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1. A környezeti értékelés kidolgozásának folyamata
1.1. Előzmények
KESZÜ KÖZSÉG településrendezési eszközei 2021. évi felülvizsgálatának egyeztetési
dokumentációja a Kokas és Társa Kft. generáltervezésében készül, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2012. évi Kormányrendelet) szerint.
Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
és a többször módosított, 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 „a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi
építési szabályzat és szabályozási terv” esetén minden esetben környezeti vizsgálat
készítése szükséges.
A környezeti értékelés elkészítése a tervezési folyamat szerves részét képezi.
1.2. A környezetalakítási, környezetvédelmi munkarész módszertana
Az általános követelmények figyelembevételével a tervezési feladat sajátosságait szem előtt
tartva a vizsgálat általános szempontjait a következők szerint rögzíthető.
– A helyzetfeltárás keretében történik a környezeti alapállapot és a jellemző
környezetterhelések vizsgálata a hatályos előírások, követelmények tükrében. A
vizsgálatok során megállapításra kerül a településrendezés eszközeivel való elvárt
intézkedések köre és egyéb környezetvédelmet érintő javaslatok.
– A tervezési folyamat követi a 2012. évi Kormányrendelet szerinti helyzetelemzés és a
helyzetértékelés az 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott településrendezési
tervezési folyamatot, nevezetesen az önkormányzat által határozatban elfogadott
településfejlesztési koncepció alapján a szerkezeti terv módosítása előkészítését, majd a
tovább tervezés során a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat kimunkálását.
A településrendezési terveket államigazgatási eljárásban történő egyeztetés és a
lakosság, valamint civil szervezetek tájékoztatása, bevonása után a képviselőtestület
önkormányzati rendeletben hirdeti ki.
– A környezeti értékelés során az államigazgatási szervek, az érintett lakosság, és a civil
szervezetek módosíthatják, javíthatják a terv minőségét, melyet a szakági tervezők
integrálnak az egyes dokumentumokba. Ezért szükséges az államigazgatási szervek
érdemi véleményének a megismerése is.
– Az egyeztetési folyamatban esetleg bekövetkező véleményeltéréseket egyeztető
tárgyalás keretében – kompromisszumra törekedve – kell tisztázni. A tervet készíttető
önkormányzat, illetve a tervező az eltérő vélemények fenntartása esetén indokolni
köteles döntését.
– A környezeti értékelés készítésénél az önkormányzat meglévő és környezetvédelmet
érintő, terület-felhasználásra hatással bíró tervei, statisztikai és környezetterheléssel
összefüggő adatok, helyszíni ellenőrző vizsgálatok tapasztalatai, az államigazgatási
szervek és közüzemi szervek adatszolgáltatásai, véleményei vehetők figyelembe.
– A tervkészítésre, rendelkezésre álló időszak nem teszi lehetővé kutatások, ciklusok
monitorizálását, így ezek bizonytalanságával készíthetők el a településrendezési
eszközök.
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1.3. A környezetvédelmi környezetalakítási munkarész tematikája
A településrendezési terv készítői a jogszabályi követelményeknek, a megfelelő megrendelői
akarattal egyezően készítették el a környezetalakítási és környezetvédelmi munkarészt, a
terv dokumentálásakor, szerkesztésekor figyelembe vették a környezeti értékelés általános
követelményeit.
A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.
sz. melléklete tartalmazza, amely a 2012. évi Kormányrendelet 2. sz. melléklete
figyelembevételével alkalmazható a településrendezési eszközök kidolgozása során.
A településszerkezeti és szabályozási tervek, valamint a helyi építési szabályok készítésével
szemben támasztott követelmények figyelembevételével, a fent rögzített általános
módszertan alapján a környezeti értékelés részletes tematikája a következők szerint
rögzíthető.
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamata
Előzmények, módszertan, tematika tartalma, a településrendezési tervek más részeihez
való kapcsolódása, a kidolgozás egyéb szempontjai.
2. A településrendezési tervek célja és tartalma
A településfejlesztési elképzelések és tervek rövid ismertetése, a településrendezési terv
összefüggése más tervekkel, programokkal.
3. A környezeti hatások értékelése, helyzetfeltárás, helyzetelemzés
3.1. A rendezési tervek készítése során figyelembe vett tervek és programok
3.2. A környezeti állapot értékelése és a rendezési tervek készítése során figyelembe
vett meglévő környezethasználatok követelményei.
4. A településrendezési tervek alkalmazása esetén várható környezetet érő hatások
4.1. A településrendezési terv összevetése az országosan és helyi szinten elvárható
környezet- és természetvédelmi célokkal, követelményekkel
4.2. A környezetet érintő hatások előrejelzése, helyzetértékelés és alátámasztó javaslat
5. Javaslat a településrendezési tervekhez kapcsolódó önkormányzati intézkedésekre,
monitorizálásra
6. Összefoglalás
1.4. A környezeti vizsgálat településrendezési tervek más részeihez való kapcsolódása
A vizsgálaton alapuló környezeti értékelés a településrendezési eszközök felülvizsgálatának
megalapozó, elhagyhatatlan tervrészlete és kiemelt szerepkörű a környezetkímélő építések
helyi rendjének, szabályozásainak kialakításában.
Településszerkezeti terv az a településrendezési eszköz, amely meghatározza a település
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és
elrendezését.
Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település
közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti,
táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell
megállapítania.
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a környezeti értékelés a településrendezési eszközök
megalapozója, az eredmények szervesen beépülnek és meghatározói a településrendezési
terveknek, illetve a helyi építési szabályzatoknak.
1.5. A kidolgozás egyéb szempontjai
A környezeti értékelés készítésekor, a környezetalakítási munkarész kidolgozásakor feltétlen
figyelembe kell venni a tervek érvényességének idő korlátait is, valamint a magasabb szintű
tervek (országos, megyei) hatályos követelményrendszerét.
A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell
vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy új terv elkészítéséről kell
gondoskodnia. A megváltozott országos és megyei területrendezési tervek is indukálják a
felülvizsgálat elvégzését.
A helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti
tervvel összhangban kell lennie, eltérés szükségessége esetén a településszerkezeti tervet
előzetesen módosítani kell.
A követelményeknek megfelelően tehát a környezeti értékelést is tízéves időintervallumra
szükséges meghatározni, ebben azonban jelenleg hat év felett a környezetvédelmi tervi
ellátottságok hiányában gyengeségek várhatók.
Különös figyelmet érdemel az Országos Területrendezési Terv (OTRT) figyelembevétele.
Az OTRT-hez készített stratégiai környezeti értékelés a község és térsége infrastruktúra
hálózat tervei kialakítását meghatározta, így ezekhez kell alkalmazkodni a
településrendezési eszközök készítése során.
2. A településrendezési tervek célja és tartalma
2.1. A településfejlesztési célok, elképzelések
A terület- és településrendezési tervezés célja, hogy a társadalmi-gazdasági igényeket
szolgáló új terület-felhasználási módok javítsanak a társadalom életkörülményein, a
fenntartható fejlődés pedig megkívánja, hogy mindez a meglévő nemkívánatos környezeti
állapotokon való javítással történjen.
Keszü község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatakor a környezetalakítási és
környezetvédelmi vizsgálat fő célja – a tervezési folyamat szerves részeként – az
elgondolások és a tervjavaslatok alternatívái környezeti hatásainak módszeres elemzése
annak érdekében, hogy a rendezési terv és így a területek fejlesztése környezetbarát legyen.
A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a településen megvalósítható
létesítmények és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása, a fejlesztések révén a
környezethasználat úgy legyen szervezhető és végezhető, hogy
– a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
– megelőzhető legyen a környezetszennyezés;
– kizárja a környezetkárosítást.
A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti
elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a zavaró hatások (zaj,
hulladékkeletkezés) elleni védelemmel kell megvalósítani
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2.2.

