és az iparterületi fejlesztésekhez a csatornahálózat bővítését gravitációs 
csatornahálózat kiépítésével javasoljuk, a területek centrumaiban építendő helyi, átemelő 
aknákig. Az átemelőkből nyomóvezetéken kell a szennyvizeket beemelni a város meglévő 
szennyvízcsatorna rendszerébe. 
 
A gravitációs csatorna DN 200 mm-es, illetve a nagyobb terhelésű szakaszokon 300 mm-es, 
SN 8 minőségű KG. PVC csövekből építhető. Az átemelést MOBA rendszerű, automatikus 
üzemű szivattyútelepekkel kell megoldani. Gondoskodni kell a vezérlés, a távjelzés és a 
szagtalanítás megoldásáról. 
 
A város keleti lakóterület fejlesztésénél célszerű a központi átemelő telepet a Szentlőrinc és 
Tarcsapuszta közti út mellé telepíteni, a terület közművesítésére korábban készült 
tervkoncepció szerint, mivel a már megépített V-ös jelű átemelőre a csatlakozó 
csatornahálózat kis mélysége miatt további ingatlanok nem köthetők. 
 
A szennyvíztisztító telep kapacitása a város szennyvizeinek fogadására a távlatban is 
megfelelőnek látszik, ugyanakkor gondoskodni kell a berendezések folyamatos 
karbantartásáról, felújításáról. A telepen szippantott szennyvízfogadó kapacitás nincs. 
 
A külterületen, Tarcsapusztán és Keresztespusztán a lakóterületek és egyéb kommunális 
szennyvízkibocsátók szennyvizeit vízzáró gyűjtőaknába vezetik, ahonnan szippantó autóval 
szállítják a kijelölt, engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre. 
 
Tarcsapusztán a lakosság létszáma indokolná a szennyvízhálózat kiépítését, majd a 
szennyvizek nyomóvezetéken történő elvezetését a városi hálózatig. 
 
Az állattartásból származó szennyvizeket és az almos trágyát mezőgazdasági táblákon 
helyezik el. 
 
6.3.  CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, VÍZRENDEZÉS 
 
Szentlőrinc Város vízelvezetési szempontból a Dráva részvízgyűjtő, Fekete-víz tervezési 
alegységéhez tartozik. 
Felszíni víztestek a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság KÖZP-02487-0003/2017 
felülvizsgálati anyaga alapján: 
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- Aszai- árok (Aszai árok, Megyefai árok) 
- Bükkösdi víz 
- Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai, 
- Gerdei-árok (Gerdei-árok, Névtelen-4769) 
- Vályogvető-árok 

    
A város nagy részén a csapadékvizek elvezetését nyílt árokrendszerrel vagy zárt gravitációs 
csatornával oldották meg.  
Zárt csatorna épült ki a Pécsi úton, kapcsolódva az Erzsébet utca csatornarendszeréhez. A 
csatorna a Pécsi út egy szakaszán és az Erzsébet úton végig az utca mindkét oldalán 
kiépült, Ø 50 cm méretű betoncsőből épült. A vizek bevezetése a csatornába a kiemelt 
szegélyek mellett elhelyezett víznyelőkön keresztül történik. Az Erzsébet úti csatornára 
csatlakozik még keleti irányból a Kodolányi utcában kiépített Ø 50 cm-es zárt csatorna is. A 
Kodolányi utcai gerincre csatlakozik az utca végén meglévő négyemeletes lakóházakból álló 
lakótelep gravitációs csatornarendszere. 
Az Erzsébet utcai csatornarendszer a Szentlőrinc-Pécs vasútvonal alatt egy nagyméretű 
vasúti áteresz keresztül a Királyegyháza felé menő közút vízelvezető árokként is funkcionáló 
útárkába, majd az Aszai-árokba, és végül a Bükkösdi-vízbe jut.  
Zárt csapadékcsatorna épült még ki a Március 15-e tér környékén. Itt a csapadékcsatorna 
mérete Ø 30 cm betoncső. A csatornahálózat a vízmű telep felett az Ifjúság utcai 
lakóépületekkel párhuzamosan a Vályogvető-árokba csatlakozik. 
Zárt csatorna épült még a Pécsi úton a vízmű központ közelében a helyszínrajz szerinti 
nyomvonalon. A csatorna befogadója a Pécsi út északi oldalán meglévő útárok, ami szintén 
a Vályogvető-árok Tarcsapusztai úttól északra meglévő mellékárkába csatlakozik. 
Ø 30 cm méretű zárt csatorna épült még a vasútállomás előtti tér vízelvezetésére, ami a 
Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezető nyílt árokba, majd az Erzsébet utcai 
csatornarendszerbe csatlakozik. 
 
