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1. Örökségvédelmi vizsgálat:  
 

1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a 
történeti településmag) 

 

Szentlőrinc Árpád-kori eredetű település (első okleveles említése: 1235. S. Laurency de Wkur) 
az Okor folyó mellett alapított templomos (keresztes) lovagok rendházáról kapta a nevet. A 
templomos rend 1312-evi feloszlatása után az ispotályosok (johanniták) kezére került, akik 
hiteles helyi tevékenységet is folytattak itt. 1332. óta önálló "plébániás hely". A mohácsi csatát 
követő hadfelvonulások, seregjárások során többször is felgyújtották. 1550-ben es 1579-ben 
Szent Lőrinc város, a Pécs központú török közigazgatásban (Pécsi Vilajet) a szentlőrinci nahie 
(közigazgatási) központja. 
 
A XVII. század folyamán magyar földesura a Zrínyi család, míg török hűbérura Adon alajbég 
volt. A felszabadító harcok után a környék Breuner Sigfridnek, az udvari kamara elnökének 
kezére kerül. Szentlőrinc a XVIII. század első évtizedétől - centrális fekvésének köszönhetően - 
uradalmi központ. A század közepén Esterházy Miklós főherceg birtokkomplexumának egyik 
székhelye lesz.  
 
A település 1773-től kapott járási székhelyi rangot, 1862-től (1950-ig) pedig körjegyzőség 
működött itt, mely 13 községet foglalt magába. A dualizmus időszakában jelentős gazdasági, 
társadalmi fejlődés színtere, ekkor épültek ki a nagyközség közigazgatási, joghatósági, 
egészségügyi, kereskedelmi és közoktatási intézményei. Szentlőrincet választották, az egyházi 
közigazgatási rangját is megtartva az esperesi kerület központjának. 
 
A kedvező földrajzi helyzet, közlekedési viszonyok (1873-ban létesült postaállomása) és a 
gazdasági-igazgatási szerepkör bővülése a település lakosságának folyamatos gyarapodását 
idézte elő. 1868-ban a Pécs-Barcs vasútvonal átadásával Szentlőrinc fontos vasúti 
állomáshellyé vált, majd a Pécs-Budapest fővonal kiépülésével 1882-ben csomóponti szerepre 
tett szert. 
 
Már az 1700-as évek második felében készült térképeken is jól látható a kelet-nyugati irányú 
főút, melynek az Okor patakon átvezető hídjai mellé települt Szent Lőrinz. A főút kettős 
törésének északi részén található az uradalmi központ a templommal és a település házai 
kétoldalt a mai Rákóczi utca mellé települve. Az utca keresztezve a főutat tovább halad észak 
felé, melynek nyugati oldala épült be. Ekkor még egy másik patak is határolta a települést keleti 
és déli oldalról. Az Okor patak mellett három vízimalom működött. Kissé távolabbról tekintve 
Szentlőrinc környékére megfigyelhető az úthálózat, ami északi irányban halad Cserdi felé, 
észak-keleti irányban Boda felé, míg délre Szent Gál irányába. Az út mellé települt 
Tarcsapuszta is ekkor már lakott hely volt. Érdekesség, hogy az északi határban ősi az 
földvárat is ábrázolja a térkép. A külterület észak-keleti felén még kiterjedt erdőség volt. 
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Baranyavármegye a XIV. század elejéig (Györffy György térképe) 

 
Szentlőrinc határa az Első Katonai Felmérés (1763-1787) idején 

 

 

Közel száz évvel később a Pécs-Barcs vasútvonal kiépítése jelentett gyökeres változást a 
közlekedési hálózatban. A korabeli térképeken már feltüntették a vasútvonalat és a település 
vasútállomását. A település központi részének úthálózata jelentősen nem bővült, de már a mai 
Erzsébet utca beépült a vasútig és kiépült a mai Petőfi, Arany János és Árpád utca. 
 

 
Szentlőrinc határa a Második Katonai Felmérés (1806-1869) idején 

 

A következő közel húsz év múlva szintén a vasúti hálózatban történt változás, mivel 1883-ban 
kiépül Budapest irányába a vasútvonal, ekkor Szentlőrinc vasúti csomóponttá válik. A 
későbbiekben a Sellye felé tartó vonal kiépülésével ez a központi szerep még tovább erősödött. 

 

Szentlőrinc az 1940-es évekig tovább fejlődött keleti irányban, kiépült a mai Szent István, Szent 
Imre, Vörösmarty, Deák és Attila utca. Észak felé a mai 6. sz. főút felett csak a mai Szabadság, 
Fürdő és Temető utcák épültek tovább, mivel a temető az északi oldalról lehatárolta a 
települést. A vasútállomás továbbra is a mai Hunyadi utcán keresztül volt megközelíthető 
nyugati irányból. 
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Szentlőrinc központi része a Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) idején 

 

 

 

 
Szentlőrinc központi része a Magyarország Katonai Felmérése (1941) idején 
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A kastély egy 1927-es képeslapon 

 

 

 

 

 
A római katolikus templom egy 1945 előtti képeslapon 
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A vasútállomás épülete egy 1945 előtti képeslapon 

 

 

 

 

 
A vasútállomás épületei egy 1937-es képeslapon 
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A gazdasági iskola egy 1945 előtti képeslapon 

 

 

 

 

 

 

 
A mai Pécsi utca és Erzsébet utca sarkán álló épület egy 1933-as képeslapon 
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Az Országút utca egy 1910-es képeslapon 

 

 

 

 

 

 
Az Országút utca egy 1927-ben készült képeslap 
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A vasúti csomópont újabb letelepülőket (vasúti alkalmazottakat) vonzott ide. Az 1950-es 
években, a közeli Ny-Mecsekben meginduló uránbányászat hatására két és félszeresére nőtt a 
község lélekszáma és a beépített terület nagysága is. A bányászat hanyatlása, majd 1997-es 
megszűnése jelentősen éreztette negatív hatását a város társadalmi-gazdasági életében is. Az 
1950-es évekkel meginduló téeszesítés és az állami gazdaságok létrejötte széttörte a 
kisárutermelő és az uradalmi nagybirtokok rendszerét, helyükbe a nagyüzemi 
mezőgazdálkodás lépett. Szentlőrinc környékén jelentős eredményeket értek el, de az É-ra 
fekvő dombsági területeken már nem volt igazán kifizetődő a termelés. Az 1990-es 
rendszerváltás után a földek egy része újra magántulajdonba került. A téeszek többsége 
megszűnt, a szentlőrinci állami gazdaság átalakult és más formában működik tovább. 
Szentlőrinc 1996-ban kapott városi rangot.  
 

 
Szentlőrinc központi része az 1990-es évek katonai térképen 
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Történeti településmagnak a mai Jókai utca (6. sz. főút), Munkácsy Mihály utca, Kossuth Lajos 

utca és a Templom tér által határolt tömböt tekinthetjük. A településmagon belül egykor a 

kastély és annak kiszolgáló épületei, valamint a templom és a plébánia épület jelent meg, mint 

épített környezet. A tömb közepén, a kastély mellett keletre volt a kastélykert, majd a gazdasági 

jellegű kertek. A kertek alatt a tömböt egy feltáró út vágta ketté, ami a kastély megközelítését 

szolgálta.  