A település közigazgatási területén
felhasználásának ismertetése

kialakult,

illetve

tervezett

terület-

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
LAKÓTERÜLETEK
A település jelenlegi lakóterületei az OTÉK szerinti „kertvárosias lakóterület” és „falusias
lakóterület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók.
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET – Cserepes-dűlő területe
FALUSIAS LAKÓTERÜLET - a történetileg kialakult Petőfi utcai beépítés
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-tanyától északra, a közigazgatási határ mellett – 1 db építési telek
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
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
INTÉZMÉNY TERÜLET
a műemlék templom környezete klasszikus intézményi funkciókkal
Új területek kijelölése nem cél, a szükséges intézményállomány zömmel biztosított, bővítési
igény, vagy funkcióváltás meglévő területen kielégíthető.
GAZDASÁGI TERÜLETEK
A település jelenlegi gazdasági területei a Pécs-Pellérd összekötő út déli oldalán találhatók
kereskedelmi, szolgáltató, illetve raktározási funkciókkal.
Fejlesztési területek
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLETEN


az M60 gyorsforgalmi út déli oldalán – kb. 20 ha
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KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
KÜLÖNLEGES TERÜLET TEMETKEZÉSI CÉLRA
A temető területe megtartandó, bővítése nem szükséges.
KÜLÖNLEGES TERÜLET KERTÉSZET CÉLJÁRA
A Pázsiti rét nyugati szélén található terület bővítést nem igényel. A településszerkezeti terv
tartalmazza a terület távlati belterületbe vonásának lehetőségét.
Fejlesztési területe
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.
A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK
Közúti közlekedési területek
Út neve
M60 gyorsforgalmi út

Kategória
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 – belterületi mellékút, gyűjtőút
(B.V.)
Petőfi utca
 58106 sz. bekötő út belterületi szakasza –
Petőfi utca
Mezőgazdasági utak
külterületi mellékút, egyéb út
(K.VI.)
Kiszolgáló utak
belterületi kiszolgáló út (B.VI.)
Önálló gyalogút
(B.VIII.)
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
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
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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.

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 újra telepítésére 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

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
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Az állandó vízfolyások karbantartását folyamatosan biztosítani kell, fokozott gondot kell
fordítani a növényzet eltávolítására, illetve az árkokban keletkező eróziós károk
kijavítására.
A csapadékvizek károkozását megakadályozó tározó létrehozása.

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.
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.
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.
 Kulturális Művészeti és Gyógyító Központ 1208/19-21, 1208/23-24, 811, 812 hrsz.
2.3. A településrendezési terv összefüggése más tervekkel, programokkal
A település fejlődése, „működése” is hatással van a környező tájra, módosíthatja,
változtathatja annak elemeit.
A települési eredetű környezetszennyezés, levegőszennyezés, szennyvíz- és hulladékelhelyezés, a település közlekedési struktúrája, a létesítmények parkolási lehetőségei
közvetlenül befolyásolják a település és környéke környezeti minőségét.
Az Országos Területrendezési Terv és a Baranya Megyei Területrendezési Terv igen
kedvező helyzetbe hozta a települést.
A településkörnyék a helyi adottságoktól függően többé-kevésbé sajátos konfliktusterület,
amelynek fejlesztése, rendezése az országos közúthálózat-fejlesztéssel és a település
érdekeivel összhangban, együttesen történhet.
A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegőtisztaságvédelem, táj- és természetvédelem, valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok)
elleni védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg.

Productus Bt.

7

A környezeti elemek védelme és a jelentős hatások elleni védelem, valamint a település
működésének, működtetésének összehangolt tevékenysége túlmutat a helyi építési
szabályzat elkészítésének keretein.
A környezet védelmét is szolgáló fejlesztési program különösen nagy súllyal jelentkezhet a
település életében és az önkormányzatok feladatainak ellátásában.
Az építésügyi igazgatás feltételeinek biztosítása, a településüzemeltetés, a vállalkozási
tevékenység támogatása, a költségvetés nehézségeiből adódó konfliktusok kezelése és az
életkörülmények javítását szolgáló intézkedések, valamint a nem kívánatos környezeti
állapotokon való javítás érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvényben megfogalmazottak szerint kell a környezetvédelmi programot
kidolgozni.
A hivatkozott törvény alapján a települési környezetvédelmi programot a Nemzeti
Környezetvédelmi Programmal, a rendezési tervekkel összhangban kell kialakítani, melyben
természetesen szerepelnek az építésügyi igazgatásra vonatkozó intézkedések és az
üzemeltetéssel kapcsolatos projektek is.
A környezetvédelmi jogszabályok jelentős módosulása, a feladat- és hatáskörök változása
miatt célszerű a program folyamatos aktualizálása, mely szerint időszakonként, de legalább
kétévente felül kell vizsgálni és a végrehajthatóság érdekében módosítást kell alkalmazni.
3. A környezeti hatások értékelése
3.1. A rendezési tervek készítése során figyelembe vett tervek és programok
A rendezési tervek készítése során elsősorban a következő tervek és programok lettek
figyelembe véve.
A tervezés jelen fázisában az alábbi területi, illetve települési tervek vannak hatályban:





OTRT/2018. évi CXXXIX (XII. 12.) törvény
Baranya Megye Területrendezési Terve (BmTrT)
Nemzeti Környezetvédelmi Program
Országos Hulladékgazdálkodási Terv