A település nyílt vízelvezető rendszere a település keleti részén a Vályogvető-árokba, a 
nyugati részén vagy az Aszai- árokba csatlakozik. 
Az árkok és az útkeresztezéseknél épített átereszek tisztítását nem mindig és nem 
mindenhol végzik el, ezért sok helyen nincs lefolyása a rendszernek, az árkok szikkasztó 
árokként üzemelnek. Általában a befogadó vízfolyások közelében jobb a helyzet, ott az árkok 
karbantartása megfelelő.  
 
A fejlesztési területeken a közművesítés tervezésekor a lakóterületnél célszerű a nyitott 
vízelvezető árkos és a zárt, gravitációs csatornás rendszer kombinációját alkalmazni, mivel a 
befogadótól való nagy távolság és a sík terület miatt a nyílt árkos vízelvezetés nem 
mindenütt oldható meg. 
Az iparterület- bővítés területén hasonló a helyzet. Itt is a nyílt árkos és a zárt gravitációs 
vízelvezetés kombinálható a szükséges helyeken átemelők alkalmazásával.  
A Keleti lakótelep bővítésénél a terület keleti és déli szélén kell a fő vízelvezető árkot 
kialakítani a domborzati viszonyok alapján. A lakóutcák vízelvezetését a családi házas 
beépítés miatt célszerű nyílt árkokkal tervezni. A befogadó a terület délnyugati sarkában a 
Vályogvető árok. 
Az iparterület csapadékvizeit részben a Vályogvető árok, részben a Királyegyházai út 
útárkába kell vezetni, ahonnan a vizek végül a Bükkösdi vízbe kerülnek. 
 
6.4.  GÁZELLÁTÁS 
 
A város gázellátó hálózata kiépült, a lakossági és közületi fogyasztók csatlakoztatása 
megtörtént. A tervezett lakóterület bővítések gázigénye a jelenlegi hálózatról a hálózat 
fejlesztésével biztosított. 
Az ipartelepen a nagyobb gázfogyasztású létesítmények tervezésekor az üzemeltető E.ON 
Gázhálózati Zrt.-vel  minden esetben egyeztetni szükséges. 



A szerkezeti terv leírása                                                                                                                       22
 

 
Szentlőrinc településszerkezeti terve  

 

Az iparterületet keresztezi a DDGÁZ nagy-középnyomású gázvezetéke. A vezeték 
védősávjában a vezetékjogra vonatkozó előírásokat be kell tartani. 
 
6.5. GEOTERMIKUS ENERGIA 
 
Szentlőrinc Városban a Szentlőrinc Geotermia Zrt. tulajdonában geotermikus erőmű üzemel. 
A geotermikus rendszer termelő kútja a Szentlőrinc 015 hrsz, a visszasajtoló kútja a 043/1 
helyrajzi számú ingatlanokon épült ki. A kitermelt víz hőfoka 83 Co, jelenleg a visszasajtolt víz 
hőfoka is eléri a 80 Co-ot. A kút vízhozama 30 l/s. A visszasajtoló kút a teljes vízmennyiség 
visszasajtolására alkalmas. 
A termálvizet jelenleg a Szentlőrinc Városi fűtőműben kb. 590 lakás energia ellátására 
használják fel, de a rendszer kapacitása ennél az energiaigénynél jelentősen nagyobb. A 
további hasznosítással kapcsolatos tervek készítése folyamatban van.  
 
6.6.  VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS 
 
Szentlőrinc város villamos energiaellátási szempontból az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. Kaposvári Régióközpontjához tartozik. A város villamos energiaellátását az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt. két alállomásából: a Pécs Kertváros és a Szigetvár NAF/KÖF 
azaz 120/20kV-os névleges feszültségszintű alállomási táppontokból kivezetett 22kV-os 
légvezetéki hálózatokkal biztosítja. 
A város villamos energiaellátásának jelenlegi állapota az elmúlt időszakok fejlesztéseinek 
eredményeként alakult ki. A bel- és külterületek közvetlen kisfeszültségű, azaz 0,4kV-os 
energiaellátását a fent megnevezett két alállomásból 1-1 Szentlőrinc irányában kivezetett 
22kV-os 3x95mm2-es keresztmetszetű, ún. gerinc szabadvezetékes hálózatokról táplált, 
névlegesen 20/0,4kV-os KÖF/KIF transzformátor állomások szolgáltatják. 
 
Az ellátást jelenleg összesen 39 db 20/0,4kV-os KÖF/KIF transzformátor állomás 
szolgáltatja. A kommunális TR. állomások lehetőség szerint fogyasztói súlypontokban 
kerültek telepítésre és többségében rendelkeznek tartalék kapacitással. 
 
