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2. melléklet 
 

Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a településszerkezeti terv elfogadásáról szóló 17/2004.(lV.29.) KTH. határozatához 

 
Egységes szerkezetben a 43/2005.(lX.26.), 1/2008.(l.17.) és 7/2022.(I.13.) sz. határozattal 

elfogadott módosításokkal 
 

KIRÁLYEGYHÁZA 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 

SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 
 
 

1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE 
 
Királyegyháza Baranya megye délnyugati részén, Pécstől kb. 25 km-re, Szentlőrinctől kb. 5 
km-re található. Belterülete 183 ha, külterülete 2103 ha. A szomszédos települések 
Szentlőrinc, Szabadszentkirály, Gerde, Magyartelek, Magyarmecske, Gyöngyfa, Sumony, 
Szentdénes és Kacsóta. Megközelítése közúton a települést átszelő 5805 sz. úton történik. A 
belterületet Dk felől kerüli meg a Sellye-Szentlőrinc vasútvonal, aminek Királyegyházán is 
van megállója. Körjegyzőségi székhely. Lélekszáma jelenleg 1064 fő, lassan emelkedik. 
 
Az igazgatási terület elsődlegesen a síkvidéki táj jegyeit viseli magán. Királyegyháza 
kiegyenlített felszínű domborzati adottságából következően jellegzetesen mezőgazdasági táj, 
ahol a tájhasználat döntő mértékben a szántóföldi árutermelés.  
Névvel nem jelzett, kisebb vízfolyások, illetve a valaha vizenyős terület vízrendezését 
követően kialakított árokrendszer szabdalja a területet A vízfolyások vízhozama változó, 
némelyik időszakos. Jellemző vízfolyásvölgyek a sík terep miatt nem alakultak ki, egyetlen 
jelentősebbnek mondható az észak felől, Szentlőrinc területéről érkező árok. Kísérő erdő, 
vagy rétterület csak helyenként fordul elő, kiterjedése nem jelentős. A rét-legelőgazdálkodás, 
mint tájhasználat nem jellemző a területre, csupán jelzés értékű. Nagyobb kiterjedésű 
gyepfelület, valamikori legelő az igazgatási terület Ény-i részén maradt fenn. 
Erdőfoltok alig-alig vannak a homogén szántóföldi tájban, egyetlen nagy kiterjedésű 
erdőtömb a településtől Dk-re, a gerdei határban található. 
A külterület jelentős elemei a valamikori majorok: a belterülettől északra található 
sertéstelep, a belterülethez kelet felől közvetlenül kapcsolódó géptelep, valamint a vasúttól 
délre fekvő valamikori uradalmi központ Rigópuszta, ahol a kastélyban idősek otthona, a 
majorsági épületekben állattartó telep és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciók működnek. 
 
Királyegyháza jellegzetesen síkvidéki falu. Az 1940 előtt még két különálló településként 
(Vásárosszentgál és Magyarszentiván) szereplő, de teljesen összeépült falu utcái is a 
síkvidéki települések jegyeit viselik magukon, szélesek, tágasak, a burkolt utcarészt széles 
zöldterület választja el a lakótelkektől. A település központja a két régi falu találkozási 
pontjában, a Petőfi utca kanyarulatában alakult ki. Itt található a templom, valamint az 
alapellátást biztosító intézmények (iskola, óvoda, művelődési ház, bolt). A település másik 
utcája a vasútállomás, illetve Rigópuszta felé vezető Felszabadulás utca, ami újabbkori 
lakóterületet tár fel.  
A település napjainkban is használt temetője a belterülettől északra terül el, a régi, 
használaton kívüli temető a Petőfi utca déli szakaszán található, jelenleg erősen elhanyagolt 
állapotban.  
A sportpálya a hozzá kapcsolódó lőtérrel a Felszabadulás utcából nyíló úton érhető el. 
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A településszerkezet fejlesztése 
 
A külterület történetileg kialakult tájszerkezete távlatban is megőrzendő. Szerkezeti változást 
az országos és a helyi közúthálózat fejlesztése, az ennek nyomán várhatóan felértékelődő 
területek funkcióváltása, illetve a külterületen gazdasági okokból várhatóan megjelenő 
művelési ág váltási (szántóból gyep, esetleg erdő) igények jelentenek.  
 