 

 
Szentlőrinc településmagja az 1865-ös Kataszteri térképen 

 

 

 

 
Történeti településmag légi felvételről (forrás: http://nyomaban.blog.hu/2015/05/23/szentlorinc_932) 
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Szentlőrinc az eltérő természeti és gazdasági adottságokkal rendelkező mecseki, zselici és a 

síksági kistájak találkozásánál kialakult település csak részben hagyományos közigazgatási, 

kulturális és közlekedési centrum, amelynek pozícióját és fejlődését elsősorban a vasút 

segítette. A település közigazgatási területének nagy része a Dunántúli-dombság nagytájon 

belül a Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék középtáj Dél-Baranyai-dombság területén, a 

szőlőhegy a Mecsek területén, a Bükkösdi-víz menti területek pedig a Dél-Zselic kistájon 

fekszik. A város közigazgatási területe a tájhatár szélén lévő helyzete, és Bükkösdi-víz menti 

fekvése miatt geológiailag nagyon változatos, így földtani képződmények is sokfélék. 

Talajtakaró a vízrajzi, domborzati és kőzettani tulajdonságoknak megfelelően változik. A 

csernozjom barna erdőtalaj észak-keleti részen, réti csernozjom a déli részeken, míg a nyugati 

részen (Bükkösdi-víz mentén) réti talaj a jellemző. 

 

A település legalacsonyabb része a délnyugati határban 112 m tengerszint feletti  magasságú, 

amely folyamatosan emelkedik észak felé a Keresztesi-erdőben 200 m tszf magasságú 

északkeleti határig. A régi településközpont a 120-125 m tszf magasságban alakult ki a 

Bükkösdi-víz keleti oldalán levő 20-25 m magas teraszon. A belterületet nyugatról határoló 

Bükkösdi víz és az Aszai(Cserdi)-árok mellett a Vályogvető-árok Szentlőrinctől délkeletre ered 

és délre tart, a Gerdei-árok a Tarcsapuszta településrész nyugati oldalán halad déli irányba, 

Tarcsapuszta településrész mellett duzzasztással kialakított halastóval. A várostól dél felé 

magas talajvizű területek találhatók. A térség üzemelő ivóvízbázisa sérülékeny. A feltárt 

hőforrások jó geotermikus adottságokra utalnak.  

 

Az éghajlatra jellemző a meleg nyár, mérsékelten száraz, hideg tél. A csapadék sokéves területi 

átlaga 709 mm. Az évi középhőmérséklet 10°C körüli. A jellemző szélirány az ÉNy-i, az átlagos 

szélsebesség 2,5-3,0 m/s között váltakozik. Az éves napsütéses órák száma kb. 2000 óra. A K-

i területek ariditási indexe 1,00 körül van. A téli hóval borított napok száma kb. 35.  

 

Az eredeti növénytakaró az erdős puszta, a vízfolyások mentén fűz- és égerligetek, patakparti 

és lápi magaskórósok. Az északabbi részek erdős társulásai jellemzően cseres tölgyesek és 

egyéb savanyodó talajú tölgyesek lehettek. Napjainkban azonban a környező terület több mint 

90%-án már nem a természetes, hanem mesterséges ökológiai rendszerek foglalnak helyet.  

 

• általános településkép: a település épített és természeti környezet vizuális megjelenéséről 

 

Szentlőrinc város tipikusan mezőgazdasági hasznosítású tájban kialakult település. A terület 

nagy része természetes tájalkotó elemekben szegény, csupán az északi, szőlőhegyi részeknél 

válik változatosabbá. A nyitott, nagyléptékű táj a nagyüzemi mezőgazdaságnak kedvezett, és 

így a mezőgazdasági utak szabályos rend szerint, csaknem sakktáblaszerűen kerültek 

kialakításra. A szántók aránya közel 70%, az erdősültség nem éri el a 8%-ot. 

 

Szentlőrinc és környezete napjainkban kultúrtájnak tekinthető, kis területre visszaszorult, 

fragmentálódott természetes vegetációval. Elsődleges rendeltetése szerint termesztőtáj, ezen 

belül mezőgazdasági termesztőtáj típusba sorolható. A patakvölgyek és az azt kísérő gyepek 

és puhafa-ligetek táji és természeti értékének megőrzése érdekében ökológiai hálózatba lettek 

sorolva. 
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Tájszerkezeti vonalas elemek: 

 6-os főút 

 Pécs-Budapest és Pécs-Barcs vasútvonal 

 Tervezett M60 út 

 Bükkösdi-víz 

 

Tájváltozási tendenciák: 

 Vonalas közlekedési infrastruktura-elemek (M60, kerékpárút) létesítése 

 csökkentő vasúti csomóponti jelentőség 

 

 
Szentlőrinc Baranya megye szerkezeti tervén 
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1.2. A település régészeti örökségének felmérése (az újonnan beépítésre szánt 
területnek kijelölt terület esetén terepbejárással) 

A régészeti munkarész Szentlőrinc településrendezési tervéhez készült. Az örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti munkarésze elkészítésének célja, hogy a földmunkával járó 

beruházást megelőzően feltérképezze a kulturális örökség elemeit, és azok megóvására, illetve 

megmentésére javaslatot tegyen. 

A régészeti örökség számbavétele 

A mai település közvetlen előzménye az először egy 1235-ös oklevélben szereplő említés, 

amely alapján az Okor vízfolyás mellett fekvő falu a templomos lovagok Szent Lőrincről 

elnevezett rendházáról kapta a nevét. A templomos rend 1312. évi feloszlatását követően az 

ispotályos rend vette át a rendházat, ahol hiteleshely is működött, és amely 1332-től önálló 

plébánia volt. A török hódoltság alatt az intenzív hadi események ellenére folyamatosan lakott 

hely. A régészeti kutatások alapján a település mai területe a középső-neolitikumtól kezdve 

folyamatosan lakott, a vaskorban különösen intenzíven. Szentlőrinc területén több alkalommal 

folyt topográfiai kutatás: 2001-2004 között az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalának 

bejárásai során, 2009-ben a Szentlőrinci elkerülő út nyomvonalának bejárása, majd 2016-ban a 

tarcsapusztai optikai vezeték nyomvonalának bejárása során. A kutatások a település 

külterületének 6-os úttól délre eső részét érintették. A régészeti munkarészhez kapcsolódóan 

2018. április 11-én terepbejárást végeztem a változtatási szándékkal érintett területeken. 

Azonosított 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. Változtatási 

szándék nem érinti. 

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. Változtatási szándék 

nem érinti. 

24534 Strandfürdő: Terepbejárással és ásatással (1963) kutatott lelőhely. Középső-bronzkori 

település maradványai kerültek elő (mészbetétes edények népe). Érintett helyrajzi számok: 32, 

33. Változtatási szándék nem érinti. 

24535 Szentlőrinc: Leltárkönyvi utalócédula alapján azonosított kolostorrom. Érintett helyrajzi 

számok: 0200/2, 0199/3, 0200/3, 0199/2. Változtatási szándék nem érinti. 

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. Változtatási szándék 

nem érinti. 

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. 

Változtatási szándék nem érinti. 
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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. Változtatási szándék nem érinti. 

70905 Kis-Mező-dűlő I: Terepbejárás során azonosított vaskori és római-kori településnyom. 

Érintett helyrajzi számok: 0121/18, 0121/17, 0121/16, 0121/15. Változtatási szándék nem érinti. 

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.  

Változtatási szándék nem érinti. 

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. Változtatási szándék nem érinti. 

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. Változtatási szándék nem érinti. 

91259 Tarcsai-útra-dűlő: Terepbejárás során azonosított középkori településnyom. Érintett 

helyrajzi számok: 092, 089/2, 033/1, 033/7. Változtatási szándék nem érinti. 

91261 Gerdei-ároktól keletre I: Terepbejárás során azonosított késő Árpád-kori 

településnyom. Érintett helyrajzi számok: 090, 088/2, 089/2. Változtatási szándék nem érinti. 