A kisfeszültségű 0,4kV-os hálózatok oszlopokra szerelt szabad, illetve légvezetékes 
kialakításúak, melyek döntően meghatározzák e vonatkozásban a település arculatát. 
 
A város lakó- és intézmény épületeinek villamos hálózati csatlakozása a fenti kialakításból 
adódóan légvezetékes, illetve légkábeles móddal szerelt, de megtalálhatóak a 0,4kV-os 
kommunális hálózatok tartóoszlopait igénybe véve, a földkábeles hálózati csatlakozások is. 
A kisfeszültségű 0,4 kV-os erősáramú kommunális villamos energia hálózat kiépítettsége 
gyakorlatilag 100 %-os, többségében megfelelő állagú és megfelelő műszaki minőségű. 
 
Fejlesztési javaslat 
 
 A Keleti kertvárosias (Lke) lakótelep a 022 hrsz. árokig bővülne, melynek 

energiaellátására 1db OTR 20/250kVA típusú állomás létesíthető a meglévő 22kV-os 
légvezetéki hálózatról szerelt leágazással. 

 A Déli városrészben a tervezett kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz) terület, 
valamint a vasúttól Délre tervezett Ipari gazdasági (Gip) terület részére 1-1db OTR 
20/400kVA-os állomás létesítése előirányozható, melyek telepítéséhez jelentősebb 
hosszúságú 22kV-os hálózatok is létesítendők. 

 Északi városrészben a 6-os út Északi oldalán Gazdasági (Gá) terület kialakítása 
tervezett, melynek energiaellátását várhatóan 1db OTR 20/400kVA típusú állomással 
lehetséges biztosítani, telepítéséhez szintén hosszabb 22kV-os légvezetéki leágazás 
létesítése szükséges. 

 Nyugati városrészben a régi 6-os út térségében tervezett Gazdasági (Gá) területet 
ellátására várhatóan 1db OTR 20/400kVA típusú állomás telepítendő, mely közvetlenül a 
szigetvári alállomásból érkező 22kV-os gerinchálózatról csatlakoztatható. 
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A tervezett, egyéb beépítésre szánt területek esetében, mint a „Vt” település központi, a „Vi” 
intézmény területek, – mivel a jelenlegi kiépített ellátások kellő mértékű tartalék 
kapacitásokkal rendelkeznek – a villamos energiaellátás meglévő hálózati rendszerekről 
megoldható. 
 
Ahol esetlegesen a meglévő tartalék kapacitások nem elegendők, ott a transzformátor 
állomások kapacitásának bővítésével - az állomások átépítésével, illetve TR gépcserével – 
oldható meg a tervezett beépítések villamos energiaellátása. 
Az önkormányzat a 6601. sz. út nyugati oldalán fekvő volt szeméttelep területét napelem 
park elhelyezésére alkalmas területfelhasználási kategóriába kívánja sorolni (különleges 
beépítésre nem szánt terület megújuló energiaforrás hasznosítása céljára – Kb-en).  
 
6.7. HÍRKÖZLÉS 
 
A város területén megtalálhatók a vezeték nélküli (mikrohullám) és a vezetékes 
hálózatok is. A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az internetes 
telefonszolgáltatók megjelenésével – eredeti funkcióját tekintve – egyre kisebb 
jelentőségű. A vezetékes telefonhálózat szerepe a szélessávú Internet-hozzáférés 
kiszolgálásában jelentős, bár az egyéb technológiák terjedése miatt csökkenő. A 
kábeltelevíziós hálózatnak ugyancsak jelentős a szerepe, hisz a televíziós jeleken kívül 
internetes és telefonos szolgáltatások lebonyolítására is alkalmas. 

 

Szolgáltatás Szolgáltatók 
Internet - ADSL Invitel, Externet, Telekom 

Internet - kábelnet Invitel 

Internet - műholdas RG Networks 

Mobilinternet (számítógéphez és mobiltelefonhoz) Vodafone, Telenor, T-Mobile, 
TV – kábel TV (kábelhálózaton elérhető televíziós 
szolgáltatás) Invitel 

TV – műholdas TV (parabolaantennával és beltéri 
egységgel vehető igénybe) 

UPC Direct, Telekom, DIGI, 
AustriaSat Magyarország 

TV – földi sugárzású digitális TV (Mindig TV vételére 
alkalmas TV-vel, ill. beltéri egységgel vehető igénybe) Antenna Hungária 

