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1. A település és társadalmának rövid bemutatása

Szentlőrinc települése Baranya megyében, a Bükkösdi-völgy déli kapuja és az Ormánság eltérő
jellegű tájai között, Szigetvártól 16 km, Pécstől 20 km távolságra helyezkedik el. A Kedvező
földrajzi fekvését kamatoztató település a 19. század közepén felgyorsuló fejlődését
nagymértékben köszönheti a környezetében létesülő úthálózatnak. A kezdetben inkább csak a
vasút nyomvonalainak kiépülésével jelzett történeti fejlődés az 1950-es évektől éleződik ki,
amikor is a pécsi bányaipar felfutása során a Szentlőrinc településéről foglalkoztatott munkaerő
ingázásának fontos eszközévé válik az autóbusz. A távolsági közlekedés infrastruktúrájának
fejlődése napjainkra a kb. 6500 főből épülő helyi lakótársadalom egy sajátos részének
megformálódását eredményezte, mely lényegében az ingázók csoportjában testesül meg. Az
ingázás céltelepüléseként elsősorban Pécs jelölhető meg, Szigetvár kevésbé jelentékeny
szerepet játszik. Az ingázók összetételét tekintve a munkavállaló népesség számottevő részét,
valamint a közép és felsőoktatásban résztvevő tanulók jelentős hányadát is ide sorolhatjuk. Az
egyes szolgáltatások igénybevételének, vagy éppen a szabadidő eltöltésének céljából
megvalósuló eseti ingázás is jellemző. Az ingázás módjára való tekintettel a munkavállaló
népességre a személyautó, vasúti és autóbuszos közlekedés egyaránt jellemző. A tanulók
esetében a tömegközlekedés bír kiemelt fontossággal. Ebből kifolyólag az egyes társadalmi
csoportok életmódja elsősorban a reggeli órákban, 6 és 9 óra között, illetve a késő délutáni, esti
órákban, 15 és 18 óra között okozza a megállóhelyek legnagyobb forgalmi terheltségét.
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2. A tervezés indokoltsága

Az előbbiek nyomán felvázolt térbeli-társadalmi környezet előrevetíti a jelenlegi, közlekedést
kiszolgáló infrastruktúra minőségi szempontú fejlesztésének szükségességét.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 173/2015 (IX.24.) KT. Határozatával
elfogadta Szentlőrinc város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Az ITS tematikus célként
(T5) fogalmazza meg a közlekedés fejlesztésének szükségességét, melynek keretein belül
konkrét beavatkozás felvázolását is megteszi, mint pl. a buszöböl, buszmegálló felújítása1,
melynek kivitelezése a tapasztalatok alapján leginkább új, nagyobb befogadóképességű, fedett
váróhelyek létesítésével lenne indokolt.

1

Szentlőrinc ITS, 17. o.
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3. A megcélzott tervezési helyek
a) 1-es tervezési hely
Szentlőrincen, a város északi részét átszelő 6-os számú, Budapest-Pécs-Barcs főközlekedési út
déli oldalán, a 216,650 km szelvényben található, a Jókai u. 113/33. hrsz-ú ingatlanon. A
kialakított buszöböllel rendelkező meglévő buszmegálló mellett egy könnyűszerkezetes
buszváró foglal helyet. Forgalmát elsősorban a távolsági autóbusz közlekedést Pécs irányába
igénybe vevő utasok adják. A meglévő, várakozásra szánt objektum nem alkalmas a nagyszámú
utas befogadására.

1. ábra: 1-es tervezési hely
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Fotók (1-es tervezési hely)
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b) 2-es tervezési hely
Szentlőrincen, a város központjában, a Pécsi utcában, 152/59. hrsz-ú ingatlanon található. A
kialakított autóbusz fordulóban, a későbbiekben létrejövő "pályaudvaron " meglévő
könnyűszerkezetes buszváróval. Forgalmát az innen induló és az ide betérő helyközi buszok
mellett a munkásokat szállító buszok alkotják. Inkább a reggeli időszakban nagy a forgalma, a
meglévő építmény nem képes a nagyszámú utas igényeit kiszolgálni.

2. ábra: 2-es tervezési hely
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Fotók (2-es tervezési hely)
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4. A buszmegállók műszaki követelményei
-

Az építményekkel szembeni elvárások között szerepel az egyszintes építmények
létrehozása, melyeknek kialakítása a busz öböllel párhuzamosan történjen.

-

Elhelyezésük a meglévő buszvárók alaplemezeinek úthoz közeli síkjával megegyező
síkban történjen.

-

Illeszkedjenek a a kialakult épített környezetbe, támogatva a településképi illeszkedés
gondolatát.

-

Területük alapján 10-15,0 m2 nagyságúak legyenek.

-

Elégítsék ki a 312/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet 1. melléklet 8. pontjában
megfogalmazottat,

mely szerint építési engedély nélkül végezhető építési

tevékenység, ha „ nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása,
felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja
meg a nettó 100 m3 térfogatot és a 4,5 m gerincmagasságot".
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