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1. Örökségvédelmi vizsgálat:
1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a
történeti településmag)
1.1.1. településtörténet
Keszü határában a jégkorszak óriási állatai tanyáztak, ásatáskor számtalan mamutcsont
került a napvilágra.
A falu területén, már az újkőkor korai szakaszában itt élt Lengyeli kultúra leleteit találták meg
felszíni szórvány formájában. Egy jellegzetes díszítésű szórványos edény a rézkorban élt
Balatoni csoporttól maradt ránk. A rézkor késői szakaszából a Péceli kultúra jellemző felszíni
kerámiatöredékek ismeretek. A bronzkor korai szakaszából a Somogyvár-Vinkovci kultúra
népére vonatkozó emlékek láttak napvilágot felszíni kerámiák formájában. Az ezután
következő Mészbetétes edények népe is felszíni leleteket hagyott ránk.

forrás: keszu.hu
A rómaiak korából I. Constantinus érem és Numerianus érem került elő. 1971-ben
útépítéskor későavarkori temetőt vágtak át. 1969-ben földmunkával megbolygatott
honfoglaláskori temetőt találtak, amely valószínűleg a Keszi nemzetség temetkezési helye
volt.
Neve a Kesző, Keszi törzsnévből keletkezett, amely török eredetű, darab, vág jelentésű. Az
oklevelekben Kesiu elnevezéssel 1192-ben jelent meg először. Mint jelentős község csak a
középkor végén szerepel. Kesu, Kezeu, Kewzew, Kezw írásmódokkal találjuk a pápai
tizedlajstromban. Mindig egyházi birtok volt, első földesura a pécsi püspökség és a káptalan.
A török hódoltság idején is lakott hely volt, a hódoltság végén Boszniából délszlávok
költöztek ide, akiknek elmagyarosodása már a 18. század végén befejeződött.
1703-ban Lipót császár okiratában elrendeli, hogy továbbra is a pécsi püspököt, káptalant
iktassák be a - Keszö - birtokosaként.
1732-es adatok szerint a faluban 28 család élt, ebből 15 délszláv, 13 pedig magyar.
1781-ben a pécsi Papnevelő intézet uradalma építette a falu templomát Szent Anna
tiszteletére. Előtte ezen a helyen Árpádkori kápolna állt. 5 évvel később plébániaház is
létesült. A lakosság zömében római katolikus vallású.
Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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1821-ben tesznek említést az iskoláról, amely jó anyagból készült. A környékbeli
településekről is ide járnak tanulni: Kökény, Szilvás, Szőke.
1828-as feljegyzések szerint háztartásfő: 71, ebből 61 magyar, 10 délszláv származású.
Lakóházak száma: 61 db
Foglalkozás szerinti megoszlás:
jobbágy: 61 fő
házas zsellér: 2 fő
házatlan zsellér: 4 fő
mester: 5 fő
szolga: 1 fő
csizmadia: 1 fő
kovács: 2 fő
molnár: 4 fő
bába: 1 fő
tanító: 1 fő
1869-ben a lakosság lélekszáma: 611 fő
Épületek szerinti megoszlás:
középület: 4 (2 egyházi, 1 iskola, 1 községi)
magánépület: 110
köz-és lakóépület: 1
bolt:1891-ben megalakult a tűzoltóegylet, a tűzkár elleni biztosítás igen népszerű
volt.Fejlődésben a kenderfonás és a vászonszövés. Vágóhíd is működött a faluban.
1907. A pellérdi körjegyzőséghez tartozó Gyód, Keszü, Kökény és Málom községekből
Keszü központtal új körjegyzőség kezdi meg működését.
1930. A községháza építésére versenytárgyalást írnak ki.
Lakosainak száma 1930-ban 527 fő, ami alig változik az elkövetkezendő években 1970-ben
554 fő él a településen.
A lakosság lélekszáma az 1980-as évek óta növekszik. Ennek oka, hogy unokák költöznek
vissza a községbe, emellett sok városi ember adja el a panellakását és vásárol házat a város
környéki községekben. Így a népesség korfája napjainkban egyre inkább a fiatalok felé
tolódik el.
Az 1950-es években a leépülés elkezdődött a faluban, a fiatalok Pécsre jártak dolgozni,
tanulni. A helyi kisiparosok is egyre inkább a nagyvárosban próbáltak szerencsét.
Elköltözésükkel elöregedett és kezdett kihalni a falu. A mezőgazdasági munka becsülete
ezidő tájt már közel sem jelentős, pedig hát volt idő, amikor a dölyfös urbánusok csak
paradicsomosoknak titulálták a helyieket, mivel rengeteg zöldséget szekereztek a pécsi
piacra. A rendszerváltozás után azonban gyökeres változás következett be. Ehhez először
megszüntették a Pellérdhez kötődő társközösségi státust, amely nem volt kamatozó Keszü
Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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számára. A fejlődésnek egyetlen útja kínálkozott: telkeket értékesíteni, lehetőséget
biztosítani a városból való kiköltözésre. Az Önkormányzat jó érzékkel ismerte fel ezt az
igényt. Részaránytulajdonosoktól felvásárolták a falu és a Malomvölgyi-tó közötti szántókat.
A 25 Ha terület rendezési terve 1994-ben készült el. Az elképzelések szerint a területen
kialakított 220 telek egy bordázathoz hasonló, végeiken fordulókkal ellátott, zsákutcás
szerkezetre van felfűzve. A területet Cserepes-dülõnek nevezték el.