TV – IPTV (internet hálózaton elérhető digitális 
televíziós szolgáltatás vagyis egy telefonvonalon 
elérhető, minőségi kábeltévé szolgáltatás) 

 
Telekom 

 
Az egyes szolgáltatások előfizetési számának alakulását a szolgáltatók akciói, 
csomagkínálata és hűségidős konstrukciója nagyban befolyásolja, így sokszor a 
csomagajánlat miatt kedvezőbb olyan szolgáltatást is megvásárolni, amelyet az előfizető 
valójában nem használ (pl. vezetékes telefon). 
A hírközlési építmények építésével, engedélyezésével kapcsolatos szabályokat az 
elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet 
tartalmazza. Amennyiben a hírközlési hálózat áthelyezése vagy átépítése szükséges, úgy 
ennek előírásai alapján kiviteli tervet kell készíteni arra jogosult tervezővel. E tervet 
benyújtva építési engedélyt kell kérni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól. 
A reklámhordozókra és a tájékoztató eszközökre vonatkozó településképi követelményekről, 
illetve az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről Szentlőrinc 
város településképi rendelete rendelkezik.  
 



A szerkezeti terv leírása                                                                                                                       24
 

 
Szentlőrinc településszerkezeti terve  

 

 
7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
 
Vízbázisvédelem 
Szentlőrinc település belterülete a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm.rendelet szerint kijelölt 
sérülékeny üzemelő, ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit 
nem érinti. A külterület keleti részét a Pécs-Tortoygó vízbázis érinti. A területen a 
123/1997.(VII.18.) Korm.rendelet előírásait be kell tartani. 
 
Szennyeződésérzékenységi besorolás 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 21962004.(vii.21.) Korm.rendelet „Felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területek besorolása” című 2. számú melléklete, valamint a 
7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított, a felszín alatti víz szempontjából érzékeny 
területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII:25.) KvVM rendelet melléklete 
alapján Szentlőrinc város közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából az 
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek körébe tartozik. 
 
Nitrátérzékenység 
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 
43/2013.(V.29.) VM rendelet 1. melléklete szerint Szentlőrinc nitrátérzékeny területű 
település. A talajerő-utánpótlásnál figyelembe kell venni a település adottságait. Mivel a 
település nitrátérzékeny területű, be kell betartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-
szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet 
előírásait és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben rögzített „helyes mezőgazdasági 
gyakorlat” szabályait. 
 
Talajvíz 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.(IV.29.) Korm.rendelet 2.§ 
19. pontja és a VITUKI Nonprofit Kft. által kiadott lista (1991-1995) alapján Szentlőrinc a 
magas talajvízállású települések közé tartozik. 
 
 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja 
alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet szerint Szentlőrinc Város településrendezési eszközeinek 2018. évi felülvizsgálata 
során stratégiai környezeti értékelés készült. 
A településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, a várható 
környezeti hatások előrejelzése, a környezeti feltételek a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, 
a levegőtisztaság-védelem, a zaj- és rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában 
részletesen a tervcsomag részét képező környezeti értékelésben olvashatók. 
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8. VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK  

 
A közigazgatási területet érintő, az alábbiakban felsorolt védőterületeket, biztonsági 
övezeteket, korlátozással érintett területeket a „T-1” jelű településszerkezeti tervlap tünteti 
fel. 
 
 Örökségvédelem 

o Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
o Országos védettségű építmények 

 
 Táj- és természetvédelem 

o Országos ökológiai hálózat 
 Magterület 

o Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
 

 Vízminőség védelem 
o Országos vízminőség-védelmi terület 

 
 Termőföld védelem 

o Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
o Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
o Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

 
 Katasztrófavédelem 

o Földtani veszélyforrások 
 Csúszásveszélyes terület 
 Felhagyott bányaterület tájrendezés nélkül 
 Feltöltött terület 
 Építés-földtanilag kedvezőtlen, lefolyástalan helyszín 

o IKR Agrár Kft. Törökföld utcai telephelye, mint alsó küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó veszélyes üzem veszélyességi övezete 
 belső zóna 
 középső zóna 
 külső zóna 

 
 Egyéb 

o Országos közutak melletti, egyeztetési kötelezettséggel érintett területsáv 
o Országos törzshálózati vasútvonal melletti, egyeztetési kötelezettséggel érintett 

területsáv 
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9. VÁLTOZÁSOK 

 
A változások bemutatásánál az alapállapot a felülvizsgálat alapjául szolgáló 
településszerkezeti terv (a táblázatban korábbi településszerkezeti terv). 
 
