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Keszü településszerkezeti terve  

 

 
I. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 
A Keszü község településszerkezeti tervének felülvizsgálatához alapot nyújtó 
településszerkezeti terv 2008-ban készült. A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 
57/2008.(Vl.9.) sz. határozatával fogadta el, a terv 2010-ben, 2014-ben és 2017-ben 
módosult. Az alaptervet és a módosítást is irodánk készítette. Az új településszerkezeti terv 
a tervezett fejlesztéseket a felülvizsgálattal párhuzamos eljárásban készülő 
településfejlesztési koncepcióban rögzített fejlesztési irányok figyelembe vételével 
tartalmazza. A terv feldolgozása friss földhivatali adatállomány felhasználásával készült 
tervezési alaptérképen történt.  
 
A változások értelmezése és rögzítése az alábbiak figyelembe vételével történt: 
 
 Az új alaptérképen a régihez képest a termőföldet érintő művelési ág változás miatt 

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

 A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terven már kijelölt, meg nem 
valósult, de továbbra is a korábbival azonos rendeltetésű területeket szintén 
meglévőségként kezeltük. Ezek a következők: 

o lakóterület fejlesztés 
 a Gyódi bekötőút déli oldalán, 
 kertes mezőgazdasági területek funkcióváltásával 

 Menyecskevölgy területén, 
 a Petőfi utca déli folytatásában, 
 az Árpád fejedelem út déli folytatásában, 

o gazdasági területi fejlesztés az M60 gyorsforgalmi út déli oldalán, 
o gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése a Gyódi bekötőút északi oldalán, a 

belterületi határhoz nyugat felől csatlakozva. 
 A meglévőségtől eltérő jelkulccsal, változásként jelennek meg a felülvizsgálat során 

újonnan kijelölt, módosított vagy megszüntetett fejlesztési területek. 
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1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 
Keszü község területének beépítésre szánt, illetve nem szánt területeit, a különböző 
védőterületeket és korlátozásokat a T-1 jelű szerkezeti tervlap határolja le.  
 
1.1  A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
1.1.1  LAKÓTERÜLETEK 
 
A település jelenlegi lakóterületei az OTÉK szerinti „kertvárosias lakóterület” és „falusias 
lakóterület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók.  
 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET – Cserepes-dűlő területe  
 
A kialakult beépítési sűrűség a beépítés jellegének függvényében 0,25-0,5. 
 
FALUSIAS LAKÓTERÜLET - a történetileg kialakult Petőfi utcai beépítés  
 
A kialakult beépítési sűrűség 0,5. 
 
Fejlesztési területek 
 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
 a Gyódi út déli oldalán, a jelenlegi lakóterülethez csatlakozva – ütemezhetően, közép- és 

hosszútávon kb. 120, nagytávon további kb. 80 építési telek 
 Loncsár-malomtól északra, a közigazgatási határ mellett – 1 db építési telek 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,4. 
 
FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
 a település északi végén, a Petőfi Sándor utca keleti oldalán – kb. 9 építési telek 
 a Cserepes-dűlő déli folytatásában, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület 

funkcióváltásával, foghíj beépítés jelleggel – kb. 20 építési telek 
 Káposztás-dűlő területén, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület funkcióváltásával, foghíj 

beépítés jelleggel – kb. 8 építési telek 
 Menyecske-völgy területén, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület funkcióváltásával – 

kb. 40 építési telek 
 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,5. 
 
 
1.1.2  VEGYES TERÜLET 
 
A település vegyes területei az OTÉK szerinti „településközpont terület” és „intézmény 
terület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók. 
 
TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET 
 
 a Községháza környezete lakófunkcióval kiegészülve a Petőfi Sándor utcában 
 
A kialakult beépítési sűrűség 0,5. 
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INTÉZMÉNY TERÜLET 
 
 a műemlék templom környezete klasszikus intézményi funkciókkal 
 
A kialakult beépítési sűrűség 0,5. 
 
Új területek kijelölése nem cél, a szükséges intézményállomány zömmel biztosított, bővítési 
igény, vagy funkcióváltás meglévő területen kielégíthető.  
 
 
1.1.3  GAZDASÁGI TERÜLET 
 
A település jelenlegi gazdasági területei a Pécs-Pellérd összekötő út déli oldalán találhatók 
kereskedelmi, szolgáltató illetve raktározási funkciókkal. 
 
A kialakult beépítési sűrűség 0,6. 
 
Fejlesztési területek 
 
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLETEN 

 
 az M60 gyorsforgalmi út déli oldalán – kb. 20 ha 

 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,6. 
 
 
1.1.4  KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 
KÜLÖNLEGES TERÜLET TEMETKEZÉSI CÉLRA 
 A temető területe megtartandó, bővítése nem szükséges.  
 
A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,2. 
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1.2  A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
1.2.1  KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK  
 
Közúti közlekedési területek 
 

Út neve Kategória 
M60 gyorsforgalmi út autóút 

(K.II.) 
Országos mellékutak: 
 5816 sz. összekötő út külterületi szakasza 
 58101 sz. bekötőút külterületi szakasza  

külterületi mellékút 
(K.V.) 

 58101 sz. bekötő út belterületi szakasza – 
Petőfi utca 

 58106 sz. bekötő út belterületi szakasza – 
Petőfi utca 

belterületi mellékút, gyűjtőút 
(B.V.) 

Mezőgazdasági utak külterületi mellékút, egyéb út 
(K.VI.) 

Kiszolgáló utak belterületi kiszolgáló út (B.VI.) 
Önálló gyalogút (B.VIII.) 
 
1.2.2  ZÖLDTERÜLETEK 
 
A település meglévő zöldterületei az alábbi közkertek: 
 
 A Községháza előtti közkert 
 A templom környékén kialakított parkosított terület 
 A Malomvölgyi út és az Árpád fejeledelem útja kereszteződésében kialakított játszótér 
 
Fejlesztési területek 

 
 Közpark kialakítása a település déli szélén, a 036 hrsz.-ú árok és az 1664 hrsz.-ú út közti 

területen – kb. 1 ha 
 Közkert kialakítása az 1320/3 hrsz.-ú ingatlan területén – kb. 1900 m2 
 Közkertek kialakítása a tervezett kertvárosias lakóterületen – kb. 3800 m2 
 
1.2.3  ERDŐTERÜLETEK 
 
A település területén nagyobb kiterjedésű erdők az igazgatási terület északi részén, valamint 
a zártkertekhez dél felől csatlakozva terülnek el. Az északi erdők egy része 
természetvédelmi oltalom alatt áll (ökológiai hálózaton belüli magterület, illetve Natura 2000 
terület) 
A település területén az Országos Erdőállomány Adattár 90,87 ha erdővel borított, és 10,54 
ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként megjelölt területet 
tart nyilván. A nyilvántartott területekhez a település kiskertes hasznosítású területein több 
erdő művelési ágba sorolt terület csatlakozik. Az erdőterületek területfelhasználási céljuk 
szerint védelmi (Ev) és gazdasági (Eg) erdők. A kialakult erdők távlatban is megőrzendők. 
 
Tervezett fejlesztés 
 
 Védelmi rendeltetésű erdősáv telepítendő a tervezett kertvárosias lakóterület északi és 

nyugati lehatárolására a Gyódi bekötőút déli oldalán és a gyódi közigazgatási határ 
mentén – kb. 1,9 ha. 

 Védelmi rendeltetésű erdő telepítendő a Gyódi bekötőúttól északra a lakóterület és a 
0154 hrsz.-ú földút közti területen – kb. 10 ha.  
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 Közjóléti erdő alakítandó ki a Cserepes-dűlői lakóterülethez délnyugat felől csatlakozó, 
beépítésre nem alkalmas völgyben (1301 és 02/1 hrsz.) – kb. 1 ha. 

 Közjóléti erdő alakítandó ki az intézmény területhez nyugat felől kapcsolódva – kb. 2200 
m2. 

 A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terven tervezett lakóterületi 
fejlesztés következtében fellépő biológiai aktivitásérték hiány pótlására védelmi 
rendeltetésű erdőterület telepítendő a 093/9 hrsz.-ú földrészlet területén. 

 A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terven tervezett lakóterületi 
fejlesztés következtében fellépő biológiai aktivitásérték hiány pótlására gazdasági 
rendeltetésű erdőterület telepítendő a 082/2-5 hrsz.-ú földrészletek területén. 

 
1.2.4  MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Keszü külterületén a domborzati és a talajadottságok következtében az igazgatási terület 
nyugati és déli részén alakult ki szántóföldi művelés. A közigazgatási terület déli részén 
található szántók Baranya megye területrendezési terve alapján kiváló és jó termőhelyi 
adottságúak. A Pécs-Pellérd összekötő úttól északra jelentős területen jelenik meg a rét- és 
legelőgazdálkodás. A legelőterületek jelentős része természetvédelmi oltalom alatt áll 
(ökológiai hálózaton belüli magterület és ökológiai folyosó, illetve Natura 2000 terület). A 
belterület déli felét három oldalról jelentős kiterjedésű kertes mezőgazdasági területek 
övezik. 
 
Fejlesztési célok 
 
KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
 A meglévő kertes, szőlő és gyümölcsös területhasználatokat javasolt fenntartani, 

elöregedés esetén az ültetvények újratelepítésére kell törekedni. 
 A megnövekedett lakóház építési igényt szabályozási elemekkel kell kezelni. 
 
ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
 A termőföld védelme érdekében a tájpotenciálnak megfelelő mezőgazdasági 

tájhasznosítás a jövőben is fenntartandó. 
 
1.2.6  VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK  
 
A település igazgatási területén két vízfolyás is indul, vízhozamuk változó. A csapadékvizek 
befogadója Keszü községben a Keszüi-árok, amely a Kökény-Keszüi vízfolyáson keresztül a 
Pécsi vízbe csatlakozik. A 0105 hrsz. árok vízhozamára kisebb tó települt. 
 

Fejlesztési célok 
 
 Az állandó vízfolyások karbantartását folyamatosan biztosítani kell, fokozott gondot kell 

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

 Záportárolók alakítandók ki a Keszüi-árok déli, külterületi szakaszán. 
 
1.2.6  TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK  
 
A Pécs-Pellérd összekötő úttól északra, a közigazgatási területet észak–déli irányban 
metsző árok két oldalán mocsaras területek találhatók, déli részükön láppal. A mocsarak az 
országos ökológiai hálózaton belüli ökológiai folyosó részei, továbbá helyi természetvédelmi 
oltalom alatt állnak. A mocsarak természetes állapotukban őrzendők meg. 
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1.2.7  KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  
 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS 
HASZNOSÍTÁSÁRA 
 
 Napelem park a Pécs-Pellérd összekötő úttól északra fekvő 0114/3-8, 0125/4, 0125/39-

41, 0110/10-13, 0110/23-32 hrsz.-ú földrészletek területén  
 Napelem park önkormányzati beruházásban a 0147/27 hrsz.-ú földrészlet nyugati részén 

(Pázsiti-rét). A településszerkezeti terv tartalmazza a terület távlati belterületbe 
vonásának lehetőségét. 

 
KERTÉSZET 
 
A Pázsiti rét nyugati szélén található terület megtartandó. A településszerkezeti terv 
tartalmazza a terület távlati belterületbe vonásának lehetőségét. 
 
Fejlesztési területek 
 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET REKREÁCIÓS CÉLRA 
 
 Rekreációs terület kialakítása a Pázsiti rét délkeleti részén sportolási, játszó és pihenő 

funkciókkal, a 0147/4, 0147/26 hrsz. földrészletek, és a 0147/27 hrsz.-ú ingatlan keleti 
nyúlványának igénybevételével – kb. 1,81 ha. A településszerkezeti terv tartalmazza a 
terület távlati belterületbe vonásának lehetőségét. 

 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS 
GYÓGYÍTÓ KÖZPONT CÉLJÁRA 
 
 Az 1208/21, 1208/23-24, 811, 812 hrsz.-ú földrészletek igénybevételével 

magánberuházásban egy ökológiára fókuszált, multidiszciplináris kísérleti kulturális, 
művészeti és gyógyító központ létrehozása tervezett.  
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2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

 
A táji és természeti értékek védelme érdekében a településszerkezeti terv felülvizsgálata 
során figyelembe vett szempontok: 
 
 A természeti értékek védelme, megóvása 
 A jellegzetes tájképi elemek fennmaradása 
 A táji és természeti adottságok legjobb kihasználása 
 
A külterület szerkezetét meghatározó védett természeti területek megtartása a 
természetvédelem eszközeivel biztosított. A természetvédelmi kijelölések határvonalait, a 
tájképvédelmi övezetbe és az ökológiai hálózatba tartozó területeket a szerkezeti terv 
tartalmazza. A táj- és természetvédelem alatt álló területek adatait az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze:    
 

Név Vonatkozó jogszabály 
Pécsi-sík kiemelt 
jelentőségű 
természetmegőrzési 
terület (HUDD20066) 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 
érintett földrészletekről 

Ökológiai hálózat 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (53. §), 2018. 
évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről (25. 26. és 27. §-ok) 

Ex-lege védett forrás 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről  Ex-lege védett láp 

Egyedi tájértékek 

Tájképvédelmi övezet 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról 

Helyi jelentőségű 
védett természeti 
területek 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2011 
(XII. 22.) sz. önkormányzati rendelete 

 
Táji természeti adottságok  
 
Keszü változatos természeti környezetben, nagyrészt a Mecsektől dél-délkeletre 
kiterebélyesedő Dél-Baranyai-dombságban helyezkedik el. A 130-250 m tszf-i 
átlagmagasságú dombság felszínébe északnyugaton a Pécsi-síkság alacsonyabb felszínei 
csatlakoznak, amelyek Keszü északi részét érintik. Keszü környékének domborzatát völgyek 
és völgyközi hátak rendszerei uralják. A település közigazgatási területén is egy északkelet-
délkeleti lefutású völgyrendszer található, amely egy fő völgyvonulatból és a hozzá 
kapcsolódó, "ujjszerűen" csatlakozó több kisebb völgynyúlványból áll, amelyek közé 
völgyközi hátak öblösödnek be. Felszínmozgalmasság szempontjából Keszü és környékének 
domborzata mozgalmasnak tekinthető, mivel felületegységenként átlagosan 2 magaspont és 
egy mélypont a jellemző, ami a völgyrendszerek, és a közéjük szoruló hátak sűrűségéből 
adódik. A lejtési viszonyokat tekintve a dombtetők fennsíkjai 0-5 % közötti hajlásúak, a 
domboldalak pedig 5-35 % közötti hajlásúak. A település közigazgatási területének tszf-i 
magassága kb. 110-245 m közötti. A régi településközpont a 140-160 m tszf magasságban 
alakult ki a vízfolyás keleti és nyugati oldalán. A völgyoldalakban több forrás is ered, a 
források által táplált vízfolyások a Pécsi-vízbe torkollnak. A belterületet keletről határoló 
Keszü-Kökényi vízfolyás ökológiai folyosóként köti össze a Pécsi-víz menti élőhelyeket a 
Keszütől keletre és Kökénytől északra található nedves völgyekkel (Malomvölgyi-tavak).  
Az uralkodó talajtípusok a csernozjom barna erdőtalajok. Mechanikai összetételük vályog, 
vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető-, az erős víztartó képesség a jellemző. 



9
 

 
Keszü településszerkezeti terve  

 

Termékenységi besorolásuk humusztartalmuktól függően V. vagy IV. Nagyobb részben 
szántóföldi művelés alatt állnak, de jelentős a zártkertek nagysága is. 
 
Tájszerkezet 
 
Keszü a Keszü-Kökényi-vízfolyás egyik mellékágát kísérő dombvidékre települt. A táj 
alakulását alapvetően a termelési viszonyok határozták meg évszázadokon keresztül. 
Termőhelyi adottságai következtében elsődlegesen mező- és kertgazdasági település, ezek 
domborzat által meghatározott váltakozása meghatározza a tájképi adottságait. Az ember 
tevékenysége - földfoglalások, új területek igénybevétele, rétek felszántása, szántóföldi 
növénytermesztés, szőlő-, gyümölcstermesztés, erdőfelújítások, nagyban megváltoztatta a 
terület ökológiai viszonyait, amely a természetes vegetáció átalakulásához vagy 
eltűnéséhez, a flóra elszegényedéséhez vezetett. Az eredeti növényzet visszaszorulásával 
csökkent a vizsgált terület fajgazdagsága. A tájban idegen fajok jelentek meg. A 
természetszerű társulások kis területre szorultak vissza, de szerencsésen a vízfolyások 
mentén, összefüggő, folyosószerű területen. Ennek köszönhetően, a szántók és a tájidegen 
erdők magas aránya ellenére is, a mélyen fekvő területeken járva összefüggő 
természetközeli területek találhatók. A mélyen fekvő, vízparti és erdős területek 
érzékenysége, terhelhetősége természetvédelmi, tájképvédelmi, vízvédelmi és turisztikai 
szempontból eltér a hagyományos mezőgazdasági tájhasználattól. 
 
A vizsgált település és környezete napjainkban kultúrtájnak tekinthető, megmaradt, 
fragmentálódott természetes vegetációja viszont változatos. Elsődleges rendeltetése szerint 
termesztőtáj, ezen belül mezőgazdasági illetve erdőgazdasági termesztőtáj típusba 
sorolható. Természeti értékekben gazdag. A vízfolyások partjai és a mélyen fekvő területek 
természetszerűek, tájképileg értékesek, táji és természeti értékeik megőrzése érdekében 
ökológiai hálózatba lettek sorolva. 
 
A településen a jellemző tájhasználat a mezőgazdálkodás, kisebb arányban a 
kertgazdálkodás. A táj legértékesebb részletei a természeti adottságokkal függenek össze. A 
táj karakterének kialakulásában nagy szerepet játszott és játszik ma is a Keszü-Kökényi-
vízfolyás és mellékvizeinek természeti környezete. A természetvédelmi területek elsősorban 
a vízfolyások menti ökológiai folyosók.  Ezeken a területeken rét-legelő-gyepterület jellemző, 
de foltszerűen található szántóföldi növénytermesztés, erdőgazdálkodás is. 
 