Az úthálózat fejlesztése 

 A település területét északon metsző tervezett M60 gyorsforgalmi út a 
szomszédos Szentlőrinc területén kiépítésre kerülő lehajtó-felhajtó ággal 
közvetlenül elérhető lesz, ez távlatban Királyegyházának kiváló regionális 
kapcsolatokat biztosít. 

 Új országos mellékút kiépítése Magyarmecske és Gerde között, ami a település 
keleti irányú kapcsolatait javítja.  

 Fenti mellékút közvetlen elérésére külterületi egyéb út építendő ki Rigópuszta 
felől. 

 Szintén egyéb közút kategóriában a megerősített földút-program keretein belül 
jelentősebb mezőgazdasági utak megerősítése a szomszédos települések felé. 

 
Gazdasági funkciók számára kialakítandó területek 

 Az M60 autópálya és a felhajtó ágként tervezett 5833 sz. összekötő út 
környezetében (beépítésre szánt terület) 

 
A belterületen a szerkezeti fejlesztések elsősorban lakó- és rekreációs funkciók elhelyezését 
szolgálják. Ehhez az érintett, ma még külterületi ingatlanokat belterületbe kell vonni, a 
szükséges közterületeket ki kell alakítani. 
 
Lakófunkció számára kialakítandó területek 

 A Szentdénes felé vezető út mentén (részben belterületbe vonandó) 
 A Petőfi utca déli kivezető szakasza mentén (jelenleg is belterület) 

 
Rekreációs funkció számára kialakítandó területek 

 A valamikori agyaggödrök területe közpark céljára (jelenleg is belterület) 
 
 

2. A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET FELHASZNÁLÁSA 
 
A település területének beépítésre szánt, illetve nem szánt területeit a „T-1” jelű 
településszerkezeti tervlap határolja le. 
 
2.1  A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
2.1.1  LAKÓTERÜLET 
 
A település jelenlegi lakóterületei az OTÉK szerinti „falusias lakóterület” területfelhasználási 
kategóriába sorolhatók.  
 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5. 
 
Tervezett fejlesztés 
 
FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
Az újonnan beépíthető területek a következők: 
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A Szentdénes felé vezető út mentén – kb. 24 lakótelek 
A Petőfi utca déli kivezető szakasza mentén – kb. 24-30 lakótelek 
Az egyoldali beépítések megszüntetésével – kb. 18 lakótelek 
 

A település területén falusias lakóterületen elhelyezhető lakóépületek száma kb. 64-70 db. 
 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5. 
 
2.1.2  GAZDASÁGI TERÜLET 
 
A település jelenlegi gazdasági területei az OTÉK szerinti ipari gazdasági területen belüli 
„egyéb ipari terület” (géptelep, mezőgazdasági raktározó funkciók) és „jelentős mértékű 
zavaró hatású terület” (állattartó telepek) területfelhasználási kategóriába sorolhatók.  
 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség egyéb ipari területen 0,4, jelentős mértékű 
zavaró hatású területen 0,3. 
 
Tervezett fejlesztés 
 
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLETEN 
Az újonnan kialakítható terület a következő: 

Rigópusztán az idősek otthonától délre a különleges funkciót nem zavaró 
beruházások számára  - kb. 1,5 ha 
A lakóterülethez észak felől csatlakozva az 5805 sz. út keleti oldalán – kb. 7,7 ha 

 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5. 
 
IPARI GAZDASÁGI TERÜLETEN 
Az újonnan kialakítható területek a következők: 
 

JELENTŐS MÉRTÉKŰ ZAVARÓ HATÁSÚ TERÜLETEN 
Az M60 autópálya, az 5805 sz. és az 5833 sz. összekötő utak által határolt területen 
– kb. 48 ha 
Az autópályától északra a közigazgatási határig – kb. 19 ha 
 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0. 
 
EGYÉB IPARI TERÜLETEN 
A géptelep bővítése a lakóterület (telekvégek) felé – kb. 1,0 ha 
Az 5805 sz. út és az M57 út csomópontjától délre – kb. 9 ha 
Az 5833 sz. összekötő út déli oldalán – kb. 37 ha 

 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0. 

 
 
2.1.3  KÜLÖNLEGES TERÜLET 
 
A település különleges területeit a „T-1” településszerkezeti tervlap tünteti fel. A területek 
kialakultak, a terv távlatában megtartandók, esetenként bővítendők. 
 