 

Helyszín Területfelhasználási kategória Terület 
(ha) korábbi 

településszerkezeti 
terven 

új 
településszerkezeti 

terven 
1.Munkácsy u. KG (Gksz) Gip 4,3 
2.Munkácsy u. mögötti lefolyástalan 
terület 

Kre Kb-Re 3,2 

3.Munkácsy u. keleti telekvégein KEL (Lke) Gksz 2,1 
4.Madách Imre u. déli oldalán KL (Lk) Vi 0,5 
5.Nyugati városrész kisvárosias 
utcái 

KEL (Lke) Lk 21,6 

6.Deák Ferenc és Vasút utca közti 
tömb 

KL (Lk) Lke 6 

7.Arany János utcai óvoda KL (Lk) Vi 0,3 
8.Liszt Ferenc utcai óvoda KL (Lk) Vi 0,6 
9.Sporttelep Vt Kb-Sp 3 
10.Urbach tér KL (Lk) Zkk 1,1 
11.Ifjúság útja tanuszoda KL (Lk) Vi 0,4 
12.5811. sz. út déli oldal M (Má) Gá 4,4 
13.Török-föld (0210/12 hrsz.) Tartalék lakóterület 

(Lke) 
Gá 10,4 

14.6. sz. út északi oldal Tartalék lakóterület 
(Lke) 

Má 78,6 

15.6601. sz. út keleti oldal Tartalék rekreációs 
terület (Kre) 

Má 15,7 

16.Törökföld utca és Attila utca közti 
tömb 

Gksz Lke 2,5 

17.1036/55 hrsz. Lke K-Re 2,5 
18.015 hrsz. keleti vége 
geotermikus termelő kút 

Lke Kb-En 0,5 

19.Iparterület a vasúttól délre az 
5805. sz. út keleti oldalán 

Gip Má 87 

20.5805. sz. út nyugati oldal IG (Gip) Má 3,4 
E Má 4 

21.Tankertészet az 5817. sz. út déli 
oldalán 

M (Má) Kb-Tk 3,7 

22.Tarcsapuszta Gksz Kb-Sp 1,6 
23.Tarcsapuszta FL (Lf) E 0,7 
24.Tarcsapuszta FL (Lf) Gksz 2,1 
25.Tarcsapuszta Gksz Lf 1 
26.Tarcsapuszta Gip Gksz 2,5 
27.Tarcsapuszta Gksz Má 5,8 
28.Halastó a Cserdi-árkon M (Má) V 11,9 
29.0200/2 hrsz. felhagyott bánya M (Má) 

szántó 
M (Má) 
gyep 

3,2 

30.0251/12-16 hrsz. Ktk 
tankertészet 

Má 6,1 



A szerkezeti terv leírása                                                                                                                       27
 

 
Szentlőrinc településszerkezeti terve  

 

31.0259/3 és 0191/17 hrsz. Kge 
geotermikus erőmű 

Má 8 

32.0207/12 hrsz. Khu 
szeméttelep 

Kb-En 
napelem park 

5,5 

33.0259/14 és 0261/1-4 hrsz. Mk 
tervezett 

gyümölcsös 

Má 20 

34.0116/1-3 E Má 6,8 
35.043/1 M Kb-En 

geotermikus 
visszasajtoló kút 

1 

36.Tarcsapuszta M K-Mü 0,9 
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10. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 
 

Területfelhasználási 
kategória 

Összes terület a 
felülvizsgálat alapjául 

szolgáló 
településszerkezeti terven 

(ha) 

Összes terület az új 
településszerkezeti terven 

(ha) 

Változás 
(ha) 

Kisvárosias lakóterület 56,83 69 +12,17 

Kertvárosias lakóterület 189,83 105,73 -84,1 

Falusias lakóterület 12,67 10,9 -1,77 

Településközpont terület 25 10,3 -14,7 

Intézmény terület 0 1,8 +1,8 

Kereskedelmi szolgáltató 
terület 

48,8 40,66 -8,14 

Ipari terület 177,2 55,2 -122 

Általános ipari terület 0 14,4 +14,4 

Beépítésre szánt különleges 
terület 

50,4 60,38 +9,98 

Zöldterület 1,5 1,7 +0,2 

Erdőterület 295,3 247,33 -47,97 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

94,8 74,4 -20,4 

Általános mezőgazdasági 
terület 

1607,7 1883,12 +275,42 

Természetközeli terület 0 1,2 +1,2 

Vízgazdálkodási terület 46,6 56,15 +9,55 

Beépítésre nem szánt 
különleges terület 

0 18,5 +18,5 
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11. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
11.1. Szentlőrinc az Országos Területrendezési Tervben 
 

Az ország szerkezeti terve 
 

 

 
 

 

Az OTrT a közigazgatási terület legnagyobb részét 
hozzávetőleg megegyező arányban vegyes és 
mezőgazdasági térség kategóriába sorolja. 
Erdőgazdálkodási térség az északi nagy erdőtömb 
(Keresztesi-erdő), vízgazdálkodási térségként 
jelennek meg a jelentősebb vízfolyások, állóvizek és 
árkok. A település belterülete települési térség. 
A műszaki infrastruktúra-hálózat részeként a 
Budapest-Pécs országos törzshálózati vasúti pálya, 
a 6. sz. főút meglévő nyomvonala és a tervezett M60 
gyorsforgalmi út jelenik meg. 
 