A tájszerkezetet leginkább befolyásoló tényező a tervezett M60 út nyomvonalának, 
csatlakozási pontjainak kiépülése lesz. Az új út déli oldalán kb. 20 ha gazdasági területi 
fejlesztés is tervezett. A gazdasági funkciók betelepülése és a könnyebb elérhetőség a 
lakóterületek növekedését is előrevetíti, amit a Gyódi út déli oldalán, a jelenlegi 
lakóterülethez csatlakozva – ütemezhetően, közép- és hosszútávon kb. 120, nagytávon 
további kb. 80 építési telek kijelölése is mutat. A létesítmény hatása megnyilvánul az út 
külterületi vagy belterületi területrészeket elválasztó hatásában, a terület-felhasználásból 
adódó területcsökkenésben, valamint a területek értékének változásában (fel- illetve 
leértékelődés). 
 
A jelenlegi módosítások többsége nem olyan jelentőségű, ami tájszerkezeti léptékű változást 
eredményezne, az M60 a legmarkánsabb szerkezeti változás, de ennek következménye 
inkább a jelenlegi folyamatok felgyorsulása, mintsem módosulása lesz. 
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3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

 
Szerkezeti-, kondicionáló szempontból legfontosabb, a zöld- és kékfelületi karaktert 
meghatározó elemek a temető, a sportpálya, az erdő- és gyepterületek, valamint a zártkertek 
zöldfelületei. Ezek nemcsak fontos zöldfelületi elemek, hanem gazdasági és termelési 
szempontból, és tájképileg is értékes, karakteres területek. Keszü zöldterületei sem méretük, 
sem a hiányzó közparki funkciók miatt nem felelnek meg az OTÉK meghatározásának. 
Keszü kertvárosiasabb, újabb lakóterületein is találunk egy gondozott játszóteret, ezért ez 
közkertnek tekinthető. A lakóterület zöldfelületei elsősorban az utak menti, keskeny sávokra, 
kisebb kiteresedésekre koncentrálódnak. A főutcán a növényzet elsősorban az épületek és 
az úttest közötti, változó szélességű, gyakran igen keskeny zöldsávban, előkertekben 
jellemző.  
 
A szerkezeti terv az alábbi zöldfelületi jellegű fejlesztéseket tartalmazza: 
 
 Közpark kialakítása a település déli szélén, a 036 hrsz.-ú árok és az 1664 hrsz.-ú út közti 

területen – kb. 1 ha 
 Közkert kialakítása az 1320/3 hrsz.-ú ingatlan területén – kb. 1900 m2 
 Közkertek kialakítása a tervezett kertvárosias lakóterületen – kb. 3800 m2 
 
Bár övezetileg nem zöldterület, de pozitív zöldfelületi vonatkozása van a Pázsiti rét délkeleti 
részén tervezett rekreációs terület kialakításának sportolási, játszó és pihenő funkciókkal, a 
0147/4, 0147/26 hrsz. földrészletek, és a 0147/27 hrsz.-ú ingatlan keleti nyúlványának 
igénybevételével – kb. 1,81 ha. A településszerkezeti terv tartalmazza a terület távlati 
belterületbe vonásának lehetőségét. 
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4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 
4.1 RÉGÉSZETI VÉDELEM 

 
RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

 
 Védett 

örökségi érték 
neve 

Azonosító Védettség 
jogi jellege 

Hrsz. 

1. Tsz Major 24744 régészeti 
lelőhely 

0151/2, 3 

2. Petőfi utca 171. 37670 régészeti 
lelőhely 

0138/1, 0155/10, 0155/11, 0155/12, 
0155/13, 0155/14, 0155/15, 0155/16, 
0155/17, 0155/6, 0155/7, 0155/8, 
0155/9, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 

3. Cseri-dűlő 88343 régészeti 
lelőhely 

057/17, 057/18, 057/19, 058/24, 058/25, 
058/26, 058/27, 058/28, 058/29, 058/30, 
058/31, 058/32, 058/33, 058/34, 058/35, 
058/36, 058/37, 058/38, 058/39, 058/40, 
058/41, 058/42, 058/43, 058/44, 058/45, 
058/46, 058/47, 058/48, 058/49, 058/50, 
058/51, 058/52, 058/53, 058/54, 058/55, 
058/56, 058/57, 058/58, 058/59, 058/60, 
058/61, 058/62, 058/63, 058/64, 058/65, 
058/66, 059. 

4. Kenderes 92913 régészeti 
lelőhely 

0110/13-17 

5. Szelesi-dűlő 92915 régészeti 
lelőhely 

089/103, 089/104, 089/106, 089/107, 
089/109, 089/110, 089/112, 089/113, 
089/116, 089/117, 089/119, 089/120, 
089/121, 089/122, 089/125, 089/126, 
089/127, 089/23, 089/24, 089/32. 

 
 

4.2 MŰEMLÉKVÉDELEM 
 

MŰEMLÉKEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 
 

 Védett 
örökségi érték 

neve 

Azonosító Védettség 
jogi jellege 

Hrsz. 

1. Rk. templom 263 
(1439) 

műemlék 61 

2. Rk. templom ex-
lege műemléki 
környezete 

263 
(21109) 

műemléki 
környezet 

62/9 

 
 

4.3 HELYI VÉDELEM 
 
A helyi védelemben részesített értékek védelméről a településképi arculati kézikönyv alapján 
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
13/2018.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete rendelkezik. 
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Helyi egyedi védelem alatt álló objektumok jegyzéke 
 

 A B C D E F 
1.  jegyzék-

szám 
hrsz. cím beiktató 

önkormányzati 
rendelet száma 
és a védelem 

kezdete 

a védett 
érték jellege 

védett érték 

2.  H1 –1 140 Petőfi S. u. 24.  8/2008. (VI.10.) 
 

polgármesteri 
hiv., posta 

Az eklektikus díszítésű épület 
tömege, nyílásrendje,utcai 
homlokzatának díszítése. 

3.  H1 –2 149 Petőfi S. u. 15. 8/2008. (VI.10.) 
 

gazdasági 
épület és 
kerítés 

A keresztbeforgatott istálló és 
pajta tömege, homlokzati 
nyílásrendje, utcai kerítés. 

4.  H1 – 3 148/1 Petőfi S. u. 16. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház A lakóház tömege és 
homlokzati nyílásrendje, 
homlokzattagolása, 
ablakok szalagkeretezése. 

5.  H1 – 4 147 Petőfi S. u. 17. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház A lakóház tömege és 
homlokzati nyílás-rendje, 
homlokzati díszítése. 

6.  H1 – 5 146 Petőfi S. u. 18. 8/2008. (VI.10.) 
 

gazdasági 
épület és 
kerítés 

Akeresztbeforgatott istálló és 
pajta tömege, az istálló 
nyílásrendje, homlokzatai, azok 
díszei (kapu feletti lófejes 
díszítés). Az utcai kovácsoltvas 
kerítés. 

7.  H1 – 6 141 Petőfi S. u. 23. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház Az eklektikus díszítésű lakóház 
tömege és homlokzatai. 

8.  H1 – 7 124 Petőfi S. u. 29. 8/2008. (VI.10.) 
. 

lakóház A falazott tornácos felújított 
hagyományos lakóház tömege 
és nyílásrendje. 

9.  H1 – 9 58 Petőfi S. u. 40. 8/2008. (VI.10.) 
 

gazdasági 
épület és 
kerítés 

A keresztbeforgatott gazdasági 
épület tömege, tégla díszítése, 
továbbá a lakóházzal szemben 
épült „kisház” és a kovácsoltvas 
utcai kerítés a homokkő 
pillérekkel. 

10.  H1 – 10 36 Petőfi S. u. 51. 8/2008. (VI.10.) 
 

akóház A csonka tornácos alápincézett 
lakóház tömege. 

11.  H1 – 11 15/2 Petőfi S. u. 66. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház A hagyományos lakóház 
tömege és díszített utcai 
homlokzata. 

12.  H1 –12 330 Petőfi S. u. 84. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház Az eklektikus lakóház tömege 
és nyílásrendje, homlokzati 
díszítése. 

13.  H1 – 13 320 Petőfi S. u. 93. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház A hagyományos lakóház 
tömege, nyílásrendje, kör 
pilléres tömör mellvédes 
tornáca. 

14.  H1 – 14 235 Petőfi S. u. 110. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház Az utcafronttal párhuzamosan 
épült eklektikus épület tömege, 
nyílásrendje. 

15.  H1 – 15      

16.  H1 – 16 229, 
228, 

227/1 

Petőfi S. u. 116. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakó- és 
gazdasági 

épület, kerítés

A hagyományos lakóépület 
tömege, kör oszlopos tornáca, 
homlokzati díszei, kovácsoltvas 
kerítése és gazdasági 
épületének tömege és 
nyílásrendje. 

17.  H1 – 17 223 Petőfi S. u. 120. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház Az épület tömege, tornáca, 
díszes oromfala, vésett bejárati 
kapuja és homlokzati díszei. 



13
 

 
Keszü településszerkezeti terve  

 

18.  H1 – 18 222/1 Petőfi S. u. 121. 8/2008. (VI.10.) 
. 

lakóház Az eklektikus lakóház tömege, 
nyílásrendje és homlokzatainak 
díszítése. 

19.  H1 – 19 202/2 Petőfi S. u. 122. 8/2008. (VI.10.) 
 

gazdasági 
épület és 
kerítés 

A lakóépülettel szemben épült 
istálló és pajta tömege, 
nyílásrendje és homlokzati 
díszei, valamint a tégla pilléres 
utcai kerítés. 