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. Változtatási szándék nem érinti. 

92929 Tarcsai-útra-dűlő 2.: Terepbejárás során azonosított középkori településnyom. Érintett 

helyrajzi számok: 092, 027/13, 027/16. Változtatási szándék nem érinti. 

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. 

Változtatási szándék nem érinti. 

92933 Alsó-Mező-dűlő: Érintett helyrajzi számok: 0141/1, 066/3, 051/11. Változtatási szándék 

nem érinti. 
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1.3.   A védett műemléki értékek települési értékleltára (értékkataszterben) 
 

1.3.1. a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek 
 

Nincs 

1.3.2. az országos építészeti örökség elemei 
 

CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 33. 

HELYRAJZI SZÁM: 222 

FUNKCIÓ: volt Esterházy uradalmi épület 

JELENLEGI VÉDELEM: M – II. bírság kategória 

 
 
 
 

          
 

 
 
 
 
 

LEÍRÁS: A 18. században épült sarok épület, egykor az Eszterházy uradalom 
tiszttartói, intézői lakása volt. Később eleinte lakóházként, majd 
napjainkban magánmúzeumként működik Brantner-Koncz ház néven. 
Az országban egyedülálló, a 19-20. század fordulójának polgári 
lakáskultúráját bemutató gyűjteménnyel rendelkezik. A 
gyógyszerészként dolgozó Brantner Antal unokaöccse volt dr. Koncz 
Miklósnak, egykori szentlőrinci főszolgabírónak, kinek hagyatékát, 
mesés tárgyi emlékét őrzi ez a ház. Brantner Antal halálát követően 
alakult alapítvány, ma a műemlékház működését hivatott támogatni. 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: értékleltár szerint 

ÁLLAPOT: az épület homlokzati nyílászáróit 2013-ban újították fel 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

a forgalmas út és csomópont közelsége 

JAVASLATOK: műemléki védelem fenntartása  
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CÍM: Szentlőrinc, Madách Imre utca 8. 

HELYRAJZI SZÁM: 259 

FUNKCIÓ: volt Esterházy-kastély 

JELENLEGI VÉDELEM: M – II. bírság kategória 

 
 
 

 
 

 
 
 

LEÍRÁS: A kastély építtetője eredetileg Prayner Szigfrid Kristóf volt, de akkor 
még az épület egy emelet magas volt. Pincéjében bort, padlásán 
terményt tároltak. Az egyik szárnyát később a templom építése miatt 
lebontották és helyére, a bal szárny végére, arra merőlegesen egy új 
szárnyat építettek. Ezek az átalakítások már az 1770-es években 
készültek az Eszterházyak idejében. A kastély stílusa, így nem 
egységes, amit tovább rontott a legutóbbi évtizedek toldaléképítkezése. 
A kastélyt 2006-ban felújították, azóta a Polgármesteri Hivatal működik 
benne. 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: értékleltár szerint 

ÁLLAPOT: felújított állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

a használatból adódó energetikai korszerűsítések pl. nyílászáró csere 

JAVASLATOK: műemléki védelem fenntartása 
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CÍM: Szentlőrinc, Templom tér 

HELYRAJZI SZÁM: 260/1 

FUNKCIÓ: Rk. templom 

JELENLEGI VÉDELEM: M – II. bírság kategória 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEÍRÁS: A templomot 1718-ban Breiner Mária Borbála Izabella grófnő építette, 
barokk stílusban. 1770-ben tornyát teljesen renoválták. 1808-ban 
restaurálva. 1889-ben új toronysisak készül, ami már nem az eredeti 
mintájára készül. A fő- és mellékoltárok, szószék klasszicista stílusú a 
19. század első feléből. Az 1970-es években a mellékoltárokat és a 
szószéket eltávolították. Figyelemre méltó látványossága egy török 
medencéből átalakított szenteltvíztartó. Orgonája a pécsi Angster 
József alkotása. 

ÁLLAPOT: külső felújítása folyamatban van 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: értékleltár szerint 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

mély fekvésű területen a falak nedvesedése, vízelvezetés 

JAVASLATOK: műemléki védelem fenntartása  
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1.3.3. a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 

Lásd az 1.2. fejezetet. 

 

1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára (értékkataszterben az 
önkormányzati főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi építészeti 
örökség országos, vagy helyi védelemre méltó elemeit) 

 

1.4.1. településszerkezet 
 

A történelmileg kialakult településszerkezetnek a mai Jókai utca (6. sz. főút), a Munkácsy 
Mihály utca, Erzsébet utca, Árpád utca, Baja utca, Rákóczi utca és a Templom tér által határolt 
tömböt tekinthetjük, ami az 1800-as évek végére alakult ki. A történeti településmag a tömb 
északi részén, a mai Kossuth Lajos utca felett található, ez utóbbi napjainkra jelentősen átépült 
és a Madách Imre utca kettévágja. A településszerkezet helyi építészeti örökségként országos, 
vagy helyi védelemre nem javasolt. 
 
1.4.2. telekstruktúra és utcavonal-vezetés 

 

A történelmileg kialakult utcarendszer, a történelmileg kialakult településszerkezet településmag 

alatti déli részén napjainkig fennmaradt. A telekstruktúra is őrzi az 1800-as évek végére 

kialakult formáját. Mindezek helyi építészeti örökségként országos, vagy helyi védelemre nem 

javasoltak. 

 

1.4.3. utcakép vagy utcakép részlet 

 

A történelmileg kialakult utcák beépítése meghatározza az utcaképet, így a Rákóczi utca 

általában fésűs beépítésű utcára merőleges gerincű kontyolás nélküli nyeregtetőkkel 

jelentkezik. Az 1800-as évek végén már általánosan megjelenik a hézagosan zártsorú, vagy 

zártsorú beépítés. Ez jellemző a két főutcának tekinthető Munkácsy Mihály és Erzsébet utcára, 

de a kisebb utcákban is elszórtan, vagy akár egyes utcaszakaszokon fellelhető. A Munkácsy 

Mihály utca házai napjainkra átépültek, jellegzetes utcakép nem maradt fenn. Helyi építészeti 

örökségként országos, vagy helyi védelemre javasolt utcakép, vagy utcakép részlet a 

településen nem található. 

 

1.4.4. településkarakter egyéb elemei 
 

Nincs 
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1.4.5. építmény, építményrészlet, vagy alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, 
homlokzati kialakítás 

 

CÍM: Szentlőrinc, Tarcsapuszta 

HELYRAJZI SZÁM: 077/3 

FUNKCIÓ: gazdasági épület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

     
 

LEÍRÁS: 18. századi gazdasági épület földszintes csonkakontyolt nyeregtetővel , 
kettős hódfarkú héjalásban kialakított ökörszem padlás szellőzőkkel 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, eredeti nyílászárók, héjalás és szellőzők 

ÁLLAPOT: felújításra szorul, a nyílászárók egy részét már kicserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

a használatból adódó szakszerűtlen átalakítások 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Tarcsapuszta 

HELYRAJZI SZÁM: 075/17 

FUNKCIÓ: gazdasági épület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század eleji jelentős tömegű, tégla architektúrás emeletes 
gazdasági épület (istálló) 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, tégla architektúra 

ÁLLAPOT: összedőlt tető, veszélyes állapot 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

gazdátlanság, elhanyagoltság 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 
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CÍM: Szentlőrinc, Tarcsapuszta 

HELYRAJZI SZÁM: 069/14 

FUNKCIÓ: irodaépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század eleji földszintes épület, eredeti tömeg, nyílásrend és 
nyílászárók 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók és homlokzati anyaghasználat 

ÁLLAPOT: felújított állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

a használatból adódó szakszerűtlen átalakítások, homlokzat 
energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Templom tér 3. 