A településszerkezeti terv területfelhasználási 
egységei a tervi hierarchiát figyelembe véve a 
BmTrT-ben kijelölt területfelhasználási egységekhez 
igazodnak, de összességében megfelelnek az OTrT 
szerinti követelményeknek is. A közút- és 
vasúthálózat szintén illeszkedik az ország szerkezeti 
tervéhez. 

 
 
Az országos övezetek közül Szentlőrinc területét a következő övezetek érintik: 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
 

 
 

 

Az OTrT elsősorban a közigazgatási terület déli 
részén határol le kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületeket. 
 
A településszerkezeti terv az övezet lehatárolását a 
FÖMI-től kapott adatszolgáltatás alapján tartalmazza.
A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti 
terv több olyan beépítésre szánt területet jelölt ki, 
amely kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet 
érintett.  
 
A felülvizsgálat során ezt az ellentmondást kezelve 
az érintett területek az OTrT által adott +/- 5%-os 
eltérés lehetőségével élve beépítésre nem szánt 
terület (általános mezőgazdasági terület) 
területfelhasználási egységbe kerültek.    
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Szentlőrincen        881,89 ha 
+/- 5%-os eltérés                                                                         44,1 ha 
 
Településszerkezeti terven szereplő, kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet érintő 
beépítésre szánt területek: 
 

Kertvárosias lakóterület az 1038 és 0 022 hrsz.-ú árkok között 12,7 ha 
Kereskedelmi szolgáltató terület az 5817. sz. út déli oldalán 5,7 ha 
Ipari gazdasági terület a vasúttól délre 19,3 ha 
Kereskedelmi szolgáltató terület Tarcsapusztán 0,7 ha 
Mezőgazdasági üzemi terület Tarcsapusztán 0,4 ha 
  
Összesen 38,8 ha 

megfelel 
                                                                                                                      
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
 

 
 

 
A Szentlőrinc közigazgatási területét érintő jó 
termőhelyi adottságú szántóterületek a kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterületeket övező sávban 
helyezkednek el. 
 
A településszerkezeti terv az övezet lehatárolását a 
FÖMI-től kapott adatszolgáltatás alapján tartalmazza.
 
A településszerkezeti terv az övezeti előírásokkal 
összhangban van. 

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
 
 

 
 

 

A Keresztesi-erdő térsége és az erdő által körülvett 
kiskert művelésű terület tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő. 
 
A településszerkezeti terv az övezet lehatárolását az 
OTrT-t alapul véve, a DDNPI-től kapott 
adatszolgáltatás alapján tünteti fel. 
 
Tervezett fejlesztés az övezetet nem érint. 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 

 
 

 

Az OTrT szerint a város területén néhány kisebb 
erdőfolt kiváló termőhelyi adottságú.  
 
A településszerkezeti terv a kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterületeket az OTrT-t alapul véve a 
BMK PJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
adatszolgáltatása alapján határolja le. 
 
Fejlesztési terület az övezetet nem érint. 
 

 
Országos ökológiai hálózat területének övezete 
 
 

 
 

 

Az igazgatási terület északi sarkára észak felől 
benyúló erdőterület (Keresztesi-erdő) az országos 
ökológiai hálózat része. 
 
A településszerkezeti terv az övezet lehatárolását az 
OTrT-t alapul véve a DDNPI adatszolgáltatása 
alapján tartalmazza. 
 
Tervezett fejlesztés az övezetet nem érinti. 

 
Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 
 

 
 

 

Az övezeti érintettség oka a Szentlőrinc 
közigazgatási területére benyúló sérülékeny vízbázis.
 
A településszerkezeti terv az övezet lehatárolását 
tartalmazza. 
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Szentlőrinc közigazgatási területét az OTrT szerinti „Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete”, a „Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete” és a 
„Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete” nem érinti. 
 

 
 
11.2. Szentlőrinc Baranya megye Területrendezési Tervében 
 

Baranya megye szerkezeti terve 
 

 

 
 

 
A BmTrT a város területét a tényleges 
területhasználatokat és a készítésekor hatályos 
településszerkezeti tervet figyelembe véve 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és települési 
térség területfelhasználási kategóriába sorolja.  
 