1782–

forrás: keszu.hu, Építészeti értékvizsgálat 2008Kokas és Társa Tervező Kft.
Pap Zsuzsa okl. településtervező, Balog Farkas Csaba okl. építészmérnök

1.1.2. történeti tájhasználat, tájszerkezet, tájtörténet
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
Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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természetszerűek, tájképileg értékesek, táji és természeti értékeik megőrzése érdekében
ökológiai hálózatba lettek sorolva.
A táj működéséről sok információt nyerhetünk abból, hogy a táj milyen vizuálisan
elkülöníthető egységek mozaikjából épül fel. A táj külső megjelenése nem tökéletes
leképezése a táj funkcionális működésének, de számos lényeges tájműködési kérdésre –
például tájérzékenység, antropogén átalakítottság mértéke, stb. – megfelelő biztonsággal
lehet következtetni. A település tájszerkezetét az elsősorban a domborzati és borítottsági
viszonyokból fakadó tájhasználatok és a vonalas szerkezeti elemek határozzák meg. A
különböző tájhasználatok alakítják ki a település külterületének tájmintázatát, azaz a tájat
felépítő természetes, és ember által kialakított tájfoltok tájgeometriai megjelenését.
Táji természeti adottságok
Tájjelleg (tájkarakter) a természeti és antropogén tájalkotó elemek elkülöníthető,
felismerhető, konzisztens rendszeréből, sajátos együtteseiből kialakult jellemzők
összessége, amely a tájakat egyedivé, megkülönböztethetővé teszi. A TAK tájképvédelmi
fejezetei alapján Keszü közigazgatási területén hat különböző karakterű területet
határolhatunk le. Ezek közül tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából
kiemelt jelentőségű területek találhatóak a közigazgatási terület középső és északi,
vízfolyások menti elsősorban természetközeli állapotú területein. Az övezet lehatárolásának
fontos szempontja a tájkarakter, a hagyományos tájszerkezet és tájhasználat megőrzése, a
természetközeli állapotok megőrzése. Keszü külterületének többi része tájképi szempontból
a nagy kiterjedésű homogén tájhasználatok következtében ma már kevésbé harmonikus.
Viszont a belterület vízfolyás menti elhelyezkedése, a zártkertek és a temető zöldfelületei
harmonikus és karakteres képet mutatnak. Keszü közigazgatási területén a TAK által tájképi
szempontból lehatárolt különböző karakterű területjellemzőit az alábbiakban foglaljuk össze.
Keszü belterület Ófalu és Újfalu: a vízfolyás két oldalén a völgytalpakra felkúszó nagyrészt
szalagtelkes beépítésű, utcára merőleges telepítésű lakóépületekkel. A települést
északnyugat-délkelet irányban szeli ketté a rétegvonalak mentén húzódó legrégebbi utca
(Petőfi Sándor utca). Ebből a tengelyből ágaznak ki keleti és nyugati két irányban a
mellékutcák.
Keszü belterület kertvárosias jellegű lakóterületei: a régi falutól északkeletre levő
dombtetőn, a Malomvölgyi tavak felett található, a faluval a csak a közös közigazgatási
egység kapcsolja össze, településkarakter tekintetében városi jellemzőket és értéket
képvisel. Építészeti formavilágát a rendkívüli változatosság jellemzi. A városokra jellemző
játszótér, mint zöldfelületi elem is itt jelenik meg. Fontos a kilátás.
Gazdasági településrész: elsősorban a Pécs-Pellérd közötti út közelében jellemző,
későbbiekben a megépülő autópálya hatására ez a típusú használat valószínűleg növekedni
fog.
Zártkertes, kiskerti területek elsősorban a háztáji növénytermesztéshez kacsolódó
gyümölcsfajok és haszonnövények jellemzőek. Egyes pontjairól szép kilátás van a
településre, illetve a Mecsek vonulatára.
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Beépítésre nem szánt külterületek: nagytáblás mezőgazdasági területek a külterület
legnagyobb, déli és északi részét kitevő beépítetlen mezőgazdasági területek.
Tájképvédelmi övezet: tájképileg érzékeny zártkerti, természeti vagy természetközeli
állapotú, erdősült, vagy erdősödő, illetve mélyen fekvő, nedves területek. Az erdők szerepe a
faanyagtermelés mellett elsősorban az összefüggő mezőgazdasági területek tagolása, az
erózióvédelem, a vízmosások ökológiai és tájképi szerepének védelme. Ezeken a
területeken szükséges az inváziós fajok térfoglalásának visszaszorítása, és lehetőleg az
erdőborítás fenntartása.

forrás: Keszü község TAK
Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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Keszü ábrrázolása az Első
E
Katonai Felmérésen
n (1763-87)

Az újkori falu fejlőd
déséről a korabeli kato
onai térképe
ek tanulmányozása ad
dhat képet. Az Első
Katonai Felméréssen megfig
gyelhető, hogy a tele
epülés a Pécset Se
ellyével, Va
ajszlóval
összekö
ötő főút me
ellett keletre
e helyezked
dik el, ami a magasab
bban fekvő területen Keszü
K
és
Gyód kö
özött haladtt el. Alacson
nyabb rendű út köti öss
sze a szom
mszédos Kökkénnyel.
Képet kapunk a település szerkezetér
s
ről is. A patakvölgyb
p
ben haladó
ó főutcára felfűzött
melléku
utcákat látha
atunk, melyyek feltárjákk a két domboldalt, aho
ol a lakóházzak, melléké
épületek
halmazo
os szerkeze
etben telepü
ültek.
A pirosssal rajzolt kő
őépületek sokasága
s
azzt mutatja, hogy
h
a mai öregfalu már az 1700--as évek
végére kialakult éss a belterüle
eti úthálózatt is megegy
yezik a jelen
nlegivel. Az akkor még fából
ácsolt melléképüle
m
tek feketéve
el rajzoltak.. A telkekhe
ez tartozó ke
erteket zöld
ddel jelölték
k.
A belte
elkektől délre a dombokon sző
őlők, majd erdős terü
ület, míg a keletre található
t
párhuza
amos patakkvölgyben ré
ét és malmo
ok találhatók.
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Keszü a Második Katonai Felmérés idején (1806-69)

A Második Katonai Felmérésen látható, hogy a főút mellett kialakult Gyöngyös puszta, de
egyéb tekintetben a település képe változatlan. A belterület beépítésében és a házak
számában 1800-as évek végéig nincs alapvető változás, a bővülés mindössze néhány
háznyi. Az utcarendszer ábrázolása már pontosabb.
A napjainkban történt fejlődést szemléletesen mutatja a települési arculati kézikönyvhöz
készült térkép, mely szerint az újfalu a település főutcája mentén alakult ki a gyódi
elágazástól északra. Később a kertvárosias jellegű településrész borda rendszerű zsákutcás
szerkezetével az öregfalu és újfalu határán a keleti domboldalra települt. Az is jól látható az
is, hogy a településtől Pécshez került a Malom völgy, ahol a korábbi malmok helyén tavak
létesültek.
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1.1.4. történeti településmag
A település ősi településmagjának az öregfalu történeti elágazó utcarendszert tekinthetjük,
ami a mai Petőfi utcát jelenti. Településközpont nem alakult ki, a községháza megépítésig a
plébánia a település legjelentősebb középülete. Az 1781-ben épült templom sajátosan nem
az utcára épült, hanem a domboldalra, melyhez lépcső rendszer vezet föl.