20.  H1 – 20 195 Petőfi S. u. 129. 8/2008. (VI.10.) 
 

gazdasági 
épület 

A keresztbeforgatott istálló és 
pajta tömege, tégla homlokzata, 
nyílásrendje. 

21.  H1 – 21 190/1 Petőfi S. u. 133. 8/2008. (VI.10.) 
 

gazdasági 
épület 

Akeresztbeforgatott istálló és 
pajta tömege, tégla homlokzata.

22.  H1 –22 187 Petőfi S. u. 136. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház A hagyományos lakóépület 
tömege, falazott pilléres tornáca 
és nyílásrendje. 

23.  H1 –23 701 341/2 hrsz. út 8/2008. (VI.10.) 
 

présház A kétszintes présház tömege, 
falazott pillérei és tégla 
architektúrával díszített 
homlokzata. 

24.  H2 –1      

25.  H2 –2 224 Petőfi S. u. 119. 8/2008. (VI.10.) 
 

utcai kerítés A díszített kovácsoltvas kerítés 
és a kapuk. 

26.  H2 –3 200/2 Petőfi S. u. 124. 8/2008. (VI.10.) 
 

utcai kerítés A díszes kovácsoltvas kerítés 
és kapu. 

27.  H2 –4 194 Petőfi S. u. 130. 8/2008. (VI.10.) 
 

utcai kerítés A díszes kovácsoltvas kerítés 
és kapu. 

28.  H2 –5 191 Petőfi S. u. 132. 8/2008. (VI.10.) 
 

utcai kerítés, 
híd 

A kovácsoltvas kerítés és a 
kapubejáró tégla boltozatos 
hídja. 

29.  H2 –6 188 Petőfi S. u. 135. 8/2008. (VI.10.) 
 

utcai kerítés, 
híd 

A kovácsoltvas utánzatú kerítés 
és a kapubejáró tégla 
boltozatos hídja. 

30.  H2 –7 0125/2 Pellérdi út 
elágazás 

8/2008. (VI.10.) 
 

kő kereszt, 
szobor 

Szobor és kőkereszt. 
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5. KÖZLEKEDÉS 

 
5.1. Hálózati kapcsolatok 
 
A tervezett M60 gyorsforgalmi út Keszü területén épülő csomópontján a településnek kiváló 
regionális és országos közút-kapcsolatot biztosít. Az út 34+150 km szelvényében a Pécs, 
Vajszló és Pellérd felé vezető utak bekötésére féllóhere formájú csomópont épül, ennek 
szintbeni kereszteződései körforgalmúak. 
 
Vajszló és Pécs között új főút kialakítását írják elő a területrendezési tervek. Az út dél felől a 
jelenlegi 5801 ök. úton halad, majd Keszü nyugati részén új nyomvonalon csatlakozik az 
M60 déli körforgalmába, onnan a gyorsforgalmi úttól délre haladva eléri a jelenlegi 5816-os 
utat, majd ennek meglévő nyomvonalán haladva jut el Pécsre. Az út Keszü és a déli 
országrész közti közúti kapcsolatot javítja. 
 
5.2. A közigazgatási terület úthálózata  
 
Országos mellékutak  
 5816 j. Pécs-Pellérd összekötő út  
 58101 sz. Gyódi bekötő út – belterületi szakaszán Petőfi utca   
 58106 sz. Keszüi bekötő út – Petőfi utca     
 
Kiszolgáló utak 
 Zrínyi Miklós út 
 Ipari út 
 Gárdonyi Géza út 
 Dobó István út 
 Hunyadi János út 
 Toldi Miklós út 
 Kinizsi Pál út 
 Malomvölgyi út 
 Szent István körút 
 Mátyás király út 
 Bem József út 
 Tóvölgyi út 
 Árpád-fejedelem út 
 
Külterületi egyéb utak 
 A mezőgazdasági területek feltáró útjai 
 
Tervezett fejlesztés 
 M60 gyorsforgalmi út építése Pécs és Szigetvár között, Keszü területén csomóponttal 
 Országos főút építése a Pécs (M60 térsége) és Vajszló között 
 Kiszolgáló utak építése a tervezett lakóterületek feltárására 
 
5.3. Közösségi közlekedés 
 
A faluban autóbuszos tömegközlekedés üzemel. A lakott területen 3 megállópár és egy 
forduló található. A megállók elhelyezése lehetővé teszi az ajánlott, 300 méternél nem 
hosszabb gyaloglással a lakóházak nagy többségének elérését. A megállók felénél épült 
utasváró. 
A település szerkezetét érintő fejlesztés nem tervezett. 
 



15
 

 
Keszü településszerkezeti terve  

 

5.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A település észak-déli tengelyében haladóállami utak mindkét oldalán található – többnyire 
minimális szélességű - járda. Az új beépítésű lakóterületeken is csak a Malomvölgyi út 
bizonyos szakaszán épült használható járda, a többi utcán vagy nincs, vagy csak egy 
személy közlekedésére alkalmas. Babakocsi használata ezeken a járdákon nem lehetséges. 
 
A településen nem halad át kerékpárút, a legközelebbi kerékpárút az M60-as út péterpusztai 
körforgalmánál érhető el. A közutak döntő része kerékpárral járható, de a forgalom nagysága 
miatt a Gyódi bekötő út belterületi szakaszán (Petőfi utca) a kerékpározás biztonsága 
érdekében beavatkozás szükséges. 
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6. KÖZMŰELLÁTÁS 

 
6.1. IVÓVÍZELLÁTÁS 
 
Keszü község vízellátását a Pécs, Kökény, Gyód, Keszü, Aranyosgadány, Zók és Bicsérd 
kisregionális vízellátó műről oldották meg. A vízellátó hálózat Keszü községben NA 80 és NA 
100 mm-es KM.PVC csővezetékből épült körvezetékes, illetve ágas rendszerben. 
Keszü községben egy nyomászóna van. A vízellátást így a 170-175 m. Balti szinten lévő 
ingatlanokon lehet biztosítani. Az ennél magasabban elhelyezkedő fogyasztók vízellátására 
nyomásfokozók beépítése szükséges, vagy létre kell hozni egy 2-es nyomászónát a Gyód, 
vagy Pécs irányából érkező vezetékekre csatlakozva. 
 
A tervezett lakóterület és zártkerti bővítések területén szintén megfelelő a Dk 110 és Dk 90 
mm méretű KPE anyagú gerincvezeték alkalmazása, lehetőleg körvezetékes kialakításban. 
 
A település nyugati részén a rendezési tervben kijelölt lakóterület vízellátó hálózatát a Fő utcán, 
két ponton célszerű csatlakoztatni a meglévő vízellátó hálózatra. A vízellátó hálózatot Dk 110 
mm-es KPE csővel célszerű kiépíteni, a lakóutcákban körvezetékes kialakításban.  
 
A tervezett lakótelep déli részén 175 méter Balti szint feletti területek is vannak. Ezeknek a 
területeknek az ellátására ki lehet építeni a Gyódi összekötő vezetéktől egy 
nyomáscsökkentő szeleppel ellátott, minimum Dk 110 mm-es összekötő vezetéket. A 
nyomáscsökkentőn 200-210 m. Balti feletti nyomásszintet célszerű beállítani. 
Ez az összekötő vezeték alkalmas lehet a 170 m. Balti szint feletti további –elsősorban- 
zártkerti ingatlanok vízellátásának a megoldására is. A rendezési tervben megadtunk egy 
lehetséges nyomvonalat egy 2-es zónai gerincvezeték kialakítására. A gerincvezetéket az 1-
es zónai vízhálózat bővítésekkel párhuzamosan ki lehet alakítani közös munkaárkos 
megvalósításban. Az így kialakított nyomászónára csatlakoztathatók mellékvezetékek a Fő 
utcától nyugatra és keletre lévő 170-175 m. Balti szint feletti ingatlanok ellátására. 
A zóna kialakítását az üzemeltető Tettye - Forrásház Zrt-vel egyeztetett módon kell 
megterveztetni szaktervező bevonásával. 
 
A lakóterület bővítéseknél Dk 110x10 és Dk 90x 8,2 mm-es KPE gerincvezetékek építhetők 
körvezetékes kialakításban, az oltóvíz biztosítására föld feletti tűzcsapokkal. 
Nagyobb alapterületű ingatlanok esetén az oltóvíz igényt egyedileg kell vizsgálni, a hiányzó 
vízmennyiség biztosítására oltóvíz tárolót kell létesíteni, amiket a védendő ingatlanoktól 
maximum 200 méteres távolságban kell megépíteni. 
 
6.2.  SZENNYVÍZELVEZETÉS     
 
Keszü községben közüzemi szennyvízcsatorna üzemel. A szennyvizeket gravitációs 
csatornán gyűjtik össze és vezetik a település központi szennyvízátemelőjébe, ami a 
település külterületén, a Keszü 1670 helyrajzi számú ingatlanon üzemel. Az átemelőtől a 
szennyvizet nyomóvezetéken emelik át Pécs Város csatornahálózatába. Keszü község 
csatornahálózatára a Fő utcában csatlakozik Gyód község csatornahálózata. A szennyvizek 
befogadója Pécs Megyei Jogú város csatornahálózata a Pécs Kertvárosi településrészen. 
Keszü és Pécs között NA 150 mm-es nyomóvezeték üzemel. 
 
