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A PK Zrt Pécsi Tömegközlekedési Zrt. „f.a.” 

(7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33.) 

1/1 tulajdonában lévő 7631 Pécs, Füzes dűlő elnevezésű,  

Pécs  5274/1, 5274/4, 5279/3 hrsz. „beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlanról 
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1. PÉCS 5274/4; 5274/1 ÉS 5279/3 HRSZ. BEÉPÍTETLEN TERÜLETEK 

BEMUTATÁSA  
 

A bemutatott ingatlanok Baranya megyében, Pécsett a megyeszékhelyen helyezkednek el, a 

belvárostól délnyugatra elhelyezkedő Füzes dűlő elnevezésű, kialakulófélben lévő 

gazdasági-kereskedelmi területen.  

 

A terület ipari parkként funkcionál, jellemzően gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató 

egységek (csempe diszkont, autószerelő műhelyek, tüzép) és beépítetlen területek 

környezetében helyezkedik el.  

 

A terület északi része a meglévő gazdasági hasznosítású ingatlanokig szilárd burkolatú úton 

közelíthető meg, (Megyeri híd), míg az attól nyugatra lévő ingatlanok megközelítése 

kavicsszórt és földes úton oldható meg, a déli rész at elkerülő út felől közelíthető meg, de 

szilárd burkolat csak a leendő útcsatlakozás kezdetén található.  

Helyi járatú  tömegközlekedés működik, a buszmegálló a Szigeti tanya keleti határánál 

található, személy- és tehergépkocsival megközelíthető.  

 

A terület megközelítését elősegíti a Pécs déli elkerülő út, mely a terület nyugati részén 

halad, északi irányból azonban csak az 5279/3 ingatlan északkeleti sarokpontjáig van 

burkolt út, amely felújításra szorul, azt követően pedig földúton közelíthető meg. A terület 

nem kimondottan Pécs elsőszámú ipari-gazdasági övezete. A hasonló kialakítású fejlesztési 

területek iránt a kereslet  a régmúltban magas volt, mely napjaink gazdasági-piaci környezet 

hatására erősen csökkent, túlkínálati piac a jellemző. Az ingatlanok jelentős területe Kkö 

(közlekedési célú) övezeti besorolással szerepelnek a település rendezési tervében, mely 

speciális célú hasznosítást ír elő. A környező ingatlanok gazdasági célú besorolása és a 

jelenlegi közlekedési célú felhasználás szükségességének függvényében az ingatlanok 

besorolása egy önkormányzati döntéssel módosítható.  
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2. PÉCS 5274/1 HRSZ.-Ú INGATLAN ISMERTETÉSE  
 

Az ingatlan nyilvántartási adatai: 
 

Az ingatlan nyilvántartásadatai a mellékletben becsatolt tulajdoni lapokon és 

térképmásolatokon találhatók meg. 
 

Helyrajzi szám:   Pécs 5274/1 hrsz. 

Ingatlan megnevezése:  Kivett beépítetlen terület  

Területe:    9 011 m
2 

Tulajdonos: PK.Zrt Pécsi Tömegközlekedési Zrt „f.a.” 

(7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33.)  

Tulajdoni hányad: 1/1 

Széljegyzet: Nincs  

Terhek: Bejegyzéseket lásd a becsatolt tulajdoni lapon 
 

Közművek ismertetése: 
 

A telek közművesítetlen. A közművesítés az un. „Szigeti tanyáig” kiépített. Az 

Önkormányzat képviselőitől kapott információk alapján a közművek tovább nem kerültek  

kiépítésre. 
 

A telek ismertetése: 
 

Övezeti besorolása Kkö (különleges közlekedési zóna). A telek 30%-a beépíthető, 

maximális építmény magasság 8,5-12,5 m között van. A területen épületnek minősülő 

közlekedési építmények helyezhetők el.  
 

Egyéb, az ingatlan értékét jelentősen befolyásoló tényező:  

Területének északi része a vasút védőterületeként jelölt. Az övezeti besorolás azonban 

egy önkormányzati döntéssel módosítható. 

A vezetékjogok nyomvonala ismeretlen.  
 

A  telek északi vasút felőli részén a szabályozási terv alapján védő- és korlátozó területet 

kell kialakítani (-1200 m
2
), valamint a telek déli részén kötelező telekalakítás során a 

közút szélességét növelik, (-1134 m
2
) amely által a ténylegesen beépíthető terület 

összesen -2334 m
2
-rel csökken. 

 

A telek bemutatása: 
 

Telek alakja, formája: Megközelítőleg szabályos téglalap alakú 

 

Telek határai, kerítettség: Telek határai elkerítetlenek, északi határán a vasút 

területeként jelölt 5274/4 hrsz. telek helyezkedik el, 

keletről, délről és nyugatról gazdasági zónába sorolt 

beépített zártkerti jellegű ingatlanok és beépítetlen 

területek határolják 

 

Térburkolatok: Nincs 

 

Ingatlanon található növényzet: Fűvel, gyomnövényekkel benőtt terület, elhanyagolt 

állapotú. 

 

A terület beépítettsége: Beépítetlen terület 

 

Fekvése, tájolása, domborzata: Észak-déli tájolású, közbülső telek, sík terep 

 

Hasznosítás jelenlegi formája: Hasznosítatlan terület 
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FÜZES DŰLŐ 5274/1 
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3. PÉCS 5274/4 HRSZ.-Ú INGATLAN ISMERTETÉSE  
 

Az ingatlan nyilvántartási adatai: 
 

A tulajdonjogra vonatkozó megállapításaink a tulajdoni lap adatain alapulnak.  
 

Az ingatlan nyilvántartásadatai a mellékletben becsatolt tulajdoni lapokon és 

térképmásolatokon találhatók meg. 
 