3.2. A környezeti állapot értékelése és a rendezési tervek készítése során figyelembe
vett környezethasználatok
A hatályos jogszabályok követelményei szerint a környezetvédelmi szempontokat a
területrendezés során érvényre kell juttatni.
A területfejlesztés, területrendezés környezetvédelemmel kapcsolatos igényeinek
megfogalmazásához alapvetően a következők vizsgálata szükséges:
– a meglévő települési környezet jelenlegi állapotának értékelése, a jellemző
környezetterhelések elemzése,
– a vonatkozó követelmények, szabályozási előírások ismertetése.
3.2.1. A talaj- és a vizek védelme
Talaj, földtan
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A kistáj a Mecsek és a Villányi–hegység között elhelyezkedő, nagyobb részt völgyközi
hátakra tagolt eróziós-deráziós dombság, amelyet agyagos-löszös lejtőüledék takar (130-250
mBf). Nagyobb részben dombvidéki, kisebb részben síkvidéki jellegű, közepesen tagolt
felszínű. A völgyek többnyire ÉNy-i és DK-i irányúak. A domborzat a szerkezeti vonalak
mentén pleisztocén völgybevágások hatására pannóniai üledéken kialakult hordalékkúpos
hegylábi felszínből formálódott a mai dombsági térszínné. Keszü község a kistáj K-i felén
helyezkednek el, nem messze attól a résztől, ahol a Pécsi-síkság betüremkedik a kistájba.
Keszü község közigazgatási területén a földtani felépítést elsősorban a laza üledékek
jelentős vastagságú előfordulása és változatos kifejlődése jellemzi, mivel a település a
Baranyai-dombság északi szegélyén alakult ki. A felszínhez közeli kőzetteret összefüggő
területi elterjedéssel azon negyedidőszaki kőzetek alkotják, melyek a település
hossztengelyét alkotó vízfolyás talpán, oldalain, valamint a dombhátakon bevágásokban és
mélyutak falában is megmutatkoznak. A völgytalpnál kiemeltebb helyzetű nyílt feltárásokban
megmutatkozó képződmények alkotják az épített környezet teherbíró altalaját, melyek
elsősorban pleisztocén korú homokliszt és kőzetliszt (lösz) képződmények.
A völgytalpi sávban a lejtős területekről származó málladékok (iszap, sovány agyag, stb.)
találhatók több méteres vastagságban.
Az eolikus és a szárazföldi-folyóvízi kifejlődésű rétegsorozat lejtős területeken nemcsak
fokozottan erózióérzékeny, hanem meredekebb lejtőrészeken, mélyutak falában és
bevágásokban felszínmozgások kialakulására is hajlamos.
A jelzett mérnökgeológiai adottságokat a belterületen összegyűlő felszíni vizek
elvezetésekor, új építési területek kijelölésekor és az ott végzendő építési célú bevágások
vagy töltések létesítésekor tekintetbe kell venni. A belterület egyes részleteire jellemző, hogy
a kőzetliszt időleges állékonyságát kihasználva létesítettek korábban olyan pincéket és
üregeket a lakóházak környezetében, melyek a domboldal irányába terjeszkedők. A bélelés
nélküli terepszint alatti terek állagromlása veszélyezteti a jelenlegi épített környezetet, így az
ottani új építési tevékenységek kezdeményezésekor tisztázni kell azok elhelyezkedését és
állapotát.
A település legmélyebb helyzetű részein – a belterület északi peremén - geológiai
előterhelést nélkülöző iszap, homoklisztes iszap és változatos plaszticitású, esetenként
jelentős szervesanyag tartalmú agyagrétegek előfordulása jellemzi a felszínhez közeli
földtani felépítést. A Pécsi-víz medréhez közeledve található rétegek az ottani
építéshidrológiai adottságok eredményeként természetes állapotukban kedvezőtlen vagy
alacsony teherbírásúak, tehát korlátozott területhasználatot biztosítanak elterjedési
területükön.
A felszín alatti vizeket a jelenleg még művelésben tartott területeken mezőgazdasági eredetű
terhelések érik. Mezőgazdasággal összefüggésben meghatározó az erdőgazdálkodás és
szántóföldi növénytermesztés.
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló
43/2013.(V.29.) VM rendelet 1. melléklete szerint Keszü nem nitrát érzékeny területű
település. A talajerő-utánpótlásnál így is figyelembe kell venni a település adottságait.
A település nem nitrát-érzékeny területű, így irányadó jelleggel kell betartani a vizek
mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a
27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet előírásait és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben
rögzített „helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.
A Bányafelügyelet adatszolgáltatása szerint a korábban végzett földtani kutatások
eredményei alapján összeállításra került Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus
Energiavagyon Nyilvántartásban nem szerepel Keszü község igazgatási területéhez tartozó
földrészlet.
A Bányafelügyelet nyilvántartása szerint Keszü község településfejlesztési koncepciójának
és hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálata nem érint bányatelket, működő
bányaüzemet, vagy más engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelést, tehát
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ásványvagyon védelmi övezetbe tartozó területrész a felülvizsgálat keretében nem válhat
érintetté.
Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló
gravitációs tömegmozgásokat összegző aktuális nyilvántartásokban nem szerepel a község
igazgatási területéhez tartozó helyszín, így földtani veszélyforrások területe övezetbe tartozó
földrészlet nem válhat érintetté a településrendezési eszközök felülvizsgálata során.
Felszíni és felszín alatti vizek
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet
igénybevétele – így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani
kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi és víz közeli élővilág
fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő
körülmények ne romoljanak.
Felszíni vizek szempontjából a község igazgatási területe az érvényben lévő Vízgyűjtőgazdálkodási Tervek szerint a Pécsi-víz középső és a Hegyadó-patak felső és az Ócsárdipatak felszíni víztest vízgyűjtőjén található.
Felszín alatti vizek szempontjából az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett
Magyarország második (felülvizsgált) vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján, a település a
Dráva részvízgyűjtő, a Fekete-víz tervezési alegységen belül a Fekete-víz megnevezésű,
dombvidéki-folyóvölgyi sekély porózus felszín alatti víztestet érintik. A vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezés során meghatározottak szerint a felszín alatti víztest mennyiségi (a vizes és
szárazföldi ökoszisztémák gyenge állapota miatt) és kémiai állapota (nitrát – NO3 által
szennyezett ivóvízbázis védőterülete miatt) egyaránt gyenge minősítést kapott.
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.
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.
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 a hivatkozott rendelet szerint Pécs Megyei Jogú Város vízellátását szolgáló,
Pécs Pellérdi és Tortyogói ivóvízbázisok 8009-21/2008-9826. iktató- és B. LXXIII/531.
vízikönyv számú határozattal kijelölt, majd utoljára a 35200/912-6/2019.ált. iktatószámon
módosított Pellérdi vízbázis felszíni hidrogeológiai védőterület „B” zóna megnevezésű
védőövezeteit érinti.
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos szennyezőanyagok
elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos,
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illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján történhet.
Keszü község egészséges vízellátását a Pécs, Kökény, Gyód, Keszü, Aranyosgadány, Zók
és Bicsérd kisregionális vízellátó műről oldották meg.
A távlati vízigények biztosítása a Harkányi gyorsító szivattyútól és a Pécsi vízhálózattól
kiépített rendszerről biztosított.
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. Keszü és
Gyód községek csatornaművének építése 2006. évben történt meg. A szennyvizek
befogadója Pécs Megyei Jogú Város csatornahálózata a Pécs Kertvárosi településrészén.
Keszü és Pécs között NA 150 mm-es nyomóvezeték üzemel.
A községben a domborzati adottságok alapján gravitációs csatornahálózat épült, kivéve az
északi részén lévő néhány ingatlant, ahol nyomás alatti csatornahálózat üzemel, telkenként
átemelő aknával.
A községben a csapadékvizek elvezetésére nyílt árokrendszert, folyókákat, és néhány
szakaszon zárt gravitációs csatornát üzemeltetnek.
A tervezett lakóterületek vízelvezetésére szintén az utak vonalvezetéséhez igazodó
árokrendszer kialakítása javasolt. A domborzati adottságok alapján az árkok burkolása
javasolt a kialakuló nagyobb vízsebességek miatt.
A csapadékvizek befogadója Keszü községben a Keszüi árok, amely a Kökény-Keszüi
vízfolyáson keresztül a Pécsi vízbe csatlakozik.
Talaj- és vízvédelmi követelmények
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és
az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A védelemnek
magában kell foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása,
valamint élővilága védelmét is.
A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok
helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti
elemeket nem szennyezik, károsítják.
A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény határozza meg.
A földhasználó erózióval veszélyeztetett területen a víz- és szélerózió (a továbbiakban:
erózió) megakadályozása érdekében köteles
a) szántó művelési ágú földrészleten
aa) a talajfedettséget szolgáló növényeket termeszteni, és
ab) olyan művelési módot alkalmazni, amely a talaj szerkezetességének megóvásával, a
talajtömörödés megakadályozásával, megszüntetésével elősegíti a csapadékvizek talajba
jutását, és/vagy
ac) szintvonalas művelést folytatni;
b) ültetvény területen
ba) szintvonalakkal párhuzamos irányú telepítést végezni, vagy
bb) a sorközök fedettségét gyepesítéssel, talajtakarással biztosítani;