HELYRAJZI SZÁM: 267 

FUNKCIÓ: művelődési ház (volt iskolaépület) 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század eleji utcavonallal párhuzamosan álló, utcafrontján tégla 
architektúrás földszintes épület, udvarán szabadtéri színpaddal 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, tégla architektúra 

ÁLLAPOT: karbantartott, részben felújított épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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CÍM: Szentlőrinc, Templom tér 5. 

HELYRAJZI SZÁM: 267 

FUNKCIÓ: hivatali épület (volt iskolaépület) 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század eleji utcavonalra merőlegesen álló, utcafrontján tégla 
architektúrás földszintes épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, tégla architektúra 

ÁLLAPOT: karbantartott, részben felújított épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Templom tér 2. 

HELYRAJZI SZÁM: 262/3 

FUNKCIÓ: római katolikus plébánia 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: Az 1900-as évek közepén előkert nélkül épült földszintes, sátortetős 
épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók 

ÁLLAPOT: karbantartott, felújított és korszerűsített épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 

HELYRAJZI SZÁM: 121 

FUNKCIÓ: református templom 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század második felében a saroktelekre átlóban épített templom 
épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: karbantartott, részben felújított épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 22/a. 

HELYRAJZI SZÁM: 122/1 

FUNKCIÓ: református parókia 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század második felében előkert nélkül épült földszintes, 
csonkakontyos épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók 

ÁLLAPOT: karbantartott, felújított és korszerűsített épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 17. 

HELYRAJZI SZÁM: 369 

FUNKCIÓ: üzlet 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében zártsorúan emelt tégla architektúrás épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: üzlet portálokkal átalakított utcai homlokzat 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, reklám feliratok, homlokzat energetikai 
korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 5. 

HELYRAJZI SZÁM: 380 

FUNKCIÓ: gazdasági épület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében épült, telken keresztben álló tégla architektúrás 
pajta épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók 

ÁLLAPOT: karbantartott épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, átalakítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelmi javaslatból törlés 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1-3. 

HELYRAJZI SZÁM: 385 

FUNKCIÓ: szociális otthon 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

        
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, zártsorú beépítés szerint emelt településképet 
meghatározó épületek, melyek korábban két telken álltak 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújított, részben átalakított utcai homlokzat 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 2. 

HELYRAJZI SZÁM: 651/1 

FUNKCIÓ: utcai kerítés 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében épült vakolt tégla pillérekkel tagolt 
kovácsoltvas kerítés 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: az utcai kerítés egésze 

ÁLLAPOT: átlagos, a pillérek vakolatjavítása és festése szükséges 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

bontás és új kerítés építése 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Megye utca 1. 

HELYRAJZI SZÁM: 397 

FUNKCIÓ: kollégium 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

        
 

LEÍRÁS: 20. század első felében emelt, vagy korábbi épület átalakításával 
született jelentős tömegű épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend és timpanonos bejárat 

ÁLLAPOT: falújított állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Pécsi utca 5. 

HELYRAJZI SZÁM: 641 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, zártsorú beépítés szerint emelt településképet 
meghatározó épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: karbantartott, részben átalakított utcai homlokzat 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, ablakcsere, homlokzat energetikai 
korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Pécsi utca 9. 

HELYRAJZI SZÁM: 643 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, hézagosan zártsorú beépítés szerint emelt 
épület, 2+1+2 ablak tengelyes utcai homlokzattal 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos, ablakcserén átesett utcai homlokzat 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Pécsi utca 

HELYRAJZI SZÁM: 712/1 

FUNKCIÓ: malomépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében épült három szintes malom épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: karbantartott, részben átalakított épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Erzsébet utca 1. 

HELYRAJZI SZÁM: 598 

FUNKCIÓ: középiskola 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

         
 

LEÍRÁS: 20. század első felében épült kétszintes alápincézett iskolaépület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés, utcai kerítés 

ÁLLAPOT: karbantartott épület új ablakokkal 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Erzsébet utca 2. 

HELYRAJZI SZÁM: 397/4 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, hézagosan zártsorú beépítés szerint emelt 
épület, 8 ablak tengelyes utcai homlokzattal 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos, eredeti állapotában fennmaradt épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, ablakcsere, homlokzat energetikai 
korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Erzsébet utca 11/2 

HELYRAJZI SZÁM: 586/2 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, hézagosan zártsorú beépítés szerint emelt 
épület, 2+2 ablak tengelyes utcai homlokzattal 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: leromlott állapotú lakatlan épület, lyukas tetővel 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

gazdátlanság 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Erzsébet utca 14. 

HELYRAJZI SZÁM: 411 

FUNKCIÓ: lakóépület és utcai kerítés 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: utcavonallal párhuzamosan álló lakóépület mellett, fésűs beépítés 
szerint épült lakóépület, a két épület között napjainkban készült 
nyerstégla pilléres kovácsoltvas jellegű kerítéssel 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújított, héjalás és nyílászáró cserén átesett épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Erzsébet utca 48. 

HELYRAJZI SZÁM: 498 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, hézagosan zártsorú beépítés szerint emelt 
épület, 1+2 ablak tengelyes utcai homlokzattal, mandzartos 
tetőfelépítménnyel 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújításra szoruló, eredeti állapotában fennmaradt épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, ablakcsere, homlokzat energetikai 
korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Erzsébet utca 52. 

HELYRAJZI SZÁM: 500 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, hézagosan zártsorú beépítés szerint emelt 
épület, 2+1+2 ablak tengelyes utcai homlokzattal 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend 

ÁLLAPOT: 20. század második felében kőporos vakolattal felújított homlokzat és 
átalakított ablakok, majd napjainkban redőnyös ablakcsere 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Széchenyi István utca 8. 

HELYRAJZI SZÁM: 421/2 

FUNKCIÓ: gazdasági épület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, a telken keresztben elhelyezett tégla 
architektúrás kisméretű gazdasági épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújításra szoruló, eredeti állapotában fennmaradt épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

állapot romlás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Rákóczi Ferenc utca 45. 

HELYRAJZI SZÁM: 358/1 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

        
 

LEÍRÁS: 19. században épült, részben tornácos hagyományos lakóépület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, ablakok 

ÁLLAPOT: felújításra szoruló, részben nyílászáró cserén átesett épület 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

állapot romlás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Rákóczi Ferenc utca 41. 

HELYRAJZI SZÁM: 354 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 19. században fésűs beépítés szerint épült, részben tornácos 
hagyományos lakóépület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, tornác, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: karbantartott, átalakított épület utcai hármas ablakkal és beüvegezett 
tornáccal 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

állapot romlás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Rákóczi Ferenc utca 33. 

HELYRAJZI SZÁM: 346 

FUNKCIÓ: lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében az utcavonallal párhuzamosan, 1+1+1 ablak 
tengelyes utcai homlokzattal emelt lakóépület, folytatásában nyerstégla 
gazdasági épülettel és terméskő lábazatos, nyerstégla pillérekkel tagolt 
kovácsoltvas kerítés 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömegek, nyílásrend, nyílászárók, anyaghasználat 

ÁLLAPOT: karbantartott, de jelenleg használaton kívüli, eredeti állapotú 
épületegyüttes 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

gazdátlanság, nyílászáró csere, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Rákóczi Ferenc utca 17. 