A községben a domborzati adottságok alapján gravitációs csatornahálózat épült, kivéve a 
északi részén lévő néhány ingatlant, ahol  nyomás alatti csatornahálózat üzemel, telkenként 
átemelő aknával. 
 
Keszüben a keletkező szennyvizek mennyisége a 2019-es KSH adatok alapján 45 040 
m3/év, ami Q= 123 m3/d átlagos napi szennyvízkibocsátásnak felel meg. A Gyód községből 
érkező szennyvizek mennyisége: Q= 61,6 m3/d. 
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A szennyvizek befogadására Pécs város szennyvízelvezető rendszere a szükséges 
kapacitással rendelkezik. Gyód és Keszü település a Pécs központú szennyvízelvezetési 
agglomeráció része. 
 
A rendezési tervben kijelölt lakóterületeken gravitációs rendszerrel oldható meg a 
szennyvizek elvezetése, a javasolt nyomvonalakat a közműves tervlapon feltüntettük. 
A gravitációs csatornarendszer DN 200 mm-es gerinc, és DN 160 mm-es bekötő vezetékekkel 
építhető ki. Az alkalmazott csőanyag tömör falú, SN 8 jelű KG PVC. 
A nyomás alatti rendszerek Dk 90 mm-es KPE gerincvezetékkel és Dk 63 mm-es bekötő 
vezetékekkel építhetők. A házi átemelőket ingatlanonként kell elhelyezni. 
 
6.3.  CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, VÍZRENDEZÉS 
 
A községben a csapadékvizek elvezetésére nyílt árokrendszert, folyókákat, és néhány 
szakaszon zárt gravitációs csatornát üzemeltetnek. 
A csapadékvizek befogadója a településen a Keszüi-árok. 
 
A Keszüi-árok Keszü község területén, az önkormányzat tulajdonában lévő területeken 
helyezkedik el. A vízfolyás jellege alapján három jól elkülöníthető szakaszra osztható. A 
0+000-0+524 km közötti külterületi szakaszon földmeder, a 0+524-2+093 km közötti 
belterületi szakaszon terméskőből és 40x40 cm-es beton lapokból épített burkolt meder, a 
2+093-3+976 km közötti zártkerti és külterületi szakaszon földmeder található. Utóbbi 
szakaszon a meder egy nagy kiterjedésű erdős terület völgyfenekén helyezkedik el. A 
topográfiai térkép a külterületen két forrást is jelöl 2+431 és 3+621 km szelvénynél. A 
folyamatos vízmozgást a belterületen található magas talajvízszint okozza.  
 
A vízgyűjtő területről a vizeket nyílt árkokkal, folyókákkal vagy zárt csatornákkal vezetik le a 
vízfolyásig.  
A nagyobb felületű vízgyűjtők közül a Cserepes-dűlői lakótelep árokrendszere a Zrínyi utca 
és a Malomvölgyi út nyugati végén csatlakozik a Keszüi-árokba.  
A völgy nyugati részéről a csapadékvizek a mellékutcák árkaiban, vagy kiemelt szegélyek 
között a burkolaton lefolyva jutnak el a befogadóig.  
Nagyobb vízhozammal a Gyódi bekötő út útárkánál kell számolni, ahol a településtől 
nyugatra lévő szántókról időszakonként iszapos elöntés is előfordul. 
 
A Keszüi-árok befogadója a Keszü-Kökényi-vízfolyás, melynek tulajdonosa Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata. A vízfolyás Pécs és Keszü külterületének határán, a Pécsi 
oldalon helyezkedik el. A Keszüi-árok jelenleg a 2+274 km szelvény bal partján csatlakozik a 
befogadóba jogszerűtlenül, magánterületeken keresztül. A Keszü-Kökényi-vízfolyás kezelője 
a csatlakozási pontnál a Pécsi BIOKOM Nonprofit Kft. A kezelő nem rendelkezik a befogadó 
rendezéséről szóló tervekkel.  
A Keszüi-árok vízgyűjtő területe a Keszü-Kökényi vízfolyásba csatlakozásnál 317 ha. 
A mértékadó gyakoriságú és időtartamú záporok esetén a vízhozamok az alábbiak szerint 
alakulnak a hidrológiai számítások alapján, a vízfolyás 0+000 szelvényére: 
 
Q10%= 5,1 m3/s 
Q3%= 6,8 m3/s 
Q1%= 8,8 m3/s 
 
A vízfolyás ezeket a vízhozamokat nem képes kiöntés nélkül levezetni. Nagyobb 
csapadékok esetén különösen a Gyódi úti csatlakozástól északra lévő szakaszokon évente 
előfordulnak kiöntések, vagy egyéb káresemények. 
A vízelvezetés megoldására ezért sürgős intézkedéseket kell tenni. 
 
A helyszíni vizsgálatok alapján, a külterületi szakaszon van lehetőség záportároló 
létesítésére, így az egyidejűleg lefolyó csapadékvíz mennyiség csökkentésére, időszakos 
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visszatartására. A részvízgyűjtő felülete kb. 310 hektár, a lefolyó vízmennyiség az alábbiak 
szerint alakul a mértékadó gyakoriságú, és időtartamú csapadékok esetén: 
 
Q10%= 2,2 m3/s 
Q3%= 2,9 m3/s 
Q1%= 3,8 m3/s 
 
A másik lehetséges beavatkozási lehetőség a Gyódi bekötő út útárkában lefolyó 
csapadékvizek elvezetése északi irányba, a Keszü-Pellérd úttól északra lévő vízgyűjtőre. 
Ennek a vízgyűjtőnek a befogadója a Gyódi árok, illetve a Pellérd környéki halastavak. 
 
A részvízgyűjtő felülete kb. 26 hektár, a lefolyó vízmennyiség az alábbiak szerint alakul a 
mértékadó gyakoriságú, és időtartamú csapadékok esetén: 
 
Q10%= 0,42 m3/s 
Q3%= 0,55 m3/s 
Q1%= 0,72 m3/s 
 
Ezekkel a beavatkozásokkal a Keszüi-árkot terhelő vízhozam lecsökken olyan mértékig, 
hogy nem keletkeznek kiöntések a belterületen, és csökkenthetők az eléggé lehanyagolt 
állapotban lévő Kökény-Keszüi vízfolyást terhelő vízhozamok is. 
A beavatkozásoknak természetesen jelentős költségkihatása van, ezért célszerű pályázati 
forrást keresni a megvalósításra. 
 
A tervezett lakóterületeken és egyéb fejlesztések területén célszerű a rendezési tervben 
előírni a csapadékvizek telkenkénti kezelését, csapadékvíz tárolók építésével. A tárolókban 
összegyűjtött vizet öntözésre, vagy szürke vízként használati vízként lehet hasznosítani. A 
közterületekre csak a csapadékvíz tárolók túlfolyó vizei kerüljenek. Ezeknek a javaslatoknak 
a megvalósításával növelhető a visszatartott, és helyben hasznosítható vizek mennyisége, 
csökkenthető a befogadó vízfolyások terhelése. 
A lakóutcákban nyílt vízelvezető árokrendszer építhető az árok alsó részén vízáteresztő 
burkolat kialakításával a vizek szikkasztásának, és az árok könnyebb karbantarthatóságának 
biztosítására. 
A kis szabályozási szélességű szakaszokon zárt vízelvezető rendszer építhető ki 
körszelvényű zárt csatorna, vagy TB típusú beton árokelemek alkalmazásával. 
 
6.4.  GÁZELLÁTÁS 
 
A község vezetékes földgáz ellátó hálózata kiépült. A tervezett lakóterületek a hálózatra 
csatlakoztathatók. A településen nagyobb ipari gázfogyasztó nincs.  
Baranya megye területrendezési terve alapján a közigazgatási területet távlatban kelet-
nyugati irányban tervezett földgázvezeték metszi (Déli áramlat).  
 
6.5.  VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS 
 
Keszü község villamos energiaellátási szempontból az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Pécsi Régióközpontjához tartozik. A község villamos energiaellátását az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. a Pécs Kertváros NAF/KÖF azaz a 132/22kV-os feszültségszintű 
alállomásából biztosítja. 
 
Az energiaellátást üzemviteli szempontból a nevezett Kertvárosi alállomásból Szigetvár 
irányába kivezetett 22kV-os 3x95mm2-es keresztmetszetű ún. gerinc szabadvezetékes 
hálózatról leágaztatott, névlegesen 20/0,4kV-os KÖF/KIF transzformátor állomások 
szolgáltatják. 
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Keszü község a Pellérd felé vezető közúttól északra eső külterületi részén az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt. szempontjából ún. idegen tulajdonú fotovoltanikus energia 
termelő berendezés komplexum üzemel. 
 
A községben az Önkormányzat részéről intézményi szinten nagyüzemi viszonylatban, - az 
E.ON Zrt. hálózati villamos energiaellátásának csökkentése érdekében – 1 db földre 
telepített fotovoltanikus napelemes energiatermelő berendezés létesült az ún. Pázsiti rét által 
nevezett területen. 
 