Temető 

A temető területe megtartandó, tartalék területként az 058 hrsz. ingatlant célszerű 
igénybe venni. A területet 1,8-2,0 m magas élősövénnyel el kell keríteni.  
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,2. 
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Sportpálya a lőtérrel 
A terület megtartandó, közterületi megközelítésének biztosítása, valamint a 
szükséges parkolóigény telken belüli elhelyezése érdekében a lőtér és a megközelítő 
út közti sáv a területhez csatolandó. 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,01. 
 

Idősek otthona 
A terület megtartandó, területi bővítés nem szükséges. 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1. 
 

 
2.2  A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
2.2.1 KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET  
 
Közlekedési területek 
 

Út Kategória Közlekedési 
terület 

szélessége 

 jelenleg távlatban  

M60 gyorsforgalmi út  külterületi 
gyorsforgalmi út, 
autóút 
(K.Il.A.) 

kereszt-
szelvények 

szerint 
változó 

5805. sz. Szentlőrinc – 
Nagycsány összekötő út 

 
5806. sz. Királyegyháza 
– Sellye összekötő út 

 
Gerde -  Magyarmecske 
közötti összekötő út 

5833 sz. összekötő út 

külterületi mellékút, 
összekötő út 
(K.V.C.) 

külterületi mellékút, 
összekötő út 
(K.V.C.) 

 

 

külterületi mellékút, 
összekötő út  
(K.V.C.) 

külterületi mellékút, 
összekötő út  
(K.V.C.) 

külterületi mellékút, 
összekötő út  
(K.V.C.) 

külterületi mellékút, 
összekötő út 
(K.V.C.) 

meglévő 

(16 m) 

 

meglévő 

(18 m) 

 

18 m 

 
18-53 m 

Fontosabb 
mezőgazdasági utak 

külterületi mellékút, 
egyéb út  

(K.VIII.B-C.) 

külterületi mellékút, 
egyéb út  

(K.VIII.B-C.) 

meglévő 

 8,5-12 m 

 

Petőfi S. utca  belterületi mellékút, 
gyűjtőút 

(B.V.c.C.) 

belterületi mellékút, 
gyűjtőút 

(B.V.c.C.) 

 

(20-32 m) 

 

Tervezett kiszolgáló utak 

Meglévő kiszolgáló utak 

 

 
(B.VI.d.C.) 

(B.VI.d.C-D.) 

 
(B.VI.d.C.) 

8,5-12 m 

 
meglévő      
(6-12 m) 
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2.2.2  ZÖLDTERÜLET 
 
Meglévő, megtartandó, javítandó zöldterületek és zöldfelületek 
 

 Az 5805 sz. út déli oldalán kialakult útmenti zöldterületi sáv 
 A templom körüli parkosított terület. 
 

Tervezett fejlesztés 
 

 Közpark kialakítása a volt agyaggödrök területén (82 és 291 hrsz.) – kb. 1,5 ha + 
6500 m2 

 A régi temető területén sírkert kialakítása – kb. 1,2 ha  
 Játszótér kialakítása a Petőfi utca és az 522/2 hrsz. út csomópontjától délre található 

útmenti zöldterületi sáv felhasználásával 
 
2.2.3  ERDŐTERÜLET 
 
Az erdők területi aránya csekély. Nagyobb erdőfolt csak az igazgatási terület délkeleti 
határában található. Néhány kisebb erdőfolt csatlakozik a majorok területéhez, illetve a 
vízfolyásvölgyekhez. A foltszerűen megjelenő erdők gazdasági rendeltetésűek, a majorok 
melletti erdők védelmi funkciót látnak el. 
 
Tervezett fejlesztés 
 
Területi fejlesztésre egyenlőre nincs igény. 
 
2.2.4  MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
Királyegyháza külterülete kiegyenlített felszínű domborzati adottságából következően 
jellegzetesen mezőgazdasági táj, ahol a tájhasználat döntő mértékben a szántóföldi 
árutermelés.  
A rét-legelőgazdálkodás, mint tájhasználat nem jellemző a területre, csupán jelzés értékű. 
Nagyobb kiterjedésű gyepfelület, valamikori legelő az igazgatási terület Ény-i részén maradt 
fenn. 
 
Tervezett fejlesztés 
 

 A kialakult mezőgazdasági célú tájhasznosítás a jövőben is fenntartandó.  
 Javasolt a 014 hrsz. csatorna (Vályogvető-árok) mindkét partján kb. 50-80 m 

széles kísérő gyepsáv kialakítása. 
 Termőföld más célú hasznosításához a területileg illetékes Földhivatal engedélye 

szükséges. 
 