Szent Anna templom felújítás előtt a lépcsősor mellett állított feszülettel

Keszü települési jellegét meghatározza az elágazó utcarendszer és az utcákhoz,
terepviszonyokhoz illeszkedő változatos, szabálytalan telekalakulatok. Az öregfalubanfésűs
beépítésű szalagtelkeken az utcára merőlegesa lakóházak rendje, melyek általában előkert
nélkül, vagy néhány méter előkerttel az utcára épültek. Utcával párhuzamos polgárházak
később, az1900-as évek első felében épültek. A gazdasági épületek általában nem haladják
meg a lakóépületek méretét és a lakóházak mögött épültek. Azonban néhány helyen
keresztcsűrös beépítés is megtalálható.
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az 1865. évi kataszteri térkép és napjaink térképe a település központi részéről

A település központi részének a polgármesteri hivatal és a templom közötti utca szakaszt
tekinthetjük. Itt az 1781-ben emelt templom után felépült a plébánia, majd 1821-ben az
iskola, melynek helyén napjainkban a közösségi ház található. Majd az elágazásban az
1930-as években felépült a polgármesteri hivatal, előtte kisebb térrel.
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A település régészeti örökségének felmérése (az újonnan beépítésre szánt területnek
kijelölt terület esetén terepbejárással)
A régészeti örökség számbavétele
Neve, és a régészeti adatok alapján a honfoglalást követően már törzsi szállásterület része.
Oklevélből a 12. század végéről ismert. A török hódoltság alatt is lakott. A település területén
több alkalommal folyt rendszeres régészeti topográfia: 2001-2004 között az M60-as út
nyomvonalának bejárásakor, 2005 után a nem-roncsoló régészeti kutatási projektek
keretében légifényképezéssel és terepbejárással, 2014-ben a Déli Áramlat gázvezeték
előzetes régészeti dokumentációjának készítésekor terepbejárással és geofizikai méréssel
folyt lelőhelyfelderítés a területén. A régészeti munkarészhez kapcsolódóan 2020. november
26-án terepbejárást végeztem a változtatási szándékkal érintett területeken.
Azonosított lelőhelyek:
24744 Tsz Major: 1969-ben és 1972-ben feltárással kutatott Árpád-kori temetőrészlet.
Érintett helyrajzi számok: 0151/2, 3. Jelenleg kereskedelmi szolgáltató terület, változtatási
szándék nem érinti.
37670 Petőfi utca 171.: 2002-ben bejelentés érkezett csontvázak előkerüléséről. A feltárás
követően, a csontok állapotából valószínűsíthető, hogy régészeti korú temetőről van szó.
Leletanyag híján pontos keltezése nem lehetséges. A temető feltételezett kiterjedés alapján
az érintett helyrajzi számok: 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. Jelenleg falusias lakókörzet és védelmi rendeltetésű
erdőterület. Változtatási szándék nem érinti.
88343 Cseri-dűlő: 2014-ben a Déli Áramlat gázvezeték t előzetes régészeti
dokumentációjához végzett terepkutatás során terepbejárással és geofizikai felméréssel
azonosított őskori és Árpád-kori település. Érintett helyrajzi számok: 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.
Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló terület szántó művelési ággal. Változtatási
szándék nem érinti.
92913 Kenderes: Az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalának 2017-es előzetes régészeti
kutatásakor terepbejárással azonosított őskori (rézkori) település. Érintett helyrajzi számok:
0110/13-17. Jelenleg különleges beépítésre nem szánt terület megújuló energiaforrás
hasznosítás céljára. Az M60-as gyorsforgalmi út építése érinti.
92915 Szelesi-dűlő: Az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalának 2017-es előzetes régészeti
kutatásakor terepbejárással azonosított településkomplexum (őskori, késő avar, és Árpádkori települések). Érintett helyrajzi számok: 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. Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló
terület szántó művelési ággal. Az M60-as gyorsforgalmi út építése érinti.
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Hatásvizsgálat
A változtatási szándékok régészeti érintettségének felmérésére a település külterületén
2020. november 26-án terepbejárást végeztem. A bejárás során a következő területeken
lehetett régészeti megfigyelést végezni:
I. Papkerttől nyugatra: A lakott területtől nyugatra, szántott domboldalon a mezőgazdasági
művelés alatt álló terület kertvárosias lakóterületté váltásának környezetében a terepbejárás
során régészeti lelőhelyre utaló lelet, nyom, jelenség nem került elő.

Bejárt terület Papkerttől nyugatra.

II. és III. A falutól nyugatra: A településtől nyugatra, a jelenleg is általános mezőgazdasági
területek esetében a bejárás során régészeti lelőhelyre utaló lelet, nyom, jelenség nem került
elő.