HELYRAJZI SZÁM: 320 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében az utcavonallal párhuzamosan, 2+2 ablak 
tengelyes historizáló díszítésű utcai homlokzattal emelt lakóépület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújított épület, újragyártott fa ablakokkal és műanyag redőnnyel 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Rákóczi Ferenc utca 33. 

HELYRAJZI SZÁM: 346 

FUNKCIÓ: lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében az utcavonallal párhuzamosan, 1+1+1 ablak 
tengelyes utcai homlokzattal emelt lakóépület, folytatásában nyerstégla 
gazdasági épülettel és terméskő lábazatos, nyerstégla pillérekkel tagolt 
kovácsoltvas kerítés 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömegek, nyílásrend, nyílászárók, anyaghasználat 

ÁLLAPOT: karbantartott, de jelenleg használaton kívüli, eredeti állapotú 
épületegyüttes 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

gazdátlanság, nyílászáró csere, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Rákóczi Ferenc utca 9. 

HELYRAJZI SZÁM: 312 

FUNKCIÓ: lakóépület és utcai kerítés 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: Fésűs beépítés szerint napjainkban épült, vagy jelentősen átalakított 
hagyományos beüvegezett tornácos lakóépület, a nyers terméskő 
lábazatra épített tégla pillérek közötti lécbetétes kerítés jól illeszkedik 
az épülethez 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT: újszerű épület és kerítés 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: történeti építészeti értéket nem képvisel 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Rákóczi Ferenc utca 7. 

HELYRAJZI SZÁM: 309 

FUNKCIÓ: gazdasági épület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, fésűs beépítés szerint a lakóház mögött 
épített téglaarchitektúrás istálló 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, nyerstégla homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos állapot 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Rákóczi Ferenc utca 1. 

HELYRAJZI SZÁM: 301 

FUNKCIÓ: gazdasági épület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, fésűs beépítés szerint a lakóház mögött 
épített téglaarchitektúrás istálló 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, nyerstégla homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos állapot 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Arany János utca 14. 

HELYRAJZI SZÁM: 315 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

        
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, zártsorúan épített áthajtós lakóház egyik felén 
a 2+2 ablak tengelyes nyílásrend és a homlokzati vakolatdíszítés 
fennmaradt, az ablakokat új fa szerkezetekre cserélték 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos állapot 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Arany János utca 32. 

HELYRAJZI SZÁM: 347 

FUNKCIÓ: gazdasági épület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, a széles telken keresztben állóan épített 
téglaarchitektúrás istálló és pajta 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, pajta kapu, nyerstégla homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos állapot, az istálló ajtót az épülettől idegen kétszárnyú acél 
szerkezetre cserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

homlokzat átalakítás 

JAVASLATOK: átalakított homlokzat 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

CÍM: Szentlőrinc, Arany János utca 34. 

HELYRAJZI SZÁM: 348 

FUNKCIÓ: lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében emelt épületegyüttes a település jellemző 
épülettípusait mutatja be. Az utcával párhuzamosan épült az „L” alakú 2+1+2 
ablak tengelyes lakóépület, folytatásában a téglaarchitektúrás istálló, majd a 
pajta. Az épületekkel szemben a telekhatár mellett szintén nyerstégla kisebb 
gazdasági épület áll. Az utcavonalon nyerstégla lábazatos, nyerstégla 
pillérekkel tagolt kovácsoltvas kerítés. 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épületek tömege, nyílásrendje, eredeti nyílászárói és homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújításra szorul, a lakóépületet napjainkban kőporos vakolattal látták el és a 
homlokzatot lecsupaszították, a redőnyöket műanyagra cserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

gazdátlanság, a lakóépület homlokzatának energetikai korszerűsítése 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Hunyadi János utca 

HELYRAJZI SZÁM: 917/16 

FUNKCIÓ: vasúti váltóház épülete 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében emelt téglaarchitektúrás vasúti épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, nyerstégla homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: karbantartott épület, a héjalás felújításra szorul, az egyik ablakát az 
osztásrend megtartásával fehér műanyag szerkezetre cserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, átalakítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Hunyadi János utca 

HELYRAJZI SZÁM: 917/16 

FUNKCIÓ: vasútállomás épülete 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében épített kétszintes téglaarchitektúrával díszített 
állomás épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos állapot, a homlokzati nyílászárók egy részét fehér műanyag 
szerkezetre cserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Hunyadi János utca 33. 

HELYRAJZI SZÁM: 917/7 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében épült földszintes emelt tömegű vasúti tiszti 
lakóház, ami jelenleg két lakásra van osztva 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, eredeti nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: eltérő módon átalakított, felújított kétfelé osztott épület, melynek utcai 
kerítései is eltérőek 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, átalakítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Árpád utca 2. 

HELYRAJZI SZÁM: 456/1 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, az utcával párhuzamosan zártsorúan emelt 
saroképület, nagyrészt eredeti nyílásrenddel és nyílászárókkal 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók 

ÁLLAPOT: felújításra szorul, a főhomlokzat szélén utcai bejáratot és kirakatot 
alakítottak ki és kőporos vakolattal látták el homlokzati felületet 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szent István utca 28. 

HELYRAJZI SZÁM: 569 

FUNKCIÓ: góré 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: A lakóépület folytatásában, falazott ólakra épített fa szerkezetű góré 
sűrű léc burkolattal 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos állapot, a falazott alépítményt már átalakították és bővítették 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

használaton kívüliség, bontás 

JAVASLATOK: nem képvisel egyedi értéket, átalakított alépítmény 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szent István utca 6. 

HELYRAJZI SZÁM: 592 

FUNKCIÓ: utcai kerítés 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, a hézagosan zártsorúan épült lakóház melletti 
kovácsoltvas kapuk 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: kovácsoltvas kapuk egésze 

ÁLLAPOT: átlagos állapotú, az áttört részeket fonatos kerítésdróttal zárták le 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, új kerítés építése 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szent István utca 11. 

HELYRAJZI SZÁM: 625 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, hézagosan zártsorú beépítéssel emelt 1+2+1 
ablak tengelyes, középső részén utcára merőleges gerincű oromfallal 
tagolt épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, eredeti nyílászáró, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújításra szorul, az utcai ablakok egy részét kisebb méretű 
egyszerűbb szerkezetekre cserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: átalakított épület 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Zrínyi utca 3. 

HELYRAJZI SZÁM: 618 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében,  hézagosan zártsorúan épült 2+2 ablak 
tengelyes lakóház  

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: átlagos állapotú, borostyánnal teljesen befuttatott nyerstégla 
homlokzat, a redőny lamellákat műanyagra cserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Attila utca 2. 

HELYRAJZI SZÁM: 658 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, hézagosan zártsorú beépítéssel emelt 1+2+1 
ablak tengelyes épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújítás alatt áll, az utcai ablakokat már újabb fa szerkezetekre 
cserélték, valamint a redőny lamellák is már műanyagból készültek 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Attila utca 4. 

HELYRAJZI SZÁM: 659/1 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében,  hézagosan zártsorúan épült sarokház, északi 
homlokzata 4 ablak tengelyes, míg a keleti főhomlokzata 1+2+1 ablak 
tengelyes a középső részen tagolt és csonka kontyos fióktetővel 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú, az ablakokat napjainkban külső tokos műanyag 
lamellás redőnyökkel látták el 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Attila utca 10. 

HELYRAJZI SZÁM: 694 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, hézagosan zártsorú beépítéssel emelt 1+2 
ablak tengelyes épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújítás során az utcai ablakokat már újabb műanyag szerkezetekre 
cserélték és azokat külső tokos műanyag redőnnyel látták el 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: átalakított épület 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Attila utca 37. 