A közlekedési hálózat elemei közül a vasúthálózat 
a kialakult állapotot tükrözi.  
A közúthálózat tervezett elemeként főútként 
jelenik meg a 6-os út új nyomvonala az igazgatási 
terület déli határán, illetve a jelenlegi 6-os útnak a 
várost délről elkerülő szakasza. A 
településszerkezeti tervet alapul véve jelöli a 
megyeterv az északi elkerülő út nyomvonalát.  
A 6-os út és a Bükkösd felé vezető út menti 
tervezett, illetve meglévő kerékpárút az országos 
törzshálózat eleme.  

 
Az időközben megváltozott országos közlekedésfejlesztési elképzelések szerint a korábban 
főútként megjelenő déli nyomvonal gyorsforgalmi út lesz, csomóponttal Szentlőrinctől délre, 
amelyről a város egy új keleti elkerülő úton lesz elérhető. Az M60 gyorsforgalmi út és a 
kapcsolódó úthálózat környezeti hatástanulmánya elkészült, az ebben szereplő nyomvonal 
a parlament előtt lévő új OTrT tervezetében is szerepel. Az új településszerkezeti terv az új 
úthálózatot veszi alapul, a területrendezési tervi illeszkedés érdekében azonban törlésre 
javasoltan feltünteti a hatályos megyeterv szerinti elkerülő úthálózatot is.  
 
Az OTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéhez való illeszkedés érdekében a 
felülvizsgálat során a települési térség elsősorban a város vasúttól délre eső részén és 
Tarcsapuszta térségében jelentős mértékben csökkent, és általános mezőgazdasági terület 
besorolást kapott. Mivel az OTrT szerint a települési területfelhasználási egységek kijelölése 
során a települési térség bármely területfelhasználási egységbe sorolható, az illeszkedés 
biztosított. 
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A megyei övezetek közül Szentlőrinc város közigazgatási területét a következő 
övezetek érintik: 
 
Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete 
 

 

 
 

 
Az igazgatási terület északi sarkára észak felől 
benyúló erdőterület az országos ökológiai 
hálózaton belüli magterület.  
 
A településszerkezeti terv az övezet lehatárolását 
a DDNPI adatszolgáltatása alapján tartalmazza. 
 
Tervezett fejlesztés az övezetet nem érinti. 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 

 

 
 

 
A BmTrT szerinti lehatárolást az OTrT módosítása 
felülírta.  
 
A településszerkezeti terv a FÖMI által pontosított 
lehatárolást tartalmazza. 
 
Az értékelést ld. az OTrT övezeteknél. 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
 

 

 
 

 
A fogalomrendszert az OTrT felülírta (az új 
fogalom: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
és erdőtelepítésre javasolt terület). 
A BMTrT szerint a város területén néhány kisebb 
erdőfolt kiváló termőhelyi adottságú.  
A településszerkezeti terv a kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterületeket a BMK PJH Agrárügyi 
Főosztály Erdészeti Osztály adatszolgáltatása 
alapján határolja le. 
 
Fejlesztési terület az övezetet nem érint. 
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Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

 

 
 

 
Az országos jelentőségű, illetve a térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület fogalmakat az 
OTrT módosítása megszüntette, a BmTrT szerinti 
lehatárolást felülírta. 
Fenti fogalmak helyébe egységesen a 
„tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület” fogalom lépett. 
Az új fogalom-meghatározást, lehatárolást és az 
övezetben betartandó szabályokat ld. az OTrT-vel 
foglalkozó fejezetben. 
A településszerkezeti terv a DDNPI 
adatszolgáltatása alapján az OTrT szerinti 
lehatárolást tartalmazza. 
 

 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 

 
 

 
A  fogalmat az OTrT módosítása megszüntette, 
helyébe a korábbi meghatározást kibővítő 
„Országos vízminőségvédelmi terület övezete”
fogalom lépett.  
Az új fogalom-meghatározást, lehatárolást és az 
övezetben betartandó szabályokat ld. az OTrT-vel 
foglalkozó fejezetben. 
 
A településszerkezeti terv az OTrT szerinti 
lehatárolást tartalmazza. 
 

 
Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

 

 
 

 
A Bm TRT az érintett települések közigazgatási 
területét jelöli részletes belső területi lehatárolás 
nélkül. 
 