Bejárt területek a településtől nyugatra
IV. Tsz-től délre: A TSz-től délre, a jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területen a
bejárás során régészeti lelőhelyre utaló lelet, nyom, jelenség nem került elő.
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Szántóföld a Tsz-től délre

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


R.k. templom

hrsz.: 61

azonosító: 263 (1439) nyilvántartott műemléki érték
Copf stílusú, 1781-ben épült. A belsőben lévő keresztelő medence klasszicista.
Belső festményeit 1936-ban Döbrentei Gábor festőművész újította fel. 1960-ban és 1980-ban
kívülről felújították, majd 2000-ben új tetőfedést kapott. A templomkert 203-2006 között lett
felújítva. 2018-19-ben a templom tetőszerkezete, tetőfedése teljesen megújult a homlokzattal
együtt.
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a felújított templom 2019-ben
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 és napjainkig fennmaradt településszerkezet építészeti örökség,
melynek megőrzése településrendezési eszközökkel javasolt. Helyi területi védelem nem
indokolt.
Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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1.4.2. telekstruktúra és utcavonal-vezetés
A történelmileg kialakult utcarendszer, utcavonal-vezetés és telekstruktúraaz „öregfaluban”
őrzi az 1800-as évek végére kialakult formáját, melynek megőrzése településrendezési
eszközökkel javasolt.
1.4.3. utcakép vagy utcakép részlet
Az utcakép megőrzését építészeti örökségként a helyi egyedi védelem és a
településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, településképi rendelet) biztosítják,
külön utcakép, vagy utcakép részlet helyi védelemre nem javasolt.
1.4.4. településkarakter egyéb elemei
Nincs.
1.4.5. építmény, építményrészlet, vagy alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás,
homlokzati kialakítás
A
helyi
épített
értékek
védelméről
Keszü
Községi
ÖnkormányzatKépviselőtestületének13/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelete határozott,
ami 10/2019. (VII.10.) önkormányzatirendelettel módosításra került. A helyi védelemről a
településképi rendelet II. fejezete rendelkezik, a helyi építmények jegyzékét a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
Helyi egyedi védelem alatt álló objektumok jegyzéke
A

B

C

D

E

beiktató önkora védett
mányzati rende- érték jellege
let száma és a
védelem kezdete

F

1.

jegyzéks
zám

hrsz.

cím

2.

H1 –1

140

Petőfi S. u. 24.

8/2008. (VI.10.)

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,

védett érték

polgármester Az
eklektikus
díszítésű
i hiv., posta épület tömege, nyílásrendje,
utcai
homlokzatának
díszítése.

ablakok szalagkeretezése.
5.

H1 – 4

147

Petőfi S. u. 17.

8/2008. (VI.10.)

lakóház
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6.

H1 – 5

146

Petőfi S. u. 18.

8/2008. (VI.10.)

gazdasági
épület és
kerítés

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

.
9.

H1 – 9

58

Petőfi S. u. 40.

8/2008. (VI.10.)

gazdasági
épület és
kerítés

10.

H1 – 10

36

Petőfi S. u. 51.

8/2008. (VI.10.)

akóház

A
csonka
alápincézett
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.
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H1 – 18

222/1

Petőfi S. u. 121.
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8/2008. (VI.10.)

lakóház

Az
eklektikus
lakóház
tömege, nyílásrendje és
homlokzatainak díszítése.

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.

.
19.

H1 – 19

202/2

Petőfi S. u. 122.

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

A keresztbeforgatott 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, A kovácsoltvas kerítés és a
híd
kapubejáró tégla boltozatos
hídja.

29.

H2 –6

188

Petőfi S. u. 135.

8/2008. (VI.10.)

utcai kerítés, A kovácsoltvas utánzatú
híd
kerítés és a kapubejáró
tégla boltozatos hídja.

30.

H2 –7

0125/2

Pellérdi út
elágazás

8/2008. (VI.10.)

kő kereszt,
szobor

1.4.6. szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor
Lásd az 1.4.7. fejezetben.
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1.4.7. táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájérték, növényzet
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, elemek
A 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
Ex-lege védett láp
Egyedi tájértékek

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

Tájképvédelmi övezet
Helyi jelentőségű védett
természeti területek

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2011
(XII. 22.) sz. önkormányzati rendelete

A természeti és táji örökség keretében védelem alatt álló területek:
A Natura2000 hálózatba tartozó Pécsi-sík kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
(HUDD20066) természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló
közösségi jelentőségű fajok, mint a kisfészkű aszat, vöröshasú unka, keleti lápibagoly,
magyar tarsza, nagy tűzlepke, valamint az előforduló közösségi jelentőségű élőhelytípusok
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, továbbá a
Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A terület fenntartási terve az alábbi célkitűzéseket jelöli
meg a terület kezelésével kapcsolatban:








A területen található vizes élőhelyek megőrzése, megfelelő vízállapotuk
fenntartása
A terület szárazodó kékperjés láprétjeinek kedvezőbb természetvédelmi
helyzetbe hozása
A terület sztyeprétjeinek megőrzése
A túlnyomó részt mezőgazdasági, lakó és ipari területekkel övezett
természetközeli és féltermészetes élőhelyek védelmének biztosítása, a
kedvezőtlen hatások kiküszöbölése
A gyepes területek megfelelő kezelésének biztosítása, a cserjésedés
megelőzése. – Az antropogén hatásra kialakuló gyakori tűzesetek megelőzése
A közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása érdekében a rájuk jellemző, védett növényfajoknak (Iris sibirica, Iris
graminea, Digitalis lanata) védelme
Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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A vízfolyások mellett kialakult és erősen degradálódó szegélytársulások és
mocsár- és láperdők természetességének javítása
Inváziós (pl gyalogakác, aranyvessző) növények bekerülésének, terjedésének
megelőzése

Keszü közigazgatási területét érintő hrszok: 0119/1, 0119/4, 0119/5, 0119/7, 0119/8, 0125/5,
0125/6, 0125/7, 0125/8, 0125/9, 0125/10, 0125/11, 0125/12, 0125/13, 0125/14, 0125/15,
0125/16, 0125/17, 0125/18, 0125/19, 0125/20, 0125/21, 0125/22, 0125/23, 0125/24,
0125/25, 0125/26.
Az ökológiai hálózat magterületként nyilvántartott területe a Keszüi-vízfolyás és azt azt
kísérő sáv a belterületen, valamint a Pécsi-sík nedvesebb területeinek egy része.
Az ex lege védelem szempontjából forrásnak számít a felszín alatti víz természetes felszínre
bukkanása, ha vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan
elapad (Tvt. 23§). Az OKIR TIR adatbázisában az alábbi források szerepelnek, amelyeket a
tájvizsgálati tervlapon feltüntettünk, vízhozamukat nem ismerjük:
Forrás neve
Kisgárdony - forrás
Gárdony - forrás