HELYRAJZI SZÁM: 189/1 

FUNKCIÓ: lakóépület 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében,  hézagosan zártsorúan emelt 2+2 ablak 
tengelyes épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújítás során az utcai ablakokat már külső tokos műanyag redőnnyel 
látták el, valamint a héjalást bitumenes hullámlemezre cserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás, homlokzat energetikai korszerűsítés 

JAVASLATOK: átalakított épület 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szőlőhegy 

HELYRAJZI SZÁM: 2071 

FUNKCIÓ: présház 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

         
 

LEÍRÁS: 20. század első felében, utcavonalra merőleges gerinccel épült tornác 
nélküli présház, az ajtaja felett az 1926-os építési évszám olvasható 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, zsaluk, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújításra szorul, az épület előtti polikarbonát hullámlemez előtető 
idegen az épülettől 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás 

JAVASLATOK: előtető elbontása 
egyedi helyi védelem 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szőlőhegy 

HELYRAJZI SZÁM: 2046 

FUNKCIÓ: présház 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében az utcavonallal párhuzamosan emelt tornác 
nélküli, félnyereg tetős épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, zsaluk, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújításra szorul 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szőlőhegy 

HELYRAJZI SZÁM: 2047 

FUNKCIÓ: présház 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében az utcavonallal párhuzamosan emelt tornác 
nélküli, félnyereg tetős épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújításra szorul, az ablakait és az ajtaját már újabb szerkezetekre, 
valamint a héjalást is hullámpalára cserélték 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás 

JAVASLATOK: átalakított épület 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szőlőhegy 

HELYRAJZI SZÁM: 2123 

FUNKCIÓ: közösségi présház 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

       
 

LEÍRÁS: 20. század első felében az utcától távolabb épített jelentős méretű 
présház, melynek díszített oromfalakkal határolt nyeregtetős tömegét a 
bejárat előtt faoszlopos fióktető szakítja meg. A homlokzatok tégla és 
vakolat architektúrával szépen díszítettek. 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, nyílászárók, zsaluk, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújított épület, amit az egyik hátsó oldalon vizesblokkal bővítettek 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szőlőhegy 

HELYRAJZI SZÁM: 2154/1 

FUNKCIÓ: présház 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: Az utcavonallal párhuzamosan emelt tornác nélküli, nyeregtetős épület. 
Építési ideje bizonytalan, napjainkban épült, vagy átépült. 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg 

ÁLLAPOT: átlagos állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, bővítés 

JAVASLATOK: építészeti értékekkel nem rendelkező épület 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szőlőhegy 

HELYRAJZI SZÁM: 2173/1 

FUNKCIÓ: présház 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: 20. század első felében az utcavonallal párhuzamosan emelt tornác 
nélküli, nyeregtetős épület 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílásrend, homlokzatképzés 

ÁLLAPOT: felújításra szorulnak a nyílászárók, héjalás és a bádogos szerkezetek, 
a bejárat elé épített polikarbonát tető idegen az épülettől 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, temető 

HELYRAJZI SZÁM: 0197/3 

FUNKCIÓ: ravatalozó, kő kereszt és fekete kereszt 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

           
 

LEÍRÁS: 1992-ben épült, földdel fedett és tégla architektúrás ravatalozó 
épületegyüttes magas építészeti minőséget képvisel, a bejárat mellett 
homokkő kereszt áll talapzatán az évszám nem olvasható, a temető 
nyugati szélén, terméskő lábazaton fekete fém kereszt áll 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: épület tömeg, nyílászárók és anyaghasználat, keresztek egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú, kő kereszt felújítás 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen átalakítás, bővítés, a keresztek felújításának elmaradása 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Szőlőhegy 

HELYRAJZI SZÁM: 2136/2 

FUNKCIÓ: kő kereszt 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: a szőlőhegyen 1862-ben állított homokkő kereszt a településkép része 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: az építmény egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú, de festése időszerű 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

 

CÍM: Szentlőrinc, Erzsébet utca 

HELYRAJZI SZÁM: 508/2 

FUNKCIÓ: kő kereszt 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: a lakóházak előtt állított homokkő kereszt a településkép része, 
elhelyezésének éve a talapzaton nem olvasható  

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: az építmény egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Széchenyi István utca 

HELYRAJZI SZÁM: 423/2 

FUNKCIÓ: kereszt 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: az útkereszteződésben újra állított kereszt 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: eszmei értéket képvisel 

ÁLLAPOT: újszerű 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: építészeti értéket nem képvisel 
egyedi helyi védelemi javaslatból törlés 
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 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 

HELYRAJZI SZÁM: 0208/25 

FUNKCIÓ: kereszt 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: az országút melletti kő-beton keresztet a talapzaton olvasható évszám 
alapján 1948-ban állították 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: az építmény egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

szakszerűtlen felújítás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

1.4.6. szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 
 

CÍM: Szentlőrinc, Urbach tér 

HELYRAJZI SZÁM: 152/45 

FUNKCIÓ: forradalmi emlékmű 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 
LEÍRÁS: szoborból és több emléktáblából és tájépítészeti elemekből álló 

kompozíció 1848, 1956 és 1989 forradalmainak állít emléket 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: a kompozíció egésze 

ÁLLAPOT: 2016-ban felújításra került 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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CÍM: Szentlőrinc, Pécsi utca 

HELYRAJZI SZÁM: 152/44 

FUNKCIÓ: városavatás emlékmű 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: az 1996-os városavatásnak és az 1100 éves honalapításnak emléket 
állító emlékmű 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: az építmény egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Pécsi utca 

HELYRAJZI SZÁM: 637/2 

FUNKCIÓ: I. világháborús  emlékmű 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: az I. világháború hőseinek emléket állított emlékmű a településkép 
része 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: az emlékmű egésze 

ÁLLAPOT: felújított állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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CÍM: Szentlőrinc, Pécsi utca 

HELYRAJZI SZÁM: 637/3 

FUNKCIÓ: II. világháborús emlékmű 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: a II. világháború áldozatainak emléket állított emlékmű a településkép 
része 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: az emlékmű egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Pécsi utca 

HELYRAJZI SZÁM: 724/40 

FUNKCIÓ: díszkút 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: a Pécsi és Erzsébet utca sarkán álló díszkút a településkép része 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: a díszkút egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

rongálás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 



Települési örökségvédelmi hatástanulmány    52 

 

 Szentlőrinc településrendezési eszközei  
 

CÍM: Szentlőrinc, Templom tér 

HELYRAJZI SZÁM: 263 

FUNKCIÓ: kő kereszt 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: a templom szomszédságában, a járda mellett álló homokkő kereszt a 
templom 1720-as építésének és 1979-es felújításának állít emléket 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: az építmény egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Március 15. tér 

HELYRAJZI SZÁM: 152/55 

FUNKCIÓ: szobor 

JELENLEGI VÉDELEM: H - egyedi helyi védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: Ülő fiú, Szomor László 1973-as szobra 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK: a szobor egésze 

ÁLLAPOT: karbantartott állapotú 

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

rongálás 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

1.4.7. táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájérték, növényzet 
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CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály és Madách Imre utca sarok 

HELYRAJZI SZÁM: 213 

TERMÉSZETI ÉRTÉK: idős vadgesztenye 

JELENLEGI VÉDELEM: T - egyedi természeti védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: közel 1 m átmérőjű idős vadgesztenye (Aesculushippocastanum) 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT:  