c) rét, legelő (gyep) művelési ágú földrészleten
ca) fokozott gondot fordítani a talajt kímélő legeltetésre, valamint
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cb) ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felel meg, azt felújítással
helyreállítani.
Amennyiben az előző felsorolásban írt kötelezettségek teljesítése sem alkalmas az erózió
megakadályozására, úgy a földhasználó köteles
a) a művelési ágat megváltoztatni, vagy
b) gyep-, cserje- és erdősávot létesíteni, vagy
c) talajvédelmi műszaki beavatkozásokat, valamint létesítményeket alkalmazni.
Az erózió elleni védelmet nyújtó terepalakulatokat, gyep-, cserje- és erdősávokat meg kell
őrizni.
A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és kötelezettségek
egy részéhez a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Szervezetének
engedélye szükséges.
A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények
elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozza.
Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező
területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő
talajvédelmi létesítmények működőképességét.
A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény határozza meg.
A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és kötelezettségek
egy részéhez a Baranya Megyei Kormányhivatal talajvédelmi hatóság engedélye szükséges
a következő esetekben a törvény szerint:
 erózió elleni talajvédelmi beavatkozások, ha a talajművelési eljárásokkal, termesztett
növények szakszerű területi elhelyezésével, a gyep-, cserje- és erdősávok
létesítésével kellőképpen nem lehetséges az erózió ellen megóvni a termőföldet,
 a növények által kivont, a kilúgozás által eltávozott kalcium mennyiségének
pótlására, a talaj savanyúsági viszonyainak megszüntetésére, továbbá a savanyító
hatású légköri ülepedés semlegesítése céljából történő meszezés,
 szikesedés elleni talajjavítás,
 homoktalajok javítása,
 tereprendezés a felszín hullámosságának és az egyenetlen terepalakulatok
megszüntetésének érdekében,
 mélyforgatás, ha azt a talajviszonyok indokolják,
 szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladékok termőföldön történő
elhelyezése,
 hígtrágya kijuttatása termőföldre.
A kormányhivatal bányafelügyeleti és állami földtani feladatköreinek gyakorlásával
összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési
hatásköröket szakmai irányító miniszterként a - bányászati ügyekért felelős - az innovációért
és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.
A kormányhivatalok illetékességi területét és székhelyét a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. melléklete
tartalmazza. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - a 4. § (2)
bekezdésében, az 5., 6. és a 10. §-ban foglalt kivétellel - első fokon a kormányhivatal jár el.
A bányafelügyeletként eljáró kormányhivatalok feladat- és hatásköre:
A bányafelügyelet engedélyezi egyebek mellett:
1. nyílt területen az ásványi nyersanyagkutatást,
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2. a bányatelek megállapítását követően az ásványvagyon feltárását és kitermelését,
valamint a kitermelés szüneteltetését, földgáz tárolására alkalmas földtani
szerkezetek kutatását, kiképzését és tárolásra történő hasznosítását, ha ez a
környezetet nem veszélyezteti,
3. a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban
történő forgalmazását, a cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és
tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékeinek létesítését, használatba vételét
és elbontását, valamint felhagyását,
4. a geotermikus energia kinyerését és hasznosítását, valamint az ehhez szükséges
földalatti és felszíni létesítmények megépítését, ha a tevékenység nem vízjogi
engedély köteles,
5. a bányászati hulladék kezelését,
6. a polgári robbantási tevékenységet és a polgári felhasználású robbanóanyag
forgalmazását,
7. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések és rendszerek
engedélyköteles létesítését, javítását, átalakítását, használatbavételét,
8. a földtani kutatást,
9. a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú
vízilétesítmények létesítéséhez szükséges ásványinyersanyag-kinyerő helyek
létesítését, üzemeltetését, megszüntetését,
10. az ásványvagyon-gazdálkodási célokat szolgáló, a szénhidrogén kutatása és
kitermelése során alkalmazott rétegrepesztést, rétegsavazást, gázbesajtolást,
rétegenergia-pótlást, valamint a rétegrepesztési technológia és rétegenergia-pótlás
céljából alkalmazott vízbesajtolást,
11. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés a)-m) pontjában
meghatározott tevékenységek gyakorlásához szükséges építmények, létesítmények
és berendezések, továbbá a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei töltő
és tároló létesítményeinek és elosztóvezetékeinek építését, használatbavételét,
javítását, átalakítását, bontását és felhagyását, valamint
12. egyes nyomástartó berendezések építését, használatbavételét, javítását,
átalakítását,
13. meddőhányók létesítését, hasznosítását és megszüntetését,
14. a robbanóanyagok gyártását - ideértve a robbanóanyag helyszíni kezelését is -,
megszerzését, tárolását, felhasználását.
A bányatelket kérelemre, külfejtéses művelésre vonatkozó bányatelek esetében az
ingatlantulajdonosoknak a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi
ütemtervével és az ingatlanok használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával
kapcsolatos észrevételei figyelembevételével a bányafelügyelet határozatban állapítja meg.
A bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyását, lebontását - ha ahhoz
hatósági engedélyre nincs szükség - a munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal be
kell jelenteni a bányafelügyeletnek.
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, ideiglenes
használatbavételének,
használatbavételének,
fennmaradásának,
átalakításának,
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú
engedélyezési eljárásában - az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével -, a Kr. 2. mellékletében meghatározott feltételek esetén a
kormányhivatal a Kr. 2. mellékletében meghatározott szakkérdéseket vizsgálja.
A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú
engedélyezési eljárásaiban, a Kr. 3. mellékletében meghatározott feltételek esetén a
kormányhivatal a Kr. 3. mellékletében meghatározott szakkérdéseket vizsgálja.
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Bányafelügyeletként és állami földtani feladatokat ellátó szervként eljáró kormányhivatal
Keszü vonatkozásában a Baranya Megyei Kormányhivatal az illetékes.
A felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a
felszín alatti víz állapota szempontjából Keszü fokozottan és kiemelten érzékeny f.a. terület
besorolású település a felszín alatti víz szempontjából a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel
módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásai szerint.
A követelményeket figyelembe véve a szabályozási tervlapon rögzített övezetekben a
123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint lehet építési tevékenységet
folytatni.
Felszíni és
felszín alatti
vízbázisok
belső külső
védőövezetek
Beépítés, üdülés
Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása
Lakó- vagy irodaépület csatornázással
Lakóépületek csatornázás nélkül
Szennyvízcsatorna átvezetése
Szennyvíztisztító telep
Házi szennyvíz szikkasztása
Települési folyékony hulladéklerakó létesítése és
üzemeltetése
Települési
hulladéklerakó
(nem
veszélyes
hulladékok lerakása)
Építési hulladék lerakása
Temető
Házikertek, kiskertművelés
Sátorozás, fürdés
Sportpálya
Ipar
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok
előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása,
lerakása
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek,
megfelelő szennyvízelvezetéssel
Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése,
feldolgozása, tárolása
Veszélyes hulladékártalmatlanító
Veszélyes hulladéklerakó
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
Élelmiszer-ipari
szennyvizek
szikkasztása,
hulladékaik tárolása
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása
Salak, hamu lerakása
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Mezőgazdaság
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés
nélkül
Növénytermesztés
Komposztálótelep
Önellátást meghaladó állattartás
Legeltetés, háziállattartás
Szervestrágyázás
Műtrágyázás
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
Hígtrágya- és trágyaléleürítés
Szennyvízöntözés
Tisztított szennyízzel való öntözés
Növényvédőszerek alkalmazása
Növényvédőszer-kijuttatás légi úton
Növényvédőszer-tárolás és -hulladékelhelyezés
Növényvédőszeres
eszközök
mosása,
hulladékvizek elhelyezése
Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
Szennyvíziszap tárolása
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és
működtetése
Haltenyésztés, haletetés
Közlekedés
Autópálya,
autóút,
vízzáróan
burkolt
csapadékvízárok-rendszerrel
Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárokrendszerrel
Egyéb út
Vasút
Gépkocsi parkoló
Üzemanyagtöltő-állomás
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
Egyéb tevékenység
Bányászat
Fúrás, új kút létesítése
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb
tevékenység
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Jelmagyarázat:
- = tilos
x = új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi
felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően
megengedhető
o = új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat,
Productus Bt.