2.2.5  VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET  
 
Névvel nem jelzett, kisebb vízfolyások, illetve a valaha vizenyős terület vízrendezését 
követően kialakított árokrendszer szabdalja a területet A vízfolyások vízhozama változó, 
némelyik időszakos. Jellemző vízfolyásvölgyek a sík terep miatt nem alakultak ki, 
jelentősebbnek mondható az észak felől, Szentlőrinc területéről érkező Vályogvető-árok, 
valamint az igazgatási terület nyugati részén található Kakasdi-csatorna. 
 
Tervezett fejlesztés 


 Az élő vízfolyások és az árkok karbantartását folyamatosan biztosítani kell. 
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3. VÉDETT, VÉDELEMRE TERVEZETT ÉS VÉDŐ TERÜLETEK 
 

3.1 MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 
 
Országos védelem 
A településen országos védettségű építmény a római katolikus templom (Petőfi utca – 442/1 
hrsz. – törzsszám 366 – lll. bírságkategória). 
 
Helyi védelem 
A helyi védelemre javasolt épületek védelméről a terv alátámasztó munkarészeként elkészült 
értékvizsgálat alapján a helyi építési szabályzat rendelkezik. 

 
Régészeti védelem 

A település területén különböző fokú régészeti védettséget élveznek a következő 
területek: 
 Nyilvántartott régészeti lelőhely és környezete a 057, 058, 068/5, /7-10, /12, 0112/7-

8, 0143, 0143/1, 0169/1-3 hrsz., valamint a 018, 081/5-8, 0112/9, 0154/4, 0205, 116-
127, 128/1-2, 132-143, 300-307, 263-267 és 520 hrsz. T-1 tervlapon jelölt része. 

 
Az M60 gyorsforgalmi út tervezése során azonosított lelőhelyek 

 

Név 
Nyilvántartási 
szám 

Lelőhely 
jellege 

Lelőhely kora Pozíciója 

Szentlőrinc-Alsó-
Mező-dűlő 
(Királyegyháza 
területét is érinti) 

92933 telep 
telep 
telep 

rézkor 
római kor 
Árpád-kor 

főpálya 
50+500-
51+200 

Királyegyháza-
M60/91.lh.  

52494 telep 
telep 
telep 
telep 
 
telep 

bronzkor 
vaskor 
római kor 
népvándorlás 
kor 
Árpád-kor 

főpálya 
48+300-
49+300 

Királyegyháza—
Acsata-dűlő-M60-
99.lh. 

66426 telep 
telep 
 

neolit 
római kor 
 

főpálya 
49+500-
49+700 

Királyegyháza—
Acsata-dűlő-M60-
100.lh. 

66428 telep 
telep, temető 
telep, temető 
telep 
telep 

neolit 
bronzkor 
 
vaskor 
 
római kor 
Árpád-kor 

puffer-
zónában, 
főpálya 
49+400 

 
 Régészeti érdekű terület a 020, 066/8, 069, 0112/10-13, 0161/1,3 hrsz., valamint a 

018, 068/1-4, /13-14, 0112/9, 0118/1, 0123/5,7, és a 242-251 hrsz. T-1 tervlapon 
jelölt része. 

 
3.2 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A község területén természetvédelmi terület a volt Biedermann-kastély (ma Idősek otthona) 
parkja (0168 hrsz.). Kezelő a Baranya Megyei Önkormányzat. 

 
Természeti területnek tekintendő a 094/6 hrsz. gyep (fás legelő). 

 
Egyedi tájértéknek tekintendők a következők: 
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 Gólyafészek a Petőfi Sándor utcában a 236 sz. ház előtt. 
 A Petőfi S. utca kispadjai a házak előtt. 
 A régi temetőkert 
 A ma használatos temető 
 

A jelentősebb dűlőutak mentén jelző fasorokat kell telepíteni. 
 

Általános tájvédelmi szempontból a külterületen védettségi szinttől függetlenül érvényesíteni 
kell a tájvédelmi érdekeket. 
 
3.3 FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 
 
Vízbázisvédelem 
A település vízellátása saját kútról történik, a település területét sérülékeny ivóvízbázis 
közvetlenül nem érinti. 
 