Keszü községben a közvilágítás üzemeltetését nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt., hanem az Önkormányzat részéről megbízott vállalkozó végzi. A közvilágítás átfogó 
korszerűsítése a hagyományos lámpatestek LED fényforrással üzemeltetett lámpatestekre 
történő kicserélésével – két ütemben végrehajtottan – 2020. év novemberében befejeződött. 
 
A beépítésre szánt területek javasolt / tervezett villamos energiaellátása 
 
Az E.ON Zrt. részéről jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés nem tervezett, azaz az 
energiaigények teljesítése és a hálózatok karbantartása, állagmegóvása szándékolt. 
 
A községben a településrendezési terv az úthálózat fejlesztése mellett előirányozta új 
lakóterületek, gazdasági területek, illetve rekreációs funkciójú különleges területek kijelölését 
is. 
 
A tervezett fejlesztésekhez 2 db transzformátor állomás létesítése irányozható elő: 
 A Gyódi út déli oldalára tervezett kertvárosias lakóterületek villamos energiaellátására és 

a közvilágítására várhatóan a jelentkező igények függvényében egy új OTR 20/250kVA 
típusú új transzformátor állomás létesítése, 

 Az M60-as tervezett autópálya Keszü csomópontjának környezetében az autópálya felé 
eső tervezett gazdasági terület energiaellátására - a villamos energiaigények 
függvényében – várhatóan 1 db OTR 20/400kVA típusú új transzformátor állomás 
elhelyezése válik szükségessé. 

 
6.6. HÍRKÖZLÉS 
 
A község területén megtalálhatók a vezeték nélküli (mikrohullám) és a vezetékes 
hálózatok is.  
A vezetékes távbeszélő hálózat a községben teljes körűen kiépített, esetleges új előfizetői 
igényekre a szabad kapacitás rendelkezésre áll. A vezetékes telefon a mobiltelefonok 
térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók megjelenésével – eredeti funkcióját 
tekintve – egyre kisebb jelentőségű. A vezetékes telefonhálózat szerepe a szélessávú 
internet-hozzáférés kiszolgálásában jelentős, bár az egyéb technológiák terjedése miatt 
csökkenő. Vonalas telefonon Keszü a 72-es körzetszámon érhető el, szolgáltató a Magyar 
Telekom. 
A kábeltelevíziós hálózatnak ugyancsak jelentős a szerepe, hisz a televíziós jeleken kívül 
internetes és telefonos szolgáltatások lebonyolítására is alkalmas.  
 
A Keszüben elérhető szolgáltatások: 
 

Szolgáltatás Szolgáltatók 
Internet Z Net, Telekom, Bigblu 
Mobilnet Telenor 
Műholdas Tv Direct One, Digi 
Mobiltelefon Telenor, Vodafone, Telekom 
Internet + Tv + Telefon Z Net 

 
Forrás: telenet.hu 
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A hírközlési építmények építésével, engedélyezésével kapcsolatos szabályokat az 
elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 
tartalmazza. Amennyiben a hírközlési hálózat áthelyezése vagy átépítése szükséges, úgy 
ennek előírásai alapján kiviteli tervet kell készíteni arra jogosult tervezővel. E tervet 
benyújtva építési engedélyt kell kérni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól. 
 
A településen meglévő távközlési légvezetékek és földkábelek nyomvonalát a szolgáltató 
adatszolgáltatása alapján a közműellátással foglalkozó tervlapok és a településszerkezeti 
terv tüntetik fel.  
  
A reklámhordozókra és a tájékoztató eszközökre vonatkozó településképi követelményekről, 
illetve az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről Keszü 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
13/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelete rendelkezik. 
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7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Vízbázisvédelem 
A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a felszíni és felszín alatti 
vízbázisok védelme érdekében: 

a.) felszín alatti vízbázis esetében a védőidomot és védőterületet belső, külső, 
valamint hidrogeológiai-, 

b.) felszíni vízkivételnél a védőterületet, belső, külső és hidrogeológiai  
védőövezetekre osztva kell meghatározni, kijelölni, kialakítani és fenntartani. 
Keszü település e rendelet szerint a Pécs város vízellátását szolgáló, Pécs – Pellérdi és 
Tortyogói ivóvízbázisok 8009-21/2008-9826. iktató- és B.LXXIII/531. vízikönyvi számú 
hatrozattal kijelölt, majd utoljára a 35200/912-6/2019. ált. iktatószámon módosított Pellérdi 
vízbázis felszíni hidrogeológiai védőterület „B” zóna megnevezésű védőövezeteit érinti. 
Keszü területe kijelölt felszíni ivóvízbázist, illetve halas vizet nem érint. 
 
Szennyeződésérzékenységi besorolás 
Vízminőség-védelmi területek övezetének szempontjai szerint a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm.rendelet „Felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területek besorolása” című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján Keszü közigazgatási területe a felszín 
alatti víz állapota szempontjából a fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 
 
Nitrátérzékenység 
Keszü a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet alapján kijelölt és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR 
szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet melléklete 
által nyilvántartott nitrátérzékeny területeket nem érint. 
Fentiekből adódóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet előírásait ennek 
megfelelően kell betartani. 
 
Talajvíz 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 9) Korm. rendelet 2. § 
19. pontja és a VITUKI Nonprofit Kft. által kiadott lista (1991-1995) alapján Keszü nem 
tartozik a magas talajvízállású települések közé. 
 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja 
alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet szerint Keszü község településrendezési eszközeinek 2020-21. évi felülvizsgálata 
során stratégiai környezeti értékelés készült. 
A településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, a várható 
környezeti hatások előrejelzése, a környezeti feltételek a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, 
a levegőtisztaság-védelem, a zaj- és rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában 
részletesen a tervcsomag részét képező környezeti értékelésben olvashatók. 
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8. VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK  

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

o Műemlék 
o Régészeti lelőhelyek 

 
 Táj- és természetvédelem 

o Ex-lege védett láp 
o Natura 2000 SCI 
o Ökológiai hálózathoz tartozó területek 

 magterület 
 ökológiai folyosó 

o Tájképvédelmi terület 
o Helyi védelem alatt álló természeti érték 

 
 Termőföld védelem 

o Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
o Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

 
 Egyéb 

o Vízminőség-védelmi terület 
o Országos közút melletti, egyeztetési kötelezettséggel érintett területsáv 
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II. VÁLTOZÁSOK ÉS BEAVATKOZÁSOK 

 
II.1. VONALAS ELEMEK 
 
A hatályos terv az M60 gyorsforgalmi utat és a kapcsolódó úthálózatot az elfogadásakor 
érvényben lévő közlekedésfejlesztési tervek alapján tartalmazta. A gyorsforgalmi út 
csomópontja, magassági vonalvezetése és az 5816. sz. út tengelyvonala a folyamatban lévő 
útépítési tervfázis alapján változott. A felülvizsgálat az M60 gyorsforgalmi utat és a 
kapcsolódó úthálózat elemeit a terveket készítő UTIBER Kft. adatszolgáltatása alapján 
tartalmazza. 
 
II.2. TERÜLETI ELEMEK 
 
A. A felülvizsgálat során újonnan kijelölt beépítésre szánt területek 

 

Sor-
szám 

Terület-
felhasználás 
a hatályos 

TSZT szerint 

Terület-
felhasználás 
a felülvizsgált 
TSZT szerint 

Terület-
nagyság 

(ha) 

Változás indoka 

A1 Ee Lf 0,34 Lakossági kérelemre a 02/1 hrsz.-ú ingatlan 
északi része a hatályos terv szerint közjóléti 
erdő helyett falusias lakóterület kategóriába 
került a belterületbe vonás lehetőségével.  
Az MaTrT 12.§ (3) bekezdése szerinti, a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű zöldterület (170 m2) 
kijelölésére a B1. változás keretében kerül 
sor. 

A2 Ee Lf 0,61 Lakossági kérelemre az 1302 hrsz.-ú ingatlan 
a hatályos terv szerint közjóléti erdő helyett 
falusias lakóterület kategóriába került a 
belterületbe vonás lehetőségével. Az MaTrT 
12.§ (3) bekezdése szerinti, a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű zöldterület (305 m2) 
kijelölésére a B1. változás keretében kerül 
sor. 

A3 KÖ Gá 3,1 A tervezett M60 autóút és a kapcsolódó 
úthálózat változása miatt a főpálya és az 
5816 sz. út közti, felszabaduló terület 
általános gazdasági terület kategóriába 
került. Az MaTrT 12.§ (3) bekezdése szerinti, 
a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű védelmi erdő 
kijelölésére a D8. változás keretében kerül 
sor. 

 
B. Beépítésre szánt terület helyett beépítésre nem szánt terület kijelölése 

 

Sor-
szám 

Terület-
felhasználás 
a hatályos 

TSZT szerint 

Terület-
felhasználás 
a felülvizsgált 
TSZT szerint 

Terület-
nagyság 

(ha) 

Változás indoka 

B1 Lke Zkk 0,45 A Zrínyi Miklós út és a Malomvölgyi út 
kereszteződésében kialakított játszótér és 
térsége részben a valós állapotnak 
megfelelően, részben pedig az A1. és A2. 
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változás kapcsán, az MaTrT 12.§ (3) 
bekezdése szerinti előíráshoz való igazodás 
érdekében közkert kategóriába került. 