Kataszteri száma
F-4100-0047
F-4100-0027

Az ex lege védett lápok országos jelentőségű természeti területnek minősülnek. A láp
kritériumát a természetvédelmi törvény az alábbiak szerint határozza meg: a láp olyan
földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja
időszakosan vízzel telített, és
 amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók,
vagy
 talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok
jellemzik.
2011-ben megvalósult az ex lege lápok és szikes tavak nyilvántartásának átfogó
felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményeként, 2012. januárjában egy, a jogalkalmazást
elősegítő VM miniszteri tájékoztatót jelentettek meg a védett természeti területeken kívül
elhelyezkedő ex lege védett lápok és szikes tavak jegyzékéről. Ennek alapján a Keszü 0116
A Tvt.31. § -a szerint tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a
természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. A Tvt. 35. § (1) bekezdése a) es b)
pontjai szerint védett természeti területen tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas
létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak jellegét és állapotát
veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja; továbbá gondoskodni kell a
vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges
természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek
minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
Keszü TK és TRE felülvizsgálata

Települési örökségvédelmi hatástanulmány

24

tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. Ezeknek
az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára van jelentősége, mint például a
népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy keresztnek, vagy a korábbi tájhasználat
emlékeként egy pincének. Sok esetben viszont jelentőségük a helyi szinten messze túlmutat.
Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzetipark-igazgatóságok
feladata. Az egyedi tájértékek felmérése eddig nem történt meg. Az egyedi tájértékek típusait
és fajtáit az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése c.
szabvány határozza meg. A településen számos tájértéket találunk, amelynek egy része
országos vagy helyi védelem alatt álló építészeti érték is. A helyi építési szabályzat helyi
védelem alá helyezi a 126 hrsz. alatti, templom telkén levő kőkereszteket. Az egyedi
tájértékek listája saját adatgyűjtésünk alapján az alábbi:
Sorszám
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Ke-6
Ke-7

Név
kőkereszt
Szent Vendel szobor
Krum-kereszt
Hősi emlékmű
Szent Anna templom előtti kereszt
Temetői kereszt
Molnár-kereszt

Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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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
A településszerkezeti terv leírása 1. Területfelhasználás fejezete alapján:
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
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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

Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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a Cserepes-dűlő déli folytatásában, jelenlegi kertes mezőgazdasági
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.

Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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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.
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
Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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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.
Fejlesztési területek
KÜLÖNLEGES TERÜLET REKREÁCIÓS CÉLRA


a Pázsiti rét délkeleti részén sportolási, játszó és pihenő funkciókkal, a 0147/27 hrsz.-ú
földrészlet keleti nyúlványa, valamint a 0147/4 és 0147/26 hrsz. földrészletek
igénybevételével – kb. 1,8 ha. A településszerkezeti terv tartalmazza a terület távlati
belterületbe vonásának lehetőségét.

Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,1.

1.2 A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
1.2.1 KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK
Közúti közlekedési területek
Út neve

Kategória

M60 gyorsforgalmi út

autópálya
(K.I.)
külterületi mellékút
(K.V.)

Országos mellékutak:




5816 sz. összekötő út külterületi szakasza
58101 sz. bekötőút külterületi szakasza
58101 sz. bekötő út belterületi szakasza –
Petőfi utca
 58106 sz. bekötő út belterületi szakasza –
Petőfi utca
Mezőgazdasági utak
Kiszolgáló utak
Önálló gyalogút

belterületi mellékút, gyűjtőút
(B.V.)

külterületi mellékút, egyéb út
(K.VI.)
belterületi kiszolgáló út (B.VI.)
(B.VIII.)

Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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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.
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
Keszü TK és TRE felülvizsgálata
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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
tájhasznosítás a jövőben is fenntartandó.

tájpotenciálnak

megfelelő

mezőgazdasági

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.

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.
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, 0125/3941, 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.

Keszü TK és TRE felülvizsgálata

Települési örökségvédelmi hatástanulmány

33

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.