Szennyeződésérzékenységi besorolás 
Királyegyháza a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint érzékeny 
felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme 
érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő 
közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított 
feltételek szerint – engedély alapján - történhet. 
 
Nitrátérzékenység 
A település nem fekszik nitrátérzékeny területen, de a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a 49/2001. (IV.3.) Korm. 
rendelet szerint irányadóan be kell tartani a „jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait. 

 
 

4. INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK 
 
4.1 KÖZLEKEDÉS 
 
Királyegyháza térségében gyorsforgalmi út nincs. A településtől északra ~5-7 km-re halad a 
6.sz. Budapest-Pécs-Barcs országos I.rendű főút. Ezen az úton a megyeszékhely Pécs és a 
megye városai közül Szigetvár jól megközelíthető. A 6. sz. út az 5805. sz. Szentlőrinc – 
Nagycsány összekötő úton érhető el Szentlőrincnél. Nagycsánytól az 5804. sz. úton Sellye 
közelíthető meg. Sellye elérhető a  5806 sz. Királyegyháza - Sellye összekötő úton is. A 
Királyegyházától délre és nyugatra található települések (Magyarmecske, Gyöngyfa, Sumony 
és Szentdénes) az említett utakon (Szentdénes az 5807. sz. úton) jól megközelíthetők. A 
keletre található Szabadszentkirály, Gerde és Velény felé a közúti kapcsolat hiányzik.  
A településtől északra halad a Budapest – Szentlőrinc - Pécs vasúti fővonal, amiből 
Szentlőrincnél ágazik ki a Szentlőrinc – Sellye mellékvonal. Ez utóbbi Királyegyháza lakott 
területe mellett halad el. A vasútállomás a Rigópusztához vezető úton (Felszabadulás utca) 
közelíthető meg. A vasút Szentlőrinc, illetve átszállással Pécs felé jó közlekedési kapcsolatot 
biztosít.   
A település regionális közlekedési kapcsolatai a 6. út és a vasútvonal közelsége miatt jónak 
mondhatók. 
Királyegyháza belső úthálózatának gerincét az 5805. sz. összekötő út átkelési szakasza 
jelenti. Az út településen belüli szakasza belterületi mellékút, gyűjtőút kategóriájú (B.V.c.C.). 
Az 5805. sz. úton (Petőfi Sándor utca) a burkolat szélessége 6,0 m, mindkét oldalon járda és 
vízelvezető árok található. A közlekedési terület szélessége 16-50 m. Ehhez kapcsolódik a 
Rigópusztára vezető út (Felszabadulás utca), amelynek kategóriája belterületi mellékút, 
kiszolgáló út (B.VI.d.C.). Az út burkolatszélessége szintén 6,0 m, mindkét oldalán járda és 
vízelvezető árok épült. A közlekedési terület szélessége 16-18 m. A település többi útja 
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kiépítetlen, ezek kategóriája szintén lakó, kiszolgáló út (B.VI.d.C-D). A közlekedési terület 
szélessége 6-16 m. 
A település autóbusz-közlekedéssel ellátott. Az 5805. sz. út mellett három helyen található 
autóbusz megálló párok legfeljebb 500 m-es gyaloglással elérhetők. 
A vasúti közlekedés a személyforgalomban Szentlőrinc és Pécs felé megfelelő. 
 
Tervezett fejlesztés  
 
Külterületen 

 
Gyorsforgalmi utak: 

 Néhány éven belül várható az M60 gyorsforgalmi út megépítése, amely Mohács – 
Pécs – Szentlőrinc - Szigetvár útvonalon halad. A gyorsforgalmi út nyomvonalát az 
UNITEF által készített engedélyezési szintű terv alapján ábrázolja a T-1 tervlap. 
Eszerint a szomszédos Szentlőrinc területén csomópont épül, ami Királyegyháza 
számára távlatban nagyon jó regionális kapcsolatokat biztosít. 

 
Mellékutak: 

 Baranya megye területrendezési tervében szerepel a Gerde és Magyarmecske 
közötti külterületi mellékút kiépítése. Az út külterületen K.V. kategóriájú.  
 

Külterületi egyéb utak: 
 A Gerde-Magyarmecske összekötő út kiépítésével egyidőben szorgalmazandó a 

Rigópusztára vezető út meghosszabbítása az új útig. Kategóriája külterületi egyéb út 
(K.Vlll.C.). 