 Lf jelű, új beépítésre szánt terület 0,34 + 
0,61 = 0,95 ha 

 Z jelű újonnan kijelölt zöldterület közút 
területből átsorolt része 0,14 ha, az új 
beépítésre szánt terület 14,7%-a, 
megfelel. 

B2 Lf Ek 0,22 A templom fölötti, egyházi tulajdonban lévő 
terület távlati közösségi hasznosítás 
érdekében falusias lakóterület helyett 
közjóléti erdő kategóriába kerül. 

B3 Kte Má 2,27 A hatályos terven kijelölt új temetőre nincs 
szükség, a temetkezés a meglévő temetőben 
hosszú távon is biztosított. A terület a 
tényleges hasznosításnak megfelelően 
általános mezőgazdasági terület kategóriába 
került (szántó). 

B4 Kme Kb-En 0,93 Az önkormányzati beruházásban 
megvalósított napelem park az OTÉK-ban 
megengedett legnagyobb beépítettséget 
alapul véve különleges beépítésre nem szánt 
terület kategóriába került. 

B5 Kre Kb-Re 1,82 A hatályos terv a Pázsiti rét déli részén 
rekreációs célra szolgáló különleges területet 
jelölt ki. A terület tervezett funkciója a 
felülvizsgálat során sem változik, azonban a 
tervezett nagy zöldfelület arány és 
kismértékű beépítés a terület különleges 
beépítésre nem szánt területi kategóriába 
sorolását tette célszerűvé. 

B6 Kke Kb-Ke 1,5 A már a hatályos terv készítésekor is 
meglévő kertészet a rendeltetéshez és a kis 
arányú beépítéshez közelebb álló különleges 
beépítésre nem szánt területi kategóriába 
került. 

 
C. Beépítésre szánt terület helyett beépítésre szánt terület kijelölése 

 

Sor-
szám 

Terület-
felhasználás 
a hatályos 

TSZT szerint 

Terület-
felhasználás 
a felülvizsgált 
TSZT szerint 

Terület-
nagyság 

(ha) 

Változás indoka 

C1 Kke Lf 1,2 Lakossági kérelemre a Petőfi utca Zrínyi 
Miklós úttól északra fekvő szakaszának keleti 
oldala a korábbi különleges terület helyett 
falusias lakóterület kategóriába kerül. Az 
építési telkek kialakítását az utcaszakasz 
eddigi egyoldali beépítésének 
gazdaságosabbá tétele is indokolja (az 
utcaszakasz összközműves). 

C2 Kre Lke 1,27 Lakossági kérelemre a Pázsiti-rét keleti széle 
a pécsi közigazgatási határ mellett a korábbi 
különleges terület helyett kertvárosias 
lakóterület kategóriába került. A 
közigazgatási határ közelsége és a terület 
déli részén található szennyvíz átemelő a 
beépíthetőséget erősen korlátozza, ezért 
ebben az esetben különösen fontos az 
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ezeket a tényezőket figyelembe vevő 
szabályozás. 

C3 Lf Lke 0,48 A közelmúltban Keszü közigazgatási 
területéhez csatolt Loncsár-malom térsége a 
környező beépítéshez igazodva falusias 
lakóterület helyett kertvárosias lakóterület 
kategóriába kerül. 

C4 Lf Lke 1,94 A faluközpontból a 118 hrsz.-ú kiszolgáló 
úton megközelíthető terület a környezetében 
kijelölt területhasználathoz igazodva falusias 
lakóterület helyett kertvárosias lakóterület 
kategóriába került a belterületbe vonás 
lehetőségével. 

C5 Vt Vi 2,35 A templom, a volt plébánia és a közösségi 
ház térsége a meglévő és tervezett 
funkciókhoz igazodva és az OTÉK adta 
lehetőséggel élve a korábbi településközpont 
terület helyett intézmény terület kategóriába 
került. 

 
D. Beépítésre nem szánt terület helyett beépítésre nem szánt terület kijelölése 

 

Sor-
szám 

Terület-
felhasználás 
a hatályos 

TSZT szerint 

Terület-
felhasználás 
a felülvizsgált 
TSZT szerint 

Terület-
nagyság 

(ha) 

Változás indoka 

D1 Má Ev 0,84 A település közigazgatási területére számított 
biológiai aktivitásérték szinten tartása 
érdekében a hatályos terven általános 
mezőgazdasági terület kategóriába sorolt 
terület a felülvizsgálat során védelmi erdő 
kategóriába került. 

D2 Tk Ev 1,41 A hatályos terven természetközeli területként 
jelölt földrészletek az erdészeti hatóság 
adatszolgáltatása alapján az Országos 
Erdőállomány Adattár szerinti gazdasági 
rendeltetésű erdők. A terület ökológiai 
érintettsége okán a területet javasoljuk 
védelmi erdő kategóriába sorolni. A 
változtatás célja a jogszabályi illeszkedés 
elősegítése. 

D3 Má Mk 6,12 A Cserepes-dűlői lakóterület és a 
közigazgatási terület közti területsávot a 
hatályos terv általános mezőgazdasági 
terület kategóriába sorolta. a környéken élők 
a területet kiskertekként művelik. A 
felülvizsgálat során a területsáv a tényleges 
hasznosításhoz való illeszkedés érdekében 
kertes mezőgazdasági terület kategóriába 
került. 

D4 Mk Eg 0,4 A vegyes művelési ágú zártkerti földrészletet 
a hatályos terv kertes mezőgazdasági terület 
kategóriába sorolta. Az időközben 
bekövetkezett művelési ág váltás 
eredményeképpen a földrészlet erdő 
művelési ágba került. A változtatás célja a 
művelési ágnak megfelelő hasznosítás 
elősegítése. 

D5 Má Eg 1,2 A hatályos terven általános mezőgazdasági 
terület kategóriába sorolt földrészletek az 
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Országos Erdőállomány Adattár szerint 
gazdasági erdők. A terület gazdasági 
erdőterület kategóriába sorolásával a 
változtatás célja a jogszabályi illeszkedés 
elősegítése. 

D6 Eg Má 0,25 A területet a hatályos terv az akkori művelési 
ágnak megfelelően gazdasági rendeltetésű 
erdőterület kategóriába sorolta. A terület nem 
tartozik az Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdők közé. Az 
időközben bekövetkezett művelési ág váltás 
eredményeképpen a földrészlet új művelési 
ága legelő lett. A változtatás célja a művelési 
ágnak megfelelő hasznosítás elősegítése. 

D7 Mk Kb-MK 1,42 A területen magánberuházásban kísérleti 
kulturális, művészeti és gyógyító központ 
létrehozását tervezik. 

D8 KÖ Ev 0,24 A M60 autóút és a Pécs-Pellérd összekötő út 
tervezett szakasza közti területen új 
beépítésre szánt gazdasági terület 
kijelölésére került sor (A3. változás), emiatt 
az MaTrT 12.§ (3) bekezdésében előírtak 
alapján a terület keleti határán védelmi 
rendeltetésű erdősáv kijelölése vált 
szükségessé. 

 Gá jelű, új beépítésre szánt terület 3,1 ha 
 Ev jelű újonnan kijelölt erdőterület 0,24 

ha, az új beépítésre szánt terület 7,7%-a, 
megfelel. 
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III. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 
 

Területfelhasználási kategória Összes terület a 
településszerkezeti terven 

(ha) 

Területi 
arány 
(%) 

Kertvárosias lakóterület 52,6 7,19 

Falusias lakóterület 47,64 6,51 

Településközpont terület 0,83 0,11 

Intézmény terület 2,35 0,32 

Általános gazdasági terület 24,9 3,4 

Különleges beépítésre szánt terület 0,67 0,09 

Zöldterület közpark 1,08 0,15 

Zöldterület közkert 1,45 0,2 

Erdőterület 132,24 18,09 

Kertes mezőgazdasági terület 82,96 11,34 

Általános mezőgazdasági terület - szántó 267,26 36,54 

Általános mezőgazdasági terület – rét, legelő 29,18 3,99 

Általános mezőgazdasági terület - szőlő 18,63 2,55 

Vízgazdálkodási terület 4,5 0,61 

Természetközeli terület 5,04 0,69 

Különleges beépítésre nem szánt terület 37,69 5,15 

Közlekedési terület – fő- és mellékutak, gyűjtőutak 22,46 3,07 

Összesen 731,48 100  
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IV. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
Baranya Megye Területrendezési Terve  

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelete 
 

TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
 
MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG 
 

 

 

 
A MaTrT 11.§ b)  pontja szerint kiemelt térségi, illetve 
megyei területfelhasználási kategóriák területén 
belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelölése során a mezőgazdasági térség területének 
legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület területfelhasználási egységbe 
sorolható. 

 

 
BmTrT szerint Településszerkezeti terv szerint Eltérés 

Területfelhasználási 
kategória 

Terület 
(ha) 

Területfelhasználási 
kategória 

Terület 
(ha) 

Mezőgazdasági 
térség 

425,2 Általános és kertes 
mezőgazdasági 
terület  

398,03 93,6%, megfelel 
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ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG 
 

 

 
A MaTrT 11.§ a)  pontja szerint az erdőgazdálkodási 
térségben az erdőterület területfelhasználási 
egységet a térséget lefedő erdők övezetére 
vonatkozó szabályok szerint, valamint az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével kell lehatárolni. 
 