15

illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú
egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
+ = nincs korlátozva
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos szennyezőanyagok
elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos,
illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján történhet.
A földtani közeg és megvalósulása esetén a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékeket be kell tartani.
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2006. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendelet követelményei határozzák meg a határértékeket.
Keszü község egészséges vízellátását a Pécs, Kökény, Gyód, Keszü, Aranyosgadány, Zók
és Bicsérd kisregionális vízellátó műről megoldott.
Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a
szennyezőanyag tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani. a
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint.
A település szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésénél a határértékek betartása kiemelt
szempont.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, melynek 28. § (1) bekezdése szerint
vízjogi engedély szükséges – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve –
vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és
megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatba vételéhez,
üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) figyelembe kell
venni.
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm.
rendelet előírásait a parti sávra és a veszélyeztetett területeket érintő módosításoknál
figyelembe kell venni.
A beruházási programok megvalósítása során, új kút fúrásakor, szennyvíz-előkezelésnél,
csatornázásnál, átfogó vízrendezésnél, vízfolyás-rendezésnél stb. kell a szükséges
engedélyezéseket lefolytatni. A vízfolyásokat érintő beruházásokról tájékoztatni kell a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóságot.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.
29.) BM rendelet szerint kell összeállítani az engedélyezési dokumentációt.
A tervek engedélyezése csak a szabályozási előírásokban rögzített, és minden esetben
kötelezően bevonandó szakhatóságok, valamint a szakterületük szerint érintett
szakhatóságok, és más eljárásban eljáró hatóságok pozitív állásfoglalása alapján történhet.
Mélyfekvéses területeken építési tevékenység csak a talajvíz szintek vizsgálata alapján
engedélyezhető, mezőgazdasági tevékenység, pedig csak a földhasználók kockázatára
végezhető.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
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szerint kell az erre vonatkozó tevékenységet (műszaki tervezés, kivitelezés, fenntartás,
üzemeltetés) folytatni.
A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével
kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket – melyeket a 21/2006. (I. 31.) Korm.
rendelet tartalmaz - be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv
fennmaradását biztosítani kell.
A vizekkel és közcélú vízi-létesítményekkel kapcsolatban a 120/1999. (VIII. 6.) Korm.
rendelet előírásait kell érvényesíteni.
A vízbázisok védelme érdekében a különböző védőövezetek által érintett területeken a
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm rendelet 5. számú mellékletének korlátozásait kell
érvényesíteni a területek igénybe vételekor.
Az ivóvíz- és ásvány-gyógyvízkezelő, -tározó műtárgyak és szállító vezetékek
védőterületeiről és védősávjairól a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete
rendelkezik.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet rögzíti az előzetes (környezeti) vizsgálat, a
környezetvédelmi és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások szabályait.
Az előzetes vizsgálati eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság dönt,
hogy környezeti hatásvizsgálat (további eljárást igényel!) elvégzését szükségesnek tartja-e.
Az építési engedélyezési eljárások során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a
környezeti hatások jelentőségének vélelmezése esetén dönthet a környezetvédelmi
engedélyezési kötelezettségről a Kormányrendelet 2/A. §-a szerint.
3.2.2. A levegőminőség védelme
A levegő minőség megőrzéséről és javításáról a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint kell gondoskodni.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban,
illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket,
levegővédelmi követelményeket kell megállapítani.
Keszü közigazgatási területe levegőminőségi állapotát jellemzően a mezőgazdasági és
lakossági tevékenység, valamint a közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás
környezethasználata határozza meg. A lakossági eredetű tevékenységnél különös tekintettel
a fűtés jön számításba. Jelentős környezetterhelő hatású, bejelentés köteles
légszennyezőanyag-kibocsátó Keszü községben nem üzemel.
A tervezett településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök módosításával –
figyelembe véve a település lakossági szokásait, tevékenységét is -várhatóan nem romlik a
település levegőminőségi állapota.
A község levegőminőségét
 az egyedi fűtések,
 a közlekedés és az
 egyéb gazdasági és kisipari tevékenységek
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emissziója határozza meg.
Az egyedi és lakossági fűtések energiahordozó felhasználásából keletkező emissziók a
szén-, olaj- és gáztüzelésből származó átlagos légszennyezőanyag kibocsátások
összehasonlításával jellemezhetők.
A területeken való beruházások során energiatakarékos műszaki megoldásokat és
környezetkímélő energiahordozókat (földgáz, megújuló) kell alkalmazni az elérhető legjobb
technika szintjének megfelelően.
A fajlagos értékek alapján szorgalmazni kell a földgázrendszer fenntartását és a megújuló
energiahordozók igénybevételét. Az energia árak növekedése miatt jellemzően ismételten a
vegyes tüzelés került előtérbe, amely nagyobb porterhelést eredményez.
A település levegőminőségi állapotára a közlekedésből származó légszennyezőanyagkibocsátás is hatást gyakorol.
A közlekedés légszennyezőanyag kibocsátása az utak mellett elhelyezkedő területeken
észlelhető légszennyezőanyag-terhelés.
A település közigazgatási területét az 5816. számú Pécs – Pellérd összekötő út, az 58101.
és 58106. számú bekötő utak érintik. Az összekötő út forgalma közel 5000 E/nap, a bekötő
utaké megközelítően 5000 E/nap, illetve közel 300 E/nap. Megállapítható, hogy a viszonylag
alacsony forgalomra tekintettel jelentős légszennyezőanyag-terhelés nem prognosztizálható.
Külterületen településközi mezőgazdasági utak, mezőgazdasági gyűjtő és feltáró találhatók.
Belterületen kiszolgáló és gyalog utak biztosítják a település lakói számára a közlekedés
lehetőségét.
Közlekedési eredetű légszennyezés a településen haladó, és a belső közlekedést biztosító
út térségében jellemző, amely zömében a helyi lakosság közlekedéséből származik.
Jelenleg belterületen nem tapasztalható a közlekedési eredetű légszennyező anyagok
jelentősebb zavaró hatása. A település kellően átszellőzött.
A légszennyezőanyag-terhelés csökkentése érdekében meg kell oldani az eddig még szilárd
burkolattal el nem látott utak por-mentesítését, csapadékos időjárásban a sárfelhordások
megszűntetését, az útpadkák rendezését.
A későbbiekben megvalósuló gyorsforgalmi út (M60) és a Keszü közigazgatási területét
érintő csomópont környezetterhelését hatáskörénél fogva a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya környezetvédelmi engedélyezés
keretében engedélyezte, amely során nem állapítottak meg jelentős zavaró
környezetterhelést.
Az egyéb gazdasági és kisipari tevékenységek során a diffúz jellegű kibocsátások
okozhatnak zavaró hatást (por, bűz). A településen jelenleg nem folytatnak jelentős
légszennyező hatású tevékenységeket, mely jelentős határérték túllépést eredményezne. Az
állattartás volumenének jelentős csökkenésére tekintettel nem tapasztalható jelentős
bűzterhelés
A vonatkozó új jogszabályok betartásával, elsősorban a “jó mezőgazdasági gyakorlat”
szabályairól szóló előírások megkövetésével és betartásával hosszú távon elkerülhetők a
bűzpanaszok.
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos követelmények
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni a
levegő minőség megőrzéséről és javításáról.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban,
illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket,
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levegővédelmi követelményeket kell megállapítani. A levegőterheltségi szint határértékeit és
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2011.(I. 14.) VM
rendelet tartalmazza.
A levegőterheltségi szint, a helyhez kötött légszennyező pontforrások, a diffúz források (pl.:
hígtrágya tárolók stb.) vizsgálatára, ellenőrzésére és értékelésére, valamint mindezek
üzemeltetőire a 6/2011.(I. 14.) VM rendelet követelményei vonatkoznak.
A légszennyezettség egészségügyi határértékei egyes légszennyező anyagokra
vonatkozóan
Légszennyező anyag
[CAS szám]
Kén-dioxid [7446-09-5]
Nitrogén-dioxid [10102-44-0]
Szén-monoxid [630-08-0]
Szálló por (PM10)