 A megerősített földút-program keretében fontosabb mezőgazdasági útként, szintén 
az egyéb közút kategóriában (K.Vlll.C.) a Szentdénes, Szabadszentkirály, Gerde és 
Magyartelek felé vezető utak erősítendők meg. 

 
Belterületen 
 
Kiszolgáló utak: 
A tervezett lakóterület feltárására kiszolgáló út építendő. Az út kategóriája B.VI.d.C.-D. A 
közlekedési terület szélessége 12-16 m.  
 
4.2 KÖZMŰVESÍTÉS 
 
 A község vízellátása saját fúrt kútról megoldott. A vízellátó rendszer a távlati községi 

fejlesztési elképzeléseket fogadni tudja. Az autópálya környékén tervezett gazdasági 
terület vízellátását a pontos vízigények ismeretében célszerű meghatározni. Szóba jöhet 
a királyegyházi vízbázis, a szentlőrinci vízbázis, valamint saját fúrt kút kialakítása is. 

 A településen kommunális szennyvízcsatorna nem üzemel. A közüzemi 
szennyvízelvezetés megoldására a környező településekkel közös csatornamű építése 
lehet a megoldás állami címzett támogatás igénybevételével. A csatornázásnál 
figyelembe vehető partner települések Gerde, Magyartelek, Kisasszonyfa, 
Magyarmecske, Szabadszentkirály és Bicsérd. Befogadóként célszerű figyelembe venni 
a meglévő Szentlőrinc városi szennyvíztisztító telepet. 

 A községben a vezetékes gázellátó hálózat kiépült, bővítés a fejlesztésekkel 
összhangban megoldható. 

 A település villamos energiaellátása megoldott. Új transzformátor állomás telepítése a 
tervezett területek ellátásához nem szükséges, az új területek a meglévő állomások 
bővítésével elláthatók. Az északi gazdasági terület várhatóan jelentős energiaigényének 
teljesítésére a T-1M tervlapon feltüntetett területen belül energiaszektor kijelölése válhat 
szükségessé.   
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 A csapadékvíz-elvezetés nyílt árkos rendszerrel megoldott. Az árkok kialakítása 
megfelelő szelvénnyel történt, a karbantartásukról gondoskodni kell. A lakóházak kocsi 
beállóinak átereszei rossz állapotúak, javításukról célszerű gondoskodni. 

 
4.3 HÍRKÖZLÉS 
 
A településen föld feletti MATÁV hálózat működik. Átfogó rekonstrukció nem tervezett.  
A községben adótorony nem üzemel, ilyen igény nem is merült fel az előzetes egyeztetések 
során.  
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5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
Királyegyháza Baranya Megye Területrendezési Tervében – A Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelete 
 
Baranya megye szerkezeti terve 
 

A megye szerkezeti terve a település 
közigazgatási területét zömmel mezőgazdasági 
és települési, kisebb arányban erdőgazdálkodási 
és vízgazdálkodási térség kategóriába sorolja. 
Rigópusztától északra sajátos 
területfelhasználású térség kijelölésére került sor. 
A települési térség lehatárolása a hatályos 
településszerkezeti tervet veszi alapul.  

 
A műszaki infrastruktúra-hálózat részeként a 
külterületi mellékút-hálózat meglévő elemei, 
illetve a tervezett M60 gyorsforgalmi út és a 
kapcsolódó mellékút-hálózat eleme jelenik meg.  
 
További tervezett mellékút köti össze 
Királyegyházát a szomszédos Gerdével. 
 
 

 
A közigazgatási területet észak-déli irányban a Szentlőrinc – Sellye regionális vasútvonal 
keresztezi. 
 
Az 5805 sz. út nyomvonalán a megye szerkezeti terve jelöli a már megépült térségi 
kerékpárutat, illetve ennek folytatásaként tervezett térségi kerékpárút kiépítését irányozza 
elő. 
 
A közműhálózat közigazgatási területet érintő elemei a következők: 
- meglévő földgázelosztó vezeték, 
- meglévő térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat, 
- tervezett térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat, 
- tervezett földgázszállító vezeték. 
A módosítással érintett területet a 132 kV-os elosztó hálózat elemei keresztezik. 
 