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc, Madách Imre utca déli vége 

HELYRAJZI SZÁM: 254/3 

TERMÉSZETI ÉRTÉK: idős hársfák 

JELENLEGI VÉDELEM: T - egyedi természeti védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: idős hársfák (kb. 6 db Tilia sp.) 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT:  

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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CÍM: Szentlőrinc, Eszterházy-kastély kertje 

HELYRAJZI SZÁM: 259 

TERMÉSZETI ÉRTÉK: kastély kert fái 

JELENLEGI VÉDELEM: T - egyedi természeti védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: hársfa (Tiliasp.), kőris (Fraxinussp.) és négy platán (Platanus x hybrida)   

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT:  

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc,  Templom tér 

HELYRAJZI SZÁM: 263 

TERMÉSZETI ÉRTÉK: Rk. templom előtti vadgesztenyefák 

JELENLEGI VÉDELEM: T - egyedi természeti védelemre javasolt 

 

 
 
LEÍRÁS: vadgesztenyék (Aesculushippocastanum) 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT:  

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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CÍM: Szentlőrinc, Pécsi út I vh. emlékmű mögött 

HELYRAJZI SZÁM: 637/3 

TERMÉSZETI ÉRTÉK: idős vadgesztenyék 

JELENLEGI VÉDELEM: T - egyedi természeti védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: Idős vadgesztenyék (Aesculushippocastanum)   

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT:  

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc,  vasútállomás parkoló 

HELYRAJZI SZÁM: 917/6 

TERMÉSZETI ÉRTÉK: idős hársfák 

JELENLEGI VÉDELEM: T - egyedi természeti védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: idős hársfák (Tilia sp.) 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT:  

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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CÍM: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 33. 

HELYRAJZI SZÁM: 222 

TERMÉSZETI ÉRTÉK: idős hársfák 

JELENLEGI VÉDELEM: T - egyedi természeti védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: idős hársfák (Tilia sp.) 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT:  

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 

 

 

 

 

CÍM: Szentlőrinc,  Munkácsy Mihály és Pécsi út sarok 

HELYRAJZI SZÁM: 638 

TERMÉSZETI ÉRTÉK: idős juharfa 

JELENLEGI VÉDELEM: T - egyedi természeti védelemre javasolt 

 

 
 

LEÍRÁS: idős juharfa 

VÉDÉNDŐ ÉRTÉK:  

ÁLLAPOT:  

VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK: 

 

JAVASLATOK: egyedi helyi védelem 
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2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése:  
 

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 

 
Részlet a településfejlesztési koncepcióból: 

 

4.1.1 Javasolt településszerkezeti változások 

4.1.1.1 A területfelhasználás módosítására vonatkozó javaslatok 

 

Szentlőrinc jelenleg hatályos településszerkezeti terve a hosszú távon nem  biztosítja  a 

település kiegyensúlyozott fejlődését, ezért annak felülvizsgálata indokolt. A javasolt 

területfelhasználás változtatások: 

1. A vasúti kapcsolat jövőbeni kihasználását a terven kijelölt IG jelzésű ipari gazdasági 

terület jól tudja szolgálni, ám a legutóbbi (államigazgatási eljárás keretében nem 

engedélyezett) Gip jelzésű területeket a kiváló minőségű termőföld védelme miatt 

eredeti erdő (E) és mezőgazdasági (M) területként kell a jövőben hasznosítani. 

 

2. A 6-os út északi oldalán kijelölt, de még fel nem használt  tartalék lakóterületek 

helyett legalább a hatályos jogszabályban meghatározott 250 m-es sávban 

gazdasági terület vagy beépítésre nem szánt terület kijelölése javasolt. A kedvező 

közlekedési kapcsolat miatt a déli oldalon már benzinkút és kereskedelmi 

tevékenységek megtalálhatók, tovább fejleszthetők, a közlekedésből adódó terhelés 

miatt a főút melletti lakóterület-fejlesztés zaj és rezgésártalom miatt sem javasolt. A 

főút melletti közlekedésből adódó szennyezés miatt kevésbé jelent akadályt, hogy a 

termőföldek az átlagosnál jobb minőségűek. 

 

3. A rekreációs területek, közparkok, közkeretek kijelölése minimális, ezek bővítése 

szükséges (pl. vasútállomás környéke, Polgármesteri Hivatal környezete, Munkácsy 

és Madách utcák találkozásánál lévő terület). Kiemelten fontos, hogy ezek az elemek 

egy egységes zöldfelületi rendszer kialakításához járuljanak hozzá, ezzel növelve a 

zöldfelületek pozitív kondicionáló hatását, rekreációs funkciót, illetve a klimatikus 

viszonyok megőrzését, javítását. A település beépített területein, illetve közvetlen 

környékén található növényzet elhelyezkedése, mennyisége és összetétele jelentősen 

befolyásolja a hő- és vízháztartás alakulását, a levegő szennyezettségét, és nem 

utolsó sorban gondozott, esztétikus megjelenésével javítja a lakosság komfortérzetét



4.1.1.2 A településszerkezet szerkezeti javítását szolgáló lehetséges közlekedést érintő 

intézkedések, beavatkozások 

1. Az ország Területrendezési Tervében meghatározott, 6. sz. főút elkerülő szakasza 

(mely szerepel a hatályos településszerkezeti tervben) - nem helyi kompetencia 

2. Az M60-as autópálya hozzá tartozó autópálya-csomópont kiépítése (a hatályos 

tervnek megfelelően) - nem helyi kompetencia 

3. Parkoló-területek kijelölése, fejlesztése 

4. Kerékpáros hálózat fejlesztése Kacsóta irányában 

5. Tarcsapuszta felé meghosszabbítani a kerékpárutat 
 

4.1.1.3 Környezeti   és   tájképi   konfliktusok   kiküszöbölése   érdekében   tehető   

intézkedések   a településszerkezet, az övezetek megváltoztatásával 

1. nagy, csarnokjellegű épülettömeget igénylő, és/vagy tömegeket vonzó funkciók közül 

az ipar, kereskedelem és kereskedelem terén a városszéli területek preferálása (6-

os út északi oldala, vasúttól délre ipari gazdasági célra szánt területek) 

2. fásítások (platán és más, tradicionálisan jelen lévő fajokból) 

 a városközpontban 

 a lakóterületeken, és elsősorban a lakótelepeken 

 a fásított utcák facseréinél, pótlásainál 

3. táj- és természetvédelmi szempontok fokozott érvényesítése a szőlőhegyen 

 

4.1.1.4 Egyéb  települési  sajátosságokat  és  környezeti  minőséget  óvó,  

levegőminőséget  javító intézkedések 

1. Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, illetve a kiépített rendszerek folyamatos 

karbantartásának biztosítása 

2. Geotermikus alapú távhőszolgáltatás hálózatának bővítése, gázfűtésű társasházak 

átállásának ösztönzése (egyedi, szabályozható innovatív mérési lehetőség alkalmazó 

rendszer biztosításával) 

 

2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai:  
 

2.2.1. a régészeti örökségre 
 

Változtatási szándékok 

Kelet felé bővülne a belterület a 022 hrsz. árokig lakóterület céljára. A területen regisztrált 

régészeti lelőhely nem található. A terepbejárás során fedettség miatt kutatni nem lehetett. 