Bár a Bányafelügyelet előzetes tájékoztatója 
alapján a település nem tartozik a földtani 
veszélyforrások övezetébe, a felülvizsgálathoz 
mérnökgeológiai szakági munkarész készült. A 
településszerkezeti terven ez alapján került sor 
csúszásveszélyes, feltöltött, lefolyástalan 
területek, illetve tájrendezés nélküli felhagyott 
bányaterületek lehatárolására. 
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Szentlőrinc közigazgatási területét a „Világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezete”, a „Történeti települési terület övezete”, a „Felszíni vizek vízminőség-védelmi 
vízgyűjtő területe” övezete”, az „Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete”, az 
„Együtt tervezhető térségek övezete”, a „Nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület 
övezete”, a „Vízeróziónak kitett terület övezete”, a „Széleróziónak kitett terület övezete”, a 
„Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete”,  a „Tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete” és a „Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület 
övezete” nem érinti. 
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12. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

 
Az aktivitásérték számításakor alapérték a felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti 
terv szerinti aktivitásérték.  
 
Az „általános gazdasági terület” kategória nem szerepel a területek biológiai aktivitásérték 
számításáról szóló 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendeletben, ezért ebben az esetben az „ipari” és a 
„kereskedelmi szolgáltató” területre vonatkozó értéket használtuk (0,4).
 
Változás 
száma 

Terület 
(ha) 

Változás előtt Változás után 
terület-

felhasználás 
módja 

érték-
mutató 

aktivitás-
érték 

terület-
felhasználás 

módja 

érték-
mutató 

aktivitás-
érték 

1. 4,3 KG (Gksz) 0,4 1,72 Gip 0,4 1,72 

2. 3,2 Kre 1,5 4,8 Kb-Re 3,2 10,24 

3. 2,1 KEL (Lke) 2,7 5,67 Gksz 0,4 0,84 

4. 0,5 KL (Lk) 1,2 0,6 Vi 0,5 0,25 

5. 21,6 KEL (Lke) 2,7 58,32 Lk 1,2 25,92 

6. 6 KL (Lk) 1,2 7,2 Lke 2,7 16,2 

7. 0,3 KL (Lk) 1,2 0,36 Vi 0,5 0,15 

8. 0,6 KL (Lk) 1,2 0,72 Vi 0,5 0,3 

9. 3 Vt 0,5 1,5 Kb-Sp 6 18 

10. 1,1 KL (Lk) 1,2 1,32 Zkk 6 6,6 

11. 0,4 KL (Lk) 1,2 0,48 Vi 0,5 0,2 

12. 4,4 M (Má) 3,7 16,28 Gá 0,4 1,76 

13. 10,4 M (Má) 3,7 38,48 Gá 0,4 4,16 

14. 78,6 Lke 2,7 212,22 Má 3,7 290,82 

15. 15,7 Kre 1,5 23,55 Má 3,7 58,09 

16. 2,5 Gksz 0,4 1 Lke 2,7 6,75 

17. 2,5 Lke 2,7 6,75 K-Re 1,5 3,75 

18. 0,5 Lke 2,7 1,35 Kb-En 3,2 1,6 

19. 87 Gip 0,4 34,8 Má 3,7 321,9 

20. 3,4 IG (Gip) 0,4 1,36 Má 3,7 12,58 

21. 3,7 M (Má) 3,7 13,69 Kb-Tk 3,2 11,84 

22. 1,6 Gksz 0,4 0,64 Kb-Sp 6 9,6 

23. 0,7 FL (Lf) 2,4 1,68 Ev 9 6,3 

24. 2,1 FL (Lf) 2,4 5,04 Gksz 0,4 0,84 

25. 1 Gksz 0,4 0,4 Lf 2,4 2,4 

26. 2,5 Gip 0,4 1 Gksz 0,4 1 

27. 5,8 Gksz 0,4 2,32 Má 3,7 21,46 
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28. 11,9 M (Má) 3,7 44,03 V 6 71,4 

29. 3,2 M (Má) 

szántó 

3,2 10,24 Má 

gyep 

6 19,2 

30. 6,1 Ktk 1,5 9,15 Má 3,7 22,57 

31. 8 Kge 2,2 17,6 Má 3,7 29,6 

32. 5,5 Khu 0,1 0,55 Kb-En 3,2 17,6 

33. 20 Mk 5 100 Má 3,7 74 

34. 6,8 E 9 61,2 Má 3,7 25,16 

35. 1 M (Má) 3,7 3,7 Kb- En 3,2 3,2 

36. 0,9 M (Má) 3,7 3,33 K-Mü 0,7 0,63 

 

összesen 

    

692,05 

   

1097,63 

 
 
A településszerkezeti terv felülvizsgálata során a település közigazgatási területére számított 
biológiai aktivitásérték nőtt. 
 
 