2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai:
2.2.1. a régészeti örökségre
Változtatási szándékok:
A település északi szélén várható az M60-as gyorsforgalmi út építése, ami két nyilvántartott
lelőhelyet érint (92913 és 92915). A beruházás várhatóan kiemelt nagyberuházásnak számít,
így annak megfelelően kell elvégezni a szükséges régészeti megelőző feltárásokat.
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További várható változtatási szándékok a következők:
1.Védelmi rendeltetésű erdőterület az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalától északra:
A terület régészeti lelőhelyet nem érint. Előzetes kutatásra jelenlegi fedettsége miatt nem
alkalmas.
2.Természetközeli területaz M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalától északra: A terület
régészeti lelőhelyet nem érint. Előzetes kutatásra jelenlegi fedettsége miatt nem alkalmas.
3. Gazdasági rendeltetésű erdőterület az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalától
északra: A terület régészeti lelőhelyet nem érint. Előzetes kutatásra jelenlegi fedettsége
miatt nem alkalmas.
4. Ipari terület az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalától délre: A terület régészeti
lelőhelyet nem érint. Az előzetes bejárás során régészeti lelőhelyre utaló lelet, nyom,
jelenség nem került elő.
5. Különleges beépítésre nem szánt területek rekreációs, kertészeti, és megújuló
energiaforrás hasznosítási célra a lakott terület északi határán: A területek régészeti
lelőhelyet nem érintenek. Előzetes kutatásra jelenlegi fedettsége miatt nem alkalmas.
6. Közkert a kertvárosi lakóterület közepén: A terület régészeti lelőhelyet nem érint.
Előzetes kutatásra jelenlegi fedettsége miatt nem alkalmas.
7. Falusias és kertvárosias lakóterületek a település lakott részének szegélyein: A
területek régészeti lelőhelyet nem érintenek. A Papszőlőt érintő területen a bejárás alapján
régészeti lelőhely nem várható, a többi terület előzetes kutatásra jelenlegi fedettsége miatt
nem alkalmas.
8. Kertes mezőgazdasági területek a település lakott részének szegélyein: A területek
régészeti lelőhelyet nem érintenek. Előzetes kutatásra jelenlegi fedettsége miatt nem
alkalmas.
9. Általános mezőgazdasági területek szántó művelési ággal: A területek jelenleg is
művelés alatt állnak, régészeti lelőhelyet nem érintenek. Az előzetes bejárás során régészeti
lelőhelyre utaló lelet, nyom, jelenség nem került elő.
10. Gazdasági rendeltetésű erdőterület: A terület régészeti lelőhelyet nem érint. Előzetes
kutatásra jelenlegi fedettsége miatt nem alkalmas (bebokrosodott gabonavetés).
11. Különleges, beépítésre nem szánt terült rekreációs célra: A terület régészeti
lelőhelyet nem érint. Előzetes kutatásra jelenlegi fedettsége miatt nem alkalmas.
Összefoglalóan elmondható, hogy a változtatási szándékok régészeti lelőhelyet várhatóan
nem érintenek. A 37670-es lelőhely azonban lakott területre esik, így nagyobb az esélye,
hogy földmunkával járó beruházás bolygassa a lelőhelyet.
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
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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. Keszü 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.§). Keszü 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.
2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre
A településszerkezeti és a szabályozási terv módosításai a beépítésre szánt és beépítésre
nem szánt területeken egyaránt a fejlődés mellett a történeti település táji és építészeti
értékeinek megőrzését is szolgálják. Nem befolyásolják kedvezőtlenül a kialakult település
és tájszerkezetet.
Természetvédelmi javaslatok
A közigazgatási terület természeti értékeinek megőrzését többféle védelmi kategória is
szolgálja. Ebből adódóan a különböző védettségi kategóriákkal jelölt területek sok esetben
fedik egymást. A településszerkezeti terv tartalmazza a különböző védelem alatt álló
területek lehatárolását. A területhasználatkor a természet védelme érdekében a védelem
módját meghatározó jogi hátteret maradéktalanul figyelembe kell venni. Általános elv, hogy a
természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy
a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek, és azok folyamatainak
működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fennmaradjon, és
fenntartható legyen. A természeti területek használata és fejlesztése során természetkímélő
hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a táj jellegének, esztétikai‐,
természeti értékeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a
megóvását. A hagyományos terület‐és tájhasználat fenntartása indokolt. A nyomvonalas
létesítmények (utak, vízfolyások) menti folyosók zöldfelületi fedettségét fenn kell tartani,
illetve fejleszteni kell a környező területhasználatok figyelembe vételével. A vízmedrek
szabályozása, burkolása, a kísérő növényzet károsítása természetvédelmi szempontból nem
javasolt.
Keszü közigazgatási területén található a helyi védelem alatt álló Keszüi mocsár, melyet az
M60 nyomvonal a tervek szerint a 97 m hosszan területfoglalás mellett metsz (Keszü
0103/11 és 0103/12 hrsz). A tervezett fejlesztés kapcsán, együttesen 1938 m² (0,19 ha) és
déli irányban további munkaterület területfoglalás várható. A módosított műszaki megoldás
(áthidalás) miatt a helyi jelentőségű védett természeti területen csökkent a területfoglalás,
ami lényegesen kedvezőbb megoldás a korábbinál.
Az M60 keresztezi az Országos Ökológiai Hálózat egyes részeit és a Pécsi-sík HUDD20066