Veszélyességi
fokozat
III.
II.
II.
III.

Határérték (µg/m3)
órás
24 órás
250
125
100
85
10.000
5.000*
50

éves
50
40
3.000
40

* Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján
készített 8 órás mozgó átlagértékekből kell kiválasztani.
A község jelenlegi állapotának megfelelő, az alapállapotot jelentő levegőminőségi
helyzetének megítéléséhez a terület légszennyezettségi paramétereit az egészségügyi
határértékekkel kell összevetni.
Keszü közigazgatási területe levegőminőségi állapotát jellemzően a mezőgazdasági és
lakossági tevékenység, valamint a közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás
környezethasználata határozza meg. A lakossági eredetű tevékenységnél különös tekintettel
a fűtés jön számításba.
A nagyobb hőteljesítményű (140 kWth és ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges
bemenő teljesítményű) tüzelőberendezések légszennyezőanyagainak technológiai
kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet tartalmaz előírásokat.
A fűtőmű, erőmű nagyságrendű teljesítményekre (50 MWth felett) külön jogszabályok
rendelkeznek.
Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról külön
jogszabály rendelkezik a 26/2014. (II. 25.) VM rendelettel.
Figyelembe kell venni az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluor tartalmú
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 14/2015. (II. 10.)
Kormányrendelet követelményeket. A tervek készítése időszakában a 3 kg hűtőközeg töltetű
légkondicionáló vagy hűtőberendezéseket be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
A levegő védelméről szóló, módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§-a szerint a
bűzkibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes környezethasználati
engedély köteles tevékenységek esetén védelmi övezetet kell kialakítani.
A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi,
szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő
légszennyező források működésével összefüggő építmény.
A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások
során állapítja meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az elérhető legjobb
technikán alapuló intézkedéseket. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
határozza meg.
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3.2.3. Hulladékgazdálkodás
A település a Mecsek-Dráva Regionális Programhoz csatlakozott, megoldott a települési
hulladékok elszállítása. A közszolgáltatás keretében a Dél-Kom Nonprofit Szolgáltató Kft.
végzi a hulladékok elszállítását. Biztosított a házhoz menő szállítással a hulladékok szelektív
gyűjtése („kék és barna kukák”) és elszállítása.
A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedély
alapján működik, szabályozott körülmények között a régió hulladékkezelési problémái
megoldása érdekében.
A hulladékgazdálkodással szemben támasztott követelmények
A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény alapján kell szervezni és végezni.
A hulladékról szóló CLXXXV. Törvény szerint az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Terv koncepciójához való illeszkedés feltételei teljes körű megteremtése
jelenleg folyamatban van.
A hulladék “termelő” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről, tárolásáról,
a területről történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja,
hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását.
A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag
hulladékszegény technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező
hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására, rendelkezésre álljon engedéllyel és
kapacitással bíró szolgáltató szervezet.
A településen keletkezett lakossági hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy
szervesanyag-tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes
hulladékot (növény-védőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem,
stb.) is, ezért elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény:
 a 32/A. § (1) bekezdés d.) pontja szerint az állam az, aki elkészíti az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervet, amely többek között
meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását
és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 a 32/A. § (3) bekezdés c.) pontja szerint a Koordináló szerv az, aki az érintett
közigazgatási szervezeteknek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás szabályozására.
Meg kell teremteni a hulladékok átvételére egész évben alkalmas gyűjtőpontok és
hulladékudvarok kialakításának lehetőségét, a bontási hulladékok válogatását, értékesítését,
a megmaradó anyagok esetleges lerakását biztosító telep létesítését.
A 2012. évi CLXXXV. törvény szerint el kellett készíteni a település komplex
hulladékgazdálkodási tervét. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának
és üzemeltetésének szabályairólszóló 246//2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elvárásai
teljesülésével a települési környezet környezetterhelése minimalizálható.
A köztisztasággal összefüggően rendeletben kell meghatározni a közterületen kijelölendő
hulladékgyűjtő pontok helyét.
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről a
317/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj

Productus Bt.

20

megállapításának részletes szakmai szabályairól a 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet
rendelkezik.
A hulladékok jegyzékét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet
tartalmazza.
A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra. A
veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.
7.) Kormányrendelet előírásai vonatkoznak. A veszélyes hulladék termelő köteles
gondoskodni a hulladékok előírásszerű kezeléséről, melynek elsődleges célja, hogy
megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását.
A hulladékok egyik speciális fajtája az állattenyésztés során keletkező állati tetem, hulladék.
Az állati tetemek elhelyezésére az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002.
(XII. 12.) OGY határozat, valamint a hatályon kívül helyezett 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
értelmében 2005. december 31-e után nem történhet dögkútban, dögtéren.
A hatályos jogszabály a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet. Dögkút hiányában a fehérje-feldolgozó
üzembe való szállítás a megnyugtató hosszú távú megoldás.
Az elhullott állatok tetemeinek, mint a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre
és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és
az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK rendelet 9. cikk
szerinti 2. kategóriába sorolt állati hulladéknak ártalmatlanító üzembe történő szállítás
céljából erre engedéllyel rendelkező vállalkozásnak való átadása, vagy engedélyezett
kiskapacitású hulladékégetőben történő elégetése megfelelő.
Az állati tetemeket elszállításukig szilárd padozatú, mosható falfelületű, fedett, zárható,
kerítés vonalában elhelyezett és kívülről üríthető hullatárolóban kell elhelyezni.
3.2.4. Zaj- és rezgés elleni védelem
A környezeti zajforrások közül – a zajforrások jellegének megfelelően – a következők
vizsgálata szükséges:
– közlekedési jellegű zajforrások,
– ipari (mezőgazdasági) jellegű zajforrások,
– egyéb jellegű zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sport-létesítmények
zajforrásai).
A közlekedési eredetű zajforrások közül a közúti közlekedésből eredő zajkibocsátás
terheli elsősorban a települési környezetet.
A közlekedés utak mellett elhelyezkedő területeken észlelhető zajterhelés.
A település közigazgatási területét az 5816. számú Pécs – Pellérd összekötő út, az 58101.
és 58106. számú bekötő utak érintik. Az összekötő út forgalma közel 5000 E/nap, a bekötő
utaké megközelítőleg 5000 E/nap, illetve közel 300 E/nap. Megállapítható, hogy a
viszonylag alacsony forgalomra tekintettel jelentős zajterhelés nem prognosztizálható.
A későbbiekben megvalósuló gyorsforgalmi út (M60) és a Keszü közigazgatási területét
érintő csomópont környezetterhelését hatáskörénél fogva a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya környezetvédelmi engedélyezés
keretében engedélyezte, amely során nem állapítottak meg jelentős zavaró
környezetterhelést.
Az ipari jellegű zajforrások terhelő hatása kisebb területet érint, hatása azonban
koncentráltabban jelentkezhet.
A Községben jelentős zajforrást üzemeltető telephely nem működik. A telepengedélyezés
során ellenőrzésre kerülnek a zajterhelési határértékek teljesülései.
Productus Bt.