Dél felé belterület bővítés várható a 0115 hrsz. árokig gazdasági terület céljára, illetve a 

0120 hrsz. árokig és ettől délre kb. 100 m-es sávban szintén gazdasági terület céljára. A 

területtől délre találhatók a 2009-es nyomvonalbejárás során azonosított lelőhelyek. Mivel a 

terepbejárás egy nyomvonal tengelyétől meghatározott távolságra terjedt ki, a lelőhelyek 

északi és déli határa nem került megállapításra. Nem zárható ki, hogy a 70905 és 70907-es 

lelőhelyek érintik a változtatási szándék területét.  
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Északon a 6-os út északi oldalán a 0210/1, 0210/7 és 0210/12 hrsz. egy részén szeretnének 

gazdasági területet kijelölni. A területen nem található regisztrált lelőhely. Az állapotfelmérő 

terepbejárás során a szántásban szórványosan 19. századi edénytöredékek jelentkeztek. 

Régészeti lelet, jelenség, lelőhelyre utaló nyom nem került elő, így feltételezhető, hogy a 

változtatási szándék területe nem érint régészeti korú lelőhelyet. 

Nyugaton a régi 6-os úttól délre (0178/1 hrsz.) 80-100 m-es sáv szintén gazdasági terület 

lenne. A területet az állapotfelmérő terepbejárás során részlegesen lehetett kutatni a 

részleges fedettség, és a belvíz miatt. A bejárás során régészeti lelet, jelenség, lelőhelyre 

utaló nyom nem került elő, így feltételezhető, hogy a változtatási szándék területe nem érint 

régészeti korú lelőhelyet.  

 

 

 
A bejárt terület északnyugatról fotózva 

 
A bejárt terület északról 
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Törvényi előírások 

A régészeti lelőhelyekkel a kapcsolatos törvényi szabályozás alapja 2001. évi LXIV. törvény 

a kulturális örökség védelméről. Ennek alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken a 

földmunkával járó beruházásokat el kell kerülni. Amennyiben azok még is szükségesek, 

akkor a régészeti feltárások költségeit annak a félnek kell viselnie, akinek a feltárás az 

érdekében áll (19. §). Nagyberuházás esetén a feltárást megelőzően előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíttetni (23. §), melynek feltárási projektterve tartalmazza a régészeti 

feladatellátásra vonatkozó információkat: a feltárás módját, várható idejét, költségeit, 

kockázatelemzését. Nagyberuházás esetén a Magyar Nemzeti Múzeumot kell értesíteni a 

beruházási szándékról, amely koordinálja a területileg illetékes múzeummal a 

szerződéskötést. Szentlőrinc területén a Janus Pannonius Múzeum a területileg illetékes, 

megyei gyűjtőkörrel rendelkező múzeum (7621 Pécs, Káptalan u. 5.). Amennyiben régészeti 

leletek, emlékek kerülnek elő földmunka során, nem nyilvántartott lelőhelyen, úgy a területen 

a földmunkákat be kell szüntetni, és a feltárást mentő feltárás keretében a területileg illetékes 

múzeumnak el kell végeznie (23.§). Szentlőrinc területén a földmunkával járó beruházások 

engedélyezési folyamata során a régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos szakhatósági 

állásfoglalást a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalának Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya adja. 
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2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre  

 

A településszerkezeti terven az úthálózat fejlesztése szerepel, mely szerint az M60-as 

autópálya és a 6. sz. főút között kiépül egy összekötő út Szentlőrinc belterülete és 

Tarcsapuszta között. A terven az összekötő út és a vasútállomás között is egy új út szerepel, 

ami körbejárhatóságot biztosít a település déli részén. A tervezett útfejlesztés tehermentesíti 

a történeti településrész Munkácsy Mihály és Erzsébet utcáját. 

 

 
Szentlőrinc déli része a T-1 településszerkezeti terven 
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2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 

 

A szabályozási terv közterület-alakítási terv készítését írja elő a történeti településmag, a 

Madách Imre utca, a Munkácsy Mihály utca és az Erzsébet utca felső részére. A közterület-

alakítás kiterjed az utak, parkolók és zöldfelületek rendezésére, mellyel a műemléki kastély 

és templom méltó környezetbe kerülhet. 

 
A történeti településközpont az SZ-2 szabályozási terv részletén 

 

 
Pécsi út és Erzsébet utca csomópontja az SZ-2 szabályozási terv részletén 
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3. Az értékvédelmi terv:  

 

3.1. az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és 
követelmények meghatározása 

 

Részlet a településfejlesztési koncepcióból: 

Szentlőrinc településszerkezeti tervét a képviselőtestület 2000. szeptember 30-án fogadta el, ehhez elkészült 

egy a műemlékeket és helyi építészeti értékeket felmérő és védettséget is javasló értékvizsgálat. 

Örökségvédelmi hatástanulmánnyal a város nem rendelkezik. 

Az Étv. 56. § (2) bekezdése szerint „a helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté 

nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata.” 

Ennek alapján helyi értékvédett épületek, valamint a kulturált településkép fontos identitásnövelő tényezők, 

hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, ezért kiemelten 

fontos, hogy a városvezetés a lakosság, valamint a helyi civil szervezetek bevonásával a 

hagyományőrzésre, értékmegőrzésre, azok bemutatására kiemelt figyelmet fordítson. 

Szentlőrinc 1996-ben elkészítette helyi értékvédelmi rendeletét (9/1996.(IV.25.) KT. rendelet a helyi jellegű 

építészeti értékek védelméről), majd 2008-ban jogszabályváltozás miatt módosította azt. A jogszabály 

általános elveket fogalmaz meg, a helyi építészeti értékekről szóló 10/1996.(V.30.) KT rendeletet 

tartalmazza a helyi védett épületek listáját. Ekkor 12 db építészeti értéket (lakóházak, műszaki áruház, 

melléképület, volt általános iskola, stb.) védetté nyilvánítása történt meg, módosítására a 2000-ben készült 

értékvizsgálatot követően nem került sor. 

Javaslatok az örökség védelmére 

A település építészeti örökségének számbavételére ás aktualizálására van szükség, így felmérése 

szükséges. Az örökségvédelmi hatástanulmányt a településrendezési eszközök módosításakor, új készítésekor 

jogszabályi kötelezettség alapján kötelező elkészíttetni. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészültét követően a helyi építészeti értékekről szóló 10/1996.(V.30.) KT 

rendelet módosítása, ill. hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása javasolt. 
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3.2. az önkormányzati feladatok meghatározása  

 

 A településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv) készítése 

során érvényre juttatni az országosan védett műemlékek megőrzésének, 

bemutathatóságának fenntartását, javítását. 

 

 Települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a helyi építészeti örökség 

települési értékleltárával 

 

 Településképi rendelet megalkotása a helyi építészeti örökségek védelmével 

Az Önkormányzat fontos feladata, hogy a település épített és természeti értékeit megőrizze, 

azt tovább fejlessze és az átalakítások során gondoskodjon a védelemről. Az épített és a 

természeti környezet elemei határozzák meg alapvetően a település lakhatóságát. Állapotuk, 

minőségük, esztétikai megjelenésük jelentősen befolyásolják a lakosok komfort érzetét és a 

település arculatát. Ebből adódóan fő feladat az értékek megőrzése és védelme, meghagyva 

a település fejlődéséhez szükséges lehetőségeket. 

A helyi védelemre javasolt építmények a település elmúlt egy-kétszáz évének emlékei, 

melyek napjainkra a kialakult hagyományoknak tekinthetők. A település építészeti 

arculatának megőrzése érdekében fontos hogy a védett épületek mintaként is szolgáljanak, 

hogy a leromlott állapotú (már nem védhető) lakóházak, gazdasági épületek és foghíjak 

helyén a hagyományokhoz igazodók épüljenek. Igazak ezek a meglévő épületek bővítésére 

is. 
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