Helyrajzi szám:   Pécs 5274/4 hrsz 

Ingatlan megnevezése:  Kivett beépítetlen terület  

Területe:    1 672 m
2 

Tulajdonos: PK Zrt Pécsi Tömegközlekedési Zrt „f.a.” 

(7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33.)  

Tulajdoni hányad: 1/1 

Széljegyzet: Nincs  

Terhek: Bejegyzéseket lásd a becsatolt tulajdoni lapon 
 

Közművek ismertetése: 
 

A telek közművesítetlen. A közművesítés az un. „Szigeti tanyáig” kiépített. Az 

Önkormányzat képviselőitől kapott információk alapján a közművek tovább nem kerültek  

kiépítésre. 
 

A telek ismertetése: 
 

A telek megközelítőleg téglalap alakú, kerítetlen, sík területen fekszik. A teleknek 

közvetlen közút kapcsolata nem kialakított. A szabályozási terv alapján a telek 

megközelítését a már kialakított 5274/3 hrsz-ú (a Földhivatal tájékoztatása szerint) 

önkormányzati tulajdonú út és ennek bővítéseként a jövőben kialakítandó 5267/8 hrsz-ú 

telek nyugati részén létrejövő út együttesen fogja biztosítani a hatályos Pécs Város 

Építési Szabályozási terve alpaján. A telek a szabályozási terv alapján vasúti rendeltetésű 

terület. A telekre vasút működéséhez kapcsolódó építmények helyezhetőek el.  
 

A telek bemutatása: 
 

Telek alakja, formája: Megközelítőleg téglalap alakú  

 

Telek határai, kerítettség: Telek határai elkerítetlenek, északi határán a vasút 

halad, keletről, délről és nyugatról beépített zártkerti 

jellegű ingatlanok és beépítetlen területek határolják 

 

Térburkolatok: Nincs 

 

Ingatlanon található növényzet: Fűvel, gyomnövényekkel benőtt terület, elhanyagolt 

állapotú. 

 

A terület beépítettsége: Beépítetlen terület 

 

Fekvése, tájolása, domborzata: Kelet-nyugati tájolású, sík terep 

 

Hasznosítás jelenlegi formája: Hasznosítatlan terület 

 

 

Pécs Város Településrendezési terv alapján a Kkö-711845 „Különleges közlekedési 

zóna” besorolású övezetbe tartozik. 
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FÜZES DŰLŐ 5274/4 
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4. PÉCS 5279/3 HRSZ.-Ú INGATLAN ISMERTETÉSE  
 

Az ingatlan nyilvántartási adatai: 
 

A tulajdonjogra vonatkozó megállapításaink a tulajdoni lap adatain alapulnak.  
 

Az ingatlan nyilvántartásadatai a mellékletben becsatolt tulajdoni lapokon és 

térképmásolatokon találhatók meg. 
 

Helyrajzi szám:   Pécs 5279/3 hrsz 

Ingatlan megnevezése:  Kivett beépítetlen telek  

Területe:    234 607 m
2 

Tulajdonos: PK.Zrt Pécsi Tömegközlekedési Zrt „f.a.” 

(7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33.)  

Tulajdoni hányad: 1/1 

Széljegyzet: Nincs 

Terhek: Bejegyzéseket lásd a becsatolt tulajdoni lapon 
 

Közművek ismertetése: 
 

A telek északi határánál nagyfeszültségű elektromos lég és földkábel, területének déli 

részén szennyvíz vezeték, északi részének keleti határánál gázhálózat halad, a tulajdoni 

lap szolgalmi jog bejegyzése szerint vízvezeték is húzódik a területen. 
 

A beépítetlen terület nagy, egybefüggő sík terület, észak-déli hossztengelyű, déli irányba 

keskenyedő. A telek délkeleti részén patak halad. A szabályozási terv szerint a telek 

északi része különleges  közlekedési övezetben helyezkedik el, míg a telek déli része 

„kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági zóna”. A telek közepén a tervek alapján főút kerül 

kialakításra, míg a telek délkeleti és délnyugati peremén véderdő kialakítása lesz 

kötelező. A telek északi részén nagyfeszültségű villamos kábel halad, melynek 

védőtávolsága a telken belül van.  
 

A telek bemutatása: 
 

Telek alakja, formája: Szabálytalan sokszög alakú. Területe a rendezési 

terv szerint eltérő övezetekbe sorolt (Kkö; Gksz; I-

II. rendű út és véderdő).  

 

Telek határai, kerítettség: Telek határai elkerítetlenek, déli-délkeleti határán 

patak folyik, kelet-nyugat-északi részén gazdasági 

funkciójú területek helyezkednek el. 

 

Térburkolatok: Nincs 

 

Ingatlanon található növényzet: Fűvel, gyomnövényekkel benőtt terület, elhanyagolt 

állapotú. 

 

A terület beépítettsége: Beépítetlen terület 

 

Fekvése, tájolása, domborzata: Észak-déli tájolású, sík terep 

 

Hasznosítás jelenlegi formája: Hasznosítatlan terület 

 
 

A terület északi része: A terület déli része: 

Övezeti besorolása: Kkö (különleges közlekedési 

zóna. A telek 30 %-a beépíthető, maximális 

építmény magasság 8,5-12,5 m közötti. A 

területen épületnek minősülő közlekedési 

építmények helyezhetők el. 

Övezeti besorolása: Gksz – gazdasági, kereskedelmi 

zóna.. A telek 50 %-a beépíthető, maximális építmény 

magasság 8,5-12,5 m között van. A területen 

gazdasági, szolgáltató, kereskedelmi funkciójú 

épületek építhetők. 



 

 

  Oldal: 13 / 17 

 

FÜZES DŰLŐ 5279/3 
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