21

Az egyéb jellegű zajforrások közé tartoznak a szórakoztatóipari, illetve vendéglátó
létesítmények (italboltok, büfék) működési jellegükből adódóan közvetlen környezetüket
terhelhetik. A lakossági zavarást általában a hangosító berendezések okozzák, panaszra
adhatnak okot.
A jogszabály értelmében a szórakoztatóipari létesítmények, illetve hangosító berendezések
is üzemi létesítménynek minősülnek, ezért a környezetükben is gondoskodni kell a
zajterhelési határértékek betartásáról.
Összefoglalóan megállapítható, hogy Keszü község zajhelyzete kedvező.
Fontos feladat tehát a csendes és nyugodt környezet biztosítása érdekében a
területrendezés, területfejlesztés eszközeinek megfelelő alkalmazása, a helyi szabályok
megalkotása és érvényesítése, melyekkel csökkenthetők a káros mértékű terhelések, és
egyidejűleg az új terhelések kialakulása megakadályozható.
Környezeti zajvédelmi követelmények
A környezeti zaj- és rezgésvédelem területén érvényes rendeletek, előírások megtartásával
biztosítható a környezetvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet kialakítása.
A területrendezés, településfejlesztés során kell érvényesíteni azokat az előírásokat,
melyekkel a káros hatások kialakulása megelőzhető, a meglévő hatások csökkenthetők,
illetve bizonyos területeken a kedvező állapot megtartható.
A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a környezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseiről szóló 284/2007.(X. 29.) Kormányrendelet, továbbá a
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzák.
A megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket a területi funkciótól függően külön a
nappali (600-2200) és külön az éjszakai (2200-600) időszakra vonatkozóan a 27/2008.(XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák.
A Kormányrendelet értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket
úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a
zaj- vagy rezgésterhelés megfeleljen a követelményeknek. Védendő területeket, pedig úgy
kell kijelölni, hogy a megengedett határértékek teljesüljenek.
A rendelet meghatározza a létesítéssel kapcsolatos követelményeket is.
E szerint zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve
üzemeltethető, hogy környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg a jogszabályban előírt
zajterhelési határértékeket. Jelenleg a 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben
foglaltak.
Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású
területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával és betartásával, illetve műszaki
intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.
Korszerűsítés, útkapacitás bővítés esetében, ha a változást megelőző állapotban már
határérték túllépés ált fenn, akkor legalább a változást megelőző zajterhelés a követelmény.
Új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező
felújítása, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell.
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Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembevételével zajcsökkentő
létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni és biztosítani.
Jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.
A forgalom nagyságának figyelembevétele a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Rt.
által kiadott „Országos Közutak 2015. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” adatainak,
és az ÚT 2-1.302.2003 „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel”
című Útügyi Műszaki Előírás által megadott forgalomfejlődési szorzók alkalmazásával kapott
értékeivel történik. Zajterhelési határérték új utakra, vagy megváltozott területi funkcióra a
27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete alapján.
A település területére, az OTÉK szerint meghatározott terület-felhasználási egységekre,
illetve a beépítésre szánt területek esetén építési övezetekre, beépítésre nem szánt területek
esetén övezetekre vonatkozóan, a zajterhelési határértékeket tartalmazó KvVM-EüM
együttes rendelet figyelembevételével a következő határértékek érvényesítendők.
Üzemi-, szolgáltató létesítmények esetében
Sorszám
1.
2.

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
N
É

Zajtól védendő terület
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
terület
Kisvárosias, kertvárosias, falusias lakóterület, különleges
területek közül az oktatási létesítmények területe, temetők
és a zöldterületek

45

35

50

40

3.

Nagyvárosias lakóterület, vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

Védett létesítmény, épület (lakó- és intézményépület) nélküli ipari- gazdasági területekre a
hivatkozott KvVM-EüM együttes rendelet nem állapít meg zajterhelési határértékeket.
Közlekedési létesítmények melletti területeken megengedett zajterhelési határértékek

Sorszám

1.

2.

Területi funkció

Üdülőterület,
különleges területek
közül az
egészségügyi terület
Kisvárosias,
kertvárosias
lakóterület, különleges
területek közül az
oktatási létesítmények
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Határérték (LTH) az LAM kö megítélési szintre (dB)
a települési
a települési
önkormányzat
önkormányzat
tulajdonában lévő
kiszolgáló úttól,
tulajdonában lévő
belterületi
lakóúttól
gyüjtőutak-tól, illetve
gyorsforgalmi és
származó zajra
vasúti mellékvonaltól
főutaktól
származó zajra
származó zajra
N
É
N
É
N
É
50

40

55

45

60

50

55

45

60

50

65

55
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3.
4.

területe, temetők és a
zöldterületek
Nagyvárosias
lakóterület, vegyes
terület
Gazdasági terület

60

50

65

55

65

55

65

55

65

55

65

55

Újonnan létesülő lakó- és közösségi épületekben a külső környezetből származó rezgések
megengedett egyenértékű, súlyozott rezgésgyorsulás értékeit a KvVM-EüM együttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
3.2.5. Táj- és természetvédelem
Táji besorolás
Nagytáj
Középtáj
Kistáj

Dunántúli-dombság
Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék
Pécsi-síkság
Dél-Baranyai-dombság

A Pécsi-sík és a Dél-Baranyai-dombság kistájak határa Keszü északi részén
Tájjellemzők
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
Productus Bt.

24

csatlakoznak, amelyek Keszü északi részét érintik. Keszü környékének domborzatát völgyek
és völgyközi hátak rendszerei uralják. A település közigazgatási területén is egy északkeletdélkeleti lefutású, völgyrendszer található, amelyek egy fő völgyvonulatból és a hozzájuk
kapcsolódó, "ujjszerűen" csatlakozó több kisebb völgynyúlványból állnak, 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 a 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).
Keszü területének domborzati térképét lásd a következő ábrán, illetve földtani térképen.