A 2021. évi módosítás célja az M60 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának beillesztése a 
településrendezési eszközökbe. A gyorsforgalmi út módosítás szerinti nyomvonala 
megegyezik a Baranya megye szerkezeti tervén szereplő nyomvonallal, a kapcsolódó 
úthálózat részeként kiépítésre tervezett, a 6-os utat a gyorsforgalmi úttal összekötő út 
nyomvonala azonban változott. A változás oka a gyorsforgalmi út csomópontjának 
áthelyezése Királyegyházáról Szentlőrincre. 
 
Az MaTrT 15.§ (2) bekezdésének b) pontja szerint a településrendezési eszközben az 
országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési 
eszköz egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem 
vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv 
hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése 
esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében 
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megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolásától. 
 
Az egyeztetés az út tervezője és az illetékes államigazgatási szerv között megtörtént, az 
államigazgatási szerv a nyomvonal megváltoztatásához hozzájárult, ezáltal a 
településszerkezeti terv és a megye szerkezeti terve közti illeszkedés biztosított. 
 
 
Az országos övezetek közül Királyegyháza közigazgatási területét a következő 
övezetek érintik: 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 




 
A Bm TrT a közigazgatási terület döntő hányadát 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterületként 
határozza meg. 
 
A hatályos településszerkezeti terv az övezet 
lehatárolását nem tartalmazza. A módosítás 
során megtörtént a lehatárolás BmTrT szerinti 
korszerűsítése. 
 
A 2021. évi módosítás érinti az övezetet, mivel 
azonban beépítésre nem szánt terület kijelölésére 
kerül sor, a BmTrT és a településszerkezeti terv 
összhangja biztosított. 
 

 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 




 
A Királyegyháza közigazgatási területét érintő jó 
termőhelyi adottságú szántóterületek a kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterületeket övező 
kisebb foltokban helyezkednek el. 
 
A településszerkezeti terv az övezet lehatárolását 
nem tartalmazza. 
 
A módosítás során megtörtént a lehatárolás 
BmTrT szerinti korszerűsítése. Az érintett 
területeket a településszerkezeti terv általános 
mezőgazdasági övezet kategóriába sorolja, így a 
BmTrT és a településszerkezeti terv összhangja 
biztosított. 
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Erdők övezete 




 
Az erdők övezetébe az Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdők és az 
erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló 
földterületek tartoznak. 
 
A településszerkezeti terv az erdőterületeket a 
földnyilvántartás és az illetékes államigazgatási 
szervtől a terv készítésekor kapott 
adatszolgáltatás alapján határolja le. 
 
A 2021. évi módosítás az övezetet nem érinti.

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 




 
A Bm TrT a szántóföldi művelés elsődlegessége 
miatt a közigazgatási területnek csak kis 
hányadát irányozza elő erdőtelepítésre. Az 
erdőtelepítésre javasolt terület a keleti 
közigazgatási határvonal melletti, szántóföldi 
művelésre kevésbé alkalmas sáv. 
 
A hatályos terv az érintett területeket általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe sorolja. 
 
A 2021. évi módosítás az övezetet érinti, az 
övezeti érintettség erdőtelepítési kötelezettséggel 
nem jár, az útépítésnek akadálya nincs. 
 

 
 
Az országos övezetek közül Királyegyháza közigazgatási területét a következő 
övezetek nem érintik: 
 

  

Nagyvízi meder övezete  Világörökségi és világörökségi 
várományos területek által 

érintett települések 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 
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Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

Országos ökológiai hálózat 
területének övezetei 

Tájképvédelmi terület övezete 

 
A megyei övezetek közül Királyegyháza közigazgatási területét a következő övezetek 
érintik: 
 
Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete 




 
Királyegyháza Szentlőrinc térségi központtal a 
gazdaságfejlesztésbe bekapcsolódó terület. 
A hatályos településszerkezeti terv a település 
északi határában jelöl ki gazdasági funkciók 
elhelyezésére alkalmas területeket. 
Az itt felépített cementgyár már jelenleg is 
jelentős bevételi forrást jelent a településnek. 
A tervezett gyorsforgalmi út és a közelben 
megépülő csomópont gazdaság-fejlesztési 
szempontból további előrelépést jelenthet. 

 
A megyei övezetek közül Királyegyháza közigazgatási területét a következő övezetek 
nem érintik: 
 

  

Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

Építészeti örökség 
szempontjából kiemelten 

kezelendő területek övezete 

   

Együtt tervezésre javasolt 
terület övezete 

Ásványi nyersanyag-vagyon 
terület övezete 

Turizmusfejlesztés 
célterületeinek övezete 
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