A MaTrT 29. § szerint az erdők övezetébe tartozó 
területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolnia. 
 
A 9/2019.(VI.14.) MVM rendelet (a továbbiakban 
MVM rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint a 
településrendezési eszközök készítése során az 
Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő 
erdőterület területfelhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban - a természeti és kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezet területén javasolt kijelölni. 
 

 
 
Fentieket figyelembe véve 
 

BmTrT szerint Településszerkezeti terv szerint Eltérés 
Területfelhasználási 

kategória 
Terület 

(ha) 
Területfelhasználási 

kategória 
Terület 

(ha) 
Erdők övezete 100,35 Erdőterület 132 131,5%, megfelel 
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VÍZGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG 
 

 

 
A MaTrT 11.§ c)  pontja szerint kiemelt térségi, illetve 
megyei területfelhasználási kategóriák területén 
belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelölése során a vízgazdálkodási térség területét - 
e törvény hatálybalépését megelőzően már 
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek 
kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási 
célú erdőterület, vízgazdálkodási célú 
mezőgazdasági terület, természetközeli terület, 
továbbá különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, és a működési területével érintett vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 
 
A településszerkezeti terv fenti előírásnak megfelel. 
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ORSZÁGOS ÖVEZETEK 
 
ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT TERÜLETÉNEK ÖVEZETEI 
 

 

 
 

A közigazgatási terület északi részét borító erdő- és 
legelőterület (urasági rét) az országos ökológiai 
hálózaton belüli magterület. A pécsi határban Keszü 
területére nyúlik át a Malomvölgyi parkerdő 
magterületének egy része. 
 
A Pellérdre vezető úttól északra fekvő előrét és 
tüskés legelő, a belterületet metsző Keszüi-árok déli 
külterületi szakasza, továbbá a Szőke és Szilvás 
területéről átnyúló kis erdős-legelős terület ökológiai 
folyosó. 
 
A településszerkezeti terv a lehatárolást a BmTrT-vel 
egyezően tartalmazza, a területen a felülvizsgálat 
során beépítésre szánt terület kijelölésére nem került 
sor.   
 
A településszerkezeti terven az MaTrT 25.§ előírásai 
teljesülnek. 
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KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE 
 

 

 
 

A településen a talajadottságok és a morfológia 
következtében elenyésző a kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület. 
 
A településszerkezeti terv a lehatárolást a Lechner 
Tudásközponttól kapott adatszolgáltatás alapján 
pontosítva tartalmazza. 
 
Az övezettel érintett területeket a településszerkezeti 
terv általános mezőgazdasági terület kategóriába 
sorolja. 
 
A településszerkezeti terven az MaTrT 28.§ előírásai 
teljesülnek. 
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JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE 

 
 

 
 

A jó termőhelyi adottságú szántóterületeket a BmTrT 
a közigazgatási terület déli részén, a kiváló 
termőhelyi adottságú szántókhoz kapcsolódva 
határolja le. 
 
A településszerkezeti terv a lehatárolást a Lechner 
Tudásközponttól kapott adatszolgáltatás alapján 
pontosítva tartalmazza. 
 
Az övezettel érintett területeket a településszerkezeti 
terv általános mezőgazdasági terület kategóriába 
sorolja. 
 
A településszerkezeti terven az MVM rendelet 2.§ 
előírásai teljesülnek. 
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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 
elsősorban a BaMKh Erdészeti Osztály 
adatszolgáltatása alapján határolja le. Az 
erdőállomány adattárban szereplő erdők mellett a 
településszerkezeti terven a tényleges 
területhasználat függvényében további erdőterületek 
jelennek meg elsősorban a kertes mezőgazdasági 
területek térségében, illetve a biológiai aktivitásérték 
szinten tartásának biztosítására. 
 
A felülvizsgálat során az övezetet érintő területen 
beépítésre szánt terület kijelölésére nem került sor. 
 
A település déli szélén jelölt, már a felülvizsgálat 
alapjául szolgáló településszerkezeti terven is 
szereplő közpark az Országos Erdőállomány Adattár 
(OEA) szerinti erdő. Az eltérő terület a lenti számítás 
alapján az MaTrT 29.§-ben rögzített határértéken 
belüli, így az illeszkedés biztosított. 
 
A településszerkezeti terven az MaTrT 29. és 30.§ 
előírásai teljesülnek. 
 

 
BmTrT szerint, az OEA 

alapján pontosítva  
Településszerkezeti terv szerint 

ebből 
Eltérés 

Területfelhasználási 
kategória 

Terület 
(ha) 

Területfelhasználási 
kategória 

Terület 
(ha) 

Erdők övezete 101,41 Erdőterület 99,23 97,9%, megfelel 
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ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE 




 
A BmTrT a település több pontján lévő kisebb-
nagyobb területet erdőtelepítésre javasolja. 
Nagyobb kiterjedésű javasolt erdőterület ezek 
közül az M60 autópálya térségében a pellérdi 
határban, illetve a közigazgatási terület Gyód 
feletti részén került lehatárolásra. 
 
Az övezet lehatárolását a településszerkezeti terv 
a Lechner Tudásközponttól kapott 
adatszolgáltatás alapján tartalmazza.  
 
A településrendezési eszközök készítése során 
az önkormányzat további erdőterületeket nem 
kíván kijelölni. A településszerkezeti terven 
tervezettnek jelölt erdők az Országos 
Erdőállomány Adattárhoz, illetve a hatályos terv 
készítése óta bekövetkezett művelési ág 
váltásokhoz való igazodást célozzák. 
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TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
 

 
 

A BmTrT a közigazgatási terület északi részének 
erdőterületeit, valamint a közigazgatási terület 
középső harmadát tájképvédelmi területként 
határolja le. Az övezettel a jelölt külterületek mellett 
érintett Cserepes-dűlő lakóterülete, a Petőfi utca déli 
szakaszának lakóterületei, valamint valamennyi 
zártkerti ingatlan. 
 
Az övezet lehatárolását a településszerkezeti terv a 
BmTrT-vel egyezően tartalmazza. 
 
A megalapozó vizsgálat meghatározza a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, valamint a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit.  
 
A településszerkezeti terven az MvM rendelet 4.§ 
előírásai teljesülnek. 
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VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
 

 

 
A település területét vízminőség-védelmi területként 
a Pécs-Tortyogó vízbázis hidrogeológiai „B” 
védőterülete érinti. A BmTrT a jogszabályban 
rögzített pontos lehatárolás szerint ábrázolja az 
érintett településrészeket.  
 
Az övezet lehatárolását a településszerkezeti terv a 
BmTrT-vel egyezően tartalmazza, az övezetet 
pontszerű településszerkezeti változások érintik. 
Ezek közül új beépítésre szánt területet az A1 és 
az A2 jelű változtatás jelöl ki. 
 
Az övezetben a vonatkozó jogszabályok szerint kell 
eljárni. 
 
A településszerkezeti terven az MvM rendelet 5.§ 
előírásai teljesülnek. 
 


 
 
Az országos övezetek közül Keszü 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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MEGYEI ÖVEZETEK 
 

Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete 
 

 
Keszü a szomszédos Pécshez, mint gazdaságfejlesztési térségi 
központhoz csatlakozva gazdaságfejlesztésbe bekapcsolódó 
terület.  
 
A besorolás elősegítheti gazdasági vállalkozások letelepedését. 
Általános gazdasági terület céljára a településszerkezeti terv az 
m60 gyorsforgalmi út déli oldalán egy kb. 20 ha-os területet jelöl ki.  
 

 
Együtt tervezésre javasolt térségek övezete 
 

 
Keszü a pécsi agglomerációhoz 
tartozó település. 

 
A megyei övezetek közül Keszü közigazgatási területét a következő övezetek nem érintik: 
 
 Földtani veszélyforrás terület övezete 
 Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 Ásványi nyersanyag vagyon övezete 
 Építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete 
 Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete 
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V. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 

Területfelhasználási kategória Összes terület a 
településszerkezeti 

terven 
(ha) 

Biológiai 
aktivitásérték 

mutató 

Biológiai 
aktivitásérték 

Kertvárosias lakóterület 52,6 2,7 142,02 

Falusias lakóterület 47,64 2,4 114,34 

Településközpont terület 0,83 0,5 0,42 

Intézmény terület 2,35 0,5 1,18 

Általános gazdasági terület  24,9 0,4 9,96 

Különleges beépítésre szánt 
területek 

   

Temető 0,67 3 2,01 

Zöldterület közpark 1,08 6 6,48 

Zöldterület közkert 1,45 6 8,7 

Erdőterület 132,24 9 1190,16 

Kertes mezőgazdasági terület 82,96 5 414,8 

Általános mezőgazdasági terület 
– szántó, rét, legelő, szőlő 

315,07 3,7 1165,76 

Vízgazdálkodási terület 4,5 6 27 

Természetközeli terület 5,04 8 40,32 

Különleges beépítésre nem szánt 
területek 

   

Megújuló energiaforrás 
hasznosítására  

32,93 3,2 105,38 

Rekreációs célra 1,82 3,2 5,82 

Kertészet 1,51 3,2 4,83 

Kulturális és művészeti központ 1,42 3,2 4,54 

Közlekedési terület – országos 
mellékút, gyűjtőút 

22,46 0,6 13,48 

Összesen   3257,2 
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