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet is. Az M60-ra környezeti hatástanulmány,
az érintett Natura 2000 területre vonatkozóan külön Natura 2000 hatásbecslési
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dokumentáció készült. Az értékes élővilágú területeken, ahol erre lehetőség adódott, ott a
terület igénybevételt minimalizálták, pl. a Keszüi-mocsár területén a párhuzamos utak
esetén, a Pécsi-sík Natura 2000 területen pedig a fragmentáció megakadályozására a pálya
hídszerkezeten fog haladni.
A táj vonalas műszaki létesítmények által kiváltott felszabdalódási folyamatának ökológiai
következményeit könnyű belátni, de értékének kifejezésére, differenciálására nincsenek
objektív szempontok. Az utak kettévágnak addig egybefüggő tájfoltokat, alapvetően
módosítják a tájban mozgó élőlények korábbi mozgási lehetőségét, ezzel sérülékenyebbé
teszik az összezsugorított térbe kényszerített populációkat. A tájban eluralkodnak az izolált
fragmentumok, amelyek ökológiai működése eltávolodik a természetes anyag- és
energiaáramlási folyamatokra jellemző korábbi paraméterektől. Sokan ma ezt a
tájfelszabdalódást, fragmentációt tartják a fejlett ipari-szolgáltató országokban a
legveszélyesebb természetromboló folyamatnak. Egy táj ökológiai működése szempontjából
fontos tájszerkezeti kérdés, hogy mennyire diszperz a lineáris műszaki létesítmény.
A Natura2000 területek esetében általános természetvédelmi célkitűzés a kijelölés alapjául
szolgáló fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául
szolgáló természeti állapot, és a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A
Natura2000 terület kezelési terve alapján az alábbiak javasolhatóak:
A gyepek esetén kötelezően betartandó előírásként a Natura 2000 gyepterületek
fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007 (X.18.) Korm. rend. előírásait
szükséges alapul venni. A gyep művelési ágú (jelölő élőhelyekben gazdag) területek jelentős
cserjésedése tapasztalható. Ezek a gyepek a kijelölést követően, az elmúlt 10 év során
cserjésedtek be, vagy gyorsult fel cserjésedésük, ezért gyeppé visszaállításukra minden
esély
megvan. Mielőbbi beavatkozás szükséges azokon a területeken elsődlegesen, ahol a fiatal
cserjésekben a gyep még jó eséllyel visszfordítható. Összefüggőbb galagonyacserjés
állományok esetében a gyep visszaállításához több éves visszatérő kezelés szükséges.
Terjedésük kezelés hiányában felgyorsul, teljes záródásuk a Natura 2000 élőhelyek
csökkenését okozza, ami a kijelölés céljaival ellentétes.
Üzemtervezett erdők esetében a gazdálkodást és kezelést a vonatkozó erdőterv rendelet, a
körzeti erdőterv és az üzemtervek szabályozzák, melyek előírásai betartandók. A kezelési
egység területén az erdőtelepítés nem javasolható. Gyepeken az inváziós faállományok
helyére erdőtelepítés nem javasolható. További erdőállományok telepítése nem javasolt, a
véghasználat után őshonos, természetes fafaj-készletű tér- és korszerkezetű erdők
kialakítása a cél. Az erdők kialakulása a területen a prioritásként kezelt fátlan élőhely típusok
kárára nem kívánatos természetvédelmi szempontból, így a szukcesszió akadályozása
szükséges.
Olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhelyek területének csökkenésével jár
(beépítés, vonalas létesítmények kialakítása) nem javasolható. (kivéve extenzív állattartást
kiszolgáló bontható faszerkezetű épület).
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Természetvédelmi szempontból kívánatos lenne a természetvédelmi kijelöléssel érintett
területeken a szántóterületek felhagyása és az ökológiai viszonyoknak megfelelő, lehetőleg
üde rét kialakítása, esetleg erdőtelepítés hazai és a tájban is honos fafajjal javasolható.
A vízkészlet megőrzése a Pécsi-sík központi területein kiemelt fontossággal bír valamennyi
jelölő és nem jelölő élőhely szempontjából is. A Pécsi-sík központi része éppen kb. a Natura
2000 terület központi része lefolyástalan terület. A kijelölés előtt évtizedekkel korábban
kiépített árokrendszer létesítésekor a természet-megőrzési szempontok még nem merültek
fel, ezért a belső területek vízkészletének megőrzése érdekében sem készültek műtárgyak.
A létesített kisebb-nagyobb árkok medrei így túl mélyre kerültek, vagy az idők során egy
kritikus határ alá süllyedtek, esetleg ismétlődő mederkotrások is történtek. Fontos a
csatornák viszonylagos zavartalanságának és kellő vízszintjének megőrzése. Elképzelhető a
terület érintett és ahhoz hasonló hidroökológiai állapotú vízfolyásainak medermorfológiai
fejlesztése, kanyarok kialakítása, egyszerű vízvisszatartó műtárgyak telepítése. Ha a talajvíz
magasabban tartható lenne, az nem csak a Natura 2000 terület fenntartására, hanem az
egyes, főleg vízigényes fafajokkal erdősült, üzemtervezett erdők növekedésére, hozamára is
kedvezően hatna.
Az OTÉK definíciója szerint a fényszennyezés olyan mesterséges zavaró fény, ami a
horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a
megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros
élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is.
Szintén az OTÉK 54. §-a szerint az építmények megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a
fényreklámot és a hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás
fényszennyezést ne okozzon. Ez különösen fontos a védett természeti területek és védett
tájak esetében. Ennek alapján javasolt – az OTÉK szerint is – a HÉSZ-ben vagy a TKR-ben
a fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozás a LoNNe (Loss of the Night Network)
kutatói hálózat ajánlásait alapul véve, az alábbiak szerint:








El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb
hullámhosszúságú fényt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a
kültéri világítás színhőmérsékletére.
A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra
szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A
megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az
épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába, – utóbbi esetben nagy
távolságra terjed és nem kívánt „mellékhatásként” a természetes tájat is megvilágítja.
A fényeknek – még a díszvilágítás esetén is – lefelé kell irányulniuk. Így például a
talajszintbe épített fényvetők telepítésekor gyakorlatilag elérhetetlen az az OTÉK
kritérium, hogy ne világítsunk a horizont fölé.
Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen - és amennyire csak lehet - alacsony
intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely
kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201)
megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb
megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult.
Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél
után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye
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csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A
nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség.

Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
A Tvt 7. § alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai
adottságok megóvása érdekében
 gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények,
berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a
mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba
illesztéséről.
 a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a
telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti
értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
 biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények,
létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma
alkalmazkodjon a táj jellegéhez
A tájbaillesztés szempontjából a korábbi környezeti hatástanulmány tájvédelmi fejezete
ötféle növénytelepítési típust jelölt meg. Az M60-hoz készült KHT és a környezetvédelmi
engedély növénytelepítés szempontjából kiemelt jelentőségű szakaszt jelöl ki a 32+500 és
33+300 szelvények között Keszü község irányában.
Javasolt védelmi rendeltetésű erdősáv telepítése
 a tervezett kertvárosias lakóterület északi és nyugati lehatárolására a Gyódi bekötőút
déli oldalán és a gyódi közigazgatási határ mentén.
 a Gyódi bekötőúttól északra a lakóterület és a 0154 hrsz.-ú földút közti területen.
Közjóléti erdő tervezett a Cserepes-dűlői lakóterülethez délnyugat felől csatlakozó,
beépítésre nem alkalmas völgyben (1301 és 02/1 hrsz.) és az intézmény területhez nyugat
felől kapcsolódva.
A tervezett lakóterületi fejlesztés miatti biológiai aktivitásérték csökkenés pótlására védelmi
vagy gazdasági rendeltetésű erdőterületek telepítendők. a 093/9 hrsz.-ú földrészlet területén.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területének jelentős részén a
természetes és természetközeli állapotú területek, ill. az évszázadok alatt kialakult
tájhasználat megőrzését biztosító jelenlegi területfelhasználási övezeteket továbbra is fenn
kell tartani. A tájkép védelme érdekében nem javasolt olyan szabályozás, amely a tájképi
értékeket sértő beépítést tesz lehetővé. A tájképvédelmi övezet határa a település lakott
részére is kiterjed, amelyben lakó, kertgazdasági területhasználatok is előfordulnak. Az
övezetben új épületek kialakításánál biztosítani kell a tájba illesztést, nem csak az épület
paraméterei, (magassága és tömege, tetőformája, építőanyag használat), hanem a
tereprendezés és növényesítés során is. Az OTRT lehetővé teszi, hogy az övezet által
érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében
a helyi építési szabályzat határozzon meg a területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat, az építmények tájba illeszkedésének bemutatására
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látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat
meg. Emellett az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni, és a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások
alkalmazásával kell elhelyezni.
Az övezetben új épületek kialakításánál a tájba illesztést, nem csak az épület paraméterei,
(magassága és tömege, tetőformája, építőanyag használat), hanem a tereprendezés és
növényesítés során is biztosítani kell. A tervezett épületek kialakítása során figyelemmel kell
lenni a terepviszonyokra, elsősorban a hegyoldali területeken. A telek lejtése esetén a
különböző magassági igényű épületek telepítésével kihasználhatók, az épületek részben a
terepbe süllyeszthetők. Tájképvédelmi okokból az építési telken történő terepalakítás 10 %
alatti tereplejtésnél legfeljebb 1,0 m 10-20 % közötti tereplejtésnél legfeljebb 1,5 m 20 %-ot
meghaladó tereplejtésnél 2,0 m legyen az eredeti terepszinttől mérten. A kialakításra került
rézsűk 2’-nál meredekebbek ne legyenek. A természetes terepalakulatokat lehetőség szerint
meg kell őrizni.
A tájba illesztést elősegítheti a telek be nem építhető részének illetve beültetési
kötelezettség kiszabályozása. A tájba illesztés eszköze lehet az építmények takarása a
természeti adottságoknak megfelelő, a táji és természeti adottságoknak megfelelő, közepes,
vagy nagy lombkoronát növelő lombhullató fafajokból és egyéb honos növényekből
kialakított növénysáv. A tájbaillesztés érdekében a környezetrendezéseknek arculati
szempontból is összhangban kell lennie a települési arculati kézikönyv (TAK) és
településképi rendelet ajánlásaival és előírásaival.
Javasoljuk, az övezetben történő építésekhez a tájba illesztés megítéléséhez alkalmas
látványterv készítését, ahol a rálátás és a kilátás szempontjait kell elsősorban vizsgálni, és
amely az eredeti terepszintnek megfelelően, a lejtő, és/vagy a területet feltáró, meghatározó
irányokból vagy a természetvédelmi szempontból érzékeny területek, pontok felől ábrázolja
az épületet, színezve, a szomszédos épületek és a tájképi háttér bemutatásával makett,
fotómontázs, vagy digitális 3D megjelenítéssel. A grafikus megjelenítések esetén a
nézőpontot a talajon álló ember szemmagasságában kell felvenni. A látványterven meg kell
jelennie a környező terepalakulatoknak.
Az építési engedélyhez nem védett külterületen a természet- és tájvédelmi szakhatóság
állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok között az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti „tájvédelmi
munkarész" is kell, az ott meghatározott tartalommal. Tájképvédelmi, tájkarakter-védelmi
szempontból a beépítés módja és az egyéb konkrét paraméterek (méret, magasság, szín,
anyag) is csak a konkrét hely ismeretében ítélhetők meg. Konkrét hely ismerete nélkül a
látványkapcsolatok sem vizsgálhatóak érdemben. Az adott építmények tervezését,
engedélyeztetését a tájba illeszkedés érdekében az MSZ 20378:2018 (Tájvédelem: A tájba
illesztést igazoló dokumentáció műszaki követelményei) számú szabvány szerinti vizsgálattal
javasolt alátámasztani.
Az övezetben a telek határvonalain és a telken belül elsősorban áttört, lábazat nélküli
kerítés, vadháló, villanypásztor vagy sövénykerítés létesítése javasolt.
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A meglévő szőlő- és kertes területeket fenn kell tartani, művelési ág, illetve területhasználat
változtatás csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat érdekében javasolt.

2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre
A nyilvántartott műemléki érték R.k. templom parkosított területen található, a település
magas pontján. A szabályozási terv lehatárolja a műemléki környezetet. A
településszerkezeti terv leírásában felsorolt fejlesztések nem befolyásolják kedvezőtlenül a
műemléktáji, településképi megjelenését.

Szent Anna templom az utcához csatlakozó lépcsősorral
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A településsrendezési eszközök (településsz
zerkezeti terv, helyi ép
pítési szabá
ályzat és
s
szabályozá
ási terv) ké
észítése so
orán érvén
nyre kell ju
uttatni az országosan
n védett
műemlékekk megőrzésé
ének, bemu
utathatóság
gának fennta
artását, javíítását.
T
Települési
örökségvéd
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y elkészítésse a helyi építészeti örökség
t
települési
é
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Az Önkormányzat fontos felad
data, hogy a település
s épített és természeti értékeit me
egőrizze,
azt tová
ább fejlesszze és az áttalakítások során gond
doskodjon a védelemrről. Az építtett és a
természzeti környezzet elemei határozzák
h
meg alapve
etően a tele
epülés lakha
atóságát. Állapotuk,
minőség
gük, esztéttikai megjelenésük jele
entősen befolyásolja a lakosok kkomfortérze
etét és a
települé
és arculatát. Ebből adó
ódóan fő fela
adat az érté
ékek megőrrzése és vé
édelme, meg
ghagyva
a telepü
ülés fejlődésséhez szüksséges lehettőségeket.
A helyi védettségű építményyek a telep
pülés elmú
últ egy-kétsszáz évének emlékei, melyek
napjainkkra a kiala
akult hagyo
ományokna
ak tekinthettők. A tele
epülés építtészeti arcu
ulatának
megőrzése érdeké
ében fontoss hogy a védett
v
épületek minta
aként is szolgáljanak, hogy a
leromlottt állapotú (már nem védhető) la
akóházak, gazdasági
g
é
épületek
éss foghíjak helyén
h
a
hagyom
mányokhoz illeszkedők
i
épüljenek. Igaz ez a meglévő
m
épü
ületek bővíttésére is.
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