Keszü területének domborzati viszonyai
Az uralkodó talajtípusok a csernozjom barna erdőtalajok. Mechanikai összetételük vályog,
vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető-, az erős víztartóképesség a jellemző.
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Termékenységi besorolásuk humusztartalmuktól függően V. vagy IV. Nagyobb részben
szántóföldi művelés alatt állnak, de jelentős a zártkertek nagysága is.

folyóvizi üledék

deluviális üledék

Proluviális-deluviális üledék

lösz

…
Keszü környékének földtani térképe (Forrás: MFGI)
Florisztikai szempontból a vizsgált terület a pécsi flórajárásba (Sopianicum) tartozik. A
természetes növénytársulások és termőhelyeik egyre kisebb területre szorultak vissza az
emberi tevékenység következtében. Az egykor legelterjedtebb erdőtársulások így a
gyertyános kocsányos tölgyesek (Querco robori-Carpinetum praeillyricum), a gyöngyvirágos
tölgyesek (Convallario-Quercetum), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Alnetum
praeillyricum) és a patakmenti égeresek (Carici elongatea-Alnetum) nyomai ma már szinte
fellelhetetlenek. A területek nagy részét mezőgazdasági művelés alá vonták, amelynek
legelterjedtebb kultúrái a kukorica, a búza, az őszi árpa, a lucerna. A kertészeti növények
közül a szőlő és az őszibarack ültetvények jelentősebbek. Az erdőművelésbe vont
területeken vegyeskorú, zömmel keménylombos (akác) ritkábban fenyőerdők (erdei fenyő)
találhatók.
A Mecsektől délre fekvő Pécsi-medence délnyugat felé lejt, legalacsonyabb és legkisebb
lejtőszögű része a Pellérdi-tavak környéke, legmélyebb része a Pécsi-víz völgye, ahol a
vasútvonal is halad. A terület egyben a dél felől érkező csapadékvizek befogadója is. A
Pécsi- síkság kistáj az erdőirtások, a lecsapolások, a szántók területi növekedése, valamint
Pécs terjeszkedése miatt szinte teljes egészében kultúrtájjá változott. Potenciális vegetációja
tölgy-kőris-szil ligeterdő, gyertyános-tölgyes és égerláp, amelyek helyén sokfelé nemesnyár-,
éger-, a szárazabb részeken pedig akácültetvények létesültek. Néhány töredék maradt csak
fenn a valaha gyakoribb fehérfűz-ligetekből, a gyertyános-tölgyesek egykori létére néhány faj
jelenléte utal. A Pécsi-víz mentén kisebb kiterjedésű mocsárrétek, kiszáradó láprétek és
rekettyefűz-cserjések találhatók. Több kiveszett faj utal az egykor gazdagabb lápi
növényzetre. Az üde rétek kaszálás hiányában gyomosodnak, erdősödnek, eltűnőben
vannak. A térségben patakparti és lápi magaskórósok is előfordulnak. Gyakoriak a nádasok,
gyékényesek és magassásosok. A szárazabb foltokon megjelenhetnek száraztölgyes- és
sztyeppfajok is. A folyóvizek mentén jelentős az inváziós fajok terjedése.
Faunája a művelt területek nagy kiterjedése miatt nem túl gazdag. A térség állatvilágának
legfontosabb jellegzetessége, a növényzethez hasonlóan az illír és pannon fauna közötti
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átmenetiség. A természetközeli élőhelyek nagyarányú visszaszorulása miatt az eredeti
állatvilág faj- és egyedszáma is erősen lecsökkent. Különösen érvényes ez a szántóföldi
művelés alatt álló területekre. A vizes élőhelyeken a kétéltű és hüllő fauna még
meglehetősen gazdagnak mondható. Természetes élőhelyekre koncentrálódik a kistáj
madárfaunája is. A vonuló kis énekesmadarak gazdag fajszámban a nedves élőhelyeken
még fennmaradt fűz- és nyár ligeterdőkben ősszel nagy számban jelennek meg. Ezek a
területek, mint ökológiai folyosók, életfontosságúak a kistáj még előforduló eredeti
madárvilágának fennmaradásához.
A terület éghajlata meleg-mérsékelten száraz. Az évi napsütéses órák száma 2060 körüli,
nyáron kb. 830, télen kb. 215 napsütéses óra várható. Az évi középhőmérséklet 10,6-10,8 ºC
közötti. A vegetációs időszakban 16,5 és 17,2 ºC közötti értékek valószínűek. A napi
középhőmérséklet április 10-e körül éri el a 10 ºC-ot, és csak október 21-e körül esik ez alá,
az időszak hossza 190-192 nap. A fagymentes időszak hossza 205 nap körüli. Az évi
abszolút maximumok átlaga 34,0-35,0 ºC. A legalacsonyabb minimumok sokéves átlaga 15,0 ºC. A csapadék évi összege 650 mm körüli, amiből 400-420 mm a vegetációs
időszakban hull. A téli időszakban átlagosan 35-38 hótakarós nap várható, az átlagos
hóvastagság 26-28 cm közötti. A terület ariditási indexe 0,99-1,08. Leggyakoribb szélirány az
északnyugati, ősszel megnő ugyan a délkeleti szél gyakorisága, de nem válik uralkodóvá. Az
átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatt marad.
Keszü Pécs, Pellérd és Gyód felől közelíthető meg közúton.
Tájhasználat, 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.
Az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban nem
szerepel Gyód község igazgatási területéhez tartozó földrészlet, továbbá a Bányafelügyelet
nyilvántartásai szerint Gyód község igazgatási területén nincs bányatelek, működő
bányaüzem vagy más engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelés.
Tájszerkezeti vonalas elemek:
 Villamosenergia-átviteli hálózat
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Pécs-Pellérd és Keszü-Gyód közötti közút
Keszü-Kökényi-vízfolyás

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-Kökényivízfolyás 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 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. Ennek
vizsgálatához a homogének tekinthető alapegységeket a CORINE klasszifikáció alapján
mutatjuk be.

Lomblevelű erdők
Rét, legelő

Átmeneti erdős-cserjés területek
Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős
természetes formációkkal
Nem összefüggő településszerkezet

Komplex művelési szerkezet

Lomblevelű erdők

Nem öntözött szántóföldek

Corine felszínborítási kategóriák Keszü területén (Forrás: TeIR)
A felszínborítottság jól mutatja a tájhasználatból adódó szerkezeti hangsúlyokat a
közigazgatási és ezen belül a külterületek hasznosítása, és ezek %-os megoszlása, amelyet
az alábbi táblázatban mutatunk be:
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Corine kategóriák (2018)
Lomblevelű erdők
Nem öntözött szántóföldek
Komplex művelési szerkezet
Rét, legelő
Átmeneti erdős-cserjés területek
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek jelentős természetes
formációkkal
Nem összefüggő település
szerkezet

Kategória településre eső
területe (ha)
92,91
382,08
145,59
536,62
46,28

Kategória aránya
(%)
7,33
30,13
11,48
42,32
3,65

14,28
1,13
50,29

3,97

A telepüIés közigazgatási 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 (nyiladék és vezeték védősávja, ha 6 m-nél széIesebb erdei tisztás;
cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart nyilván, ami a település területének
mintegy 8%-a. Ez a felszínborítás értékeknek nagyjából megfelel. Az Erdőállomány Adattár
szerint a település közigazgatási területén a kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező
erdőterület nincs. Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:
 védelmi: 17,19 ha
 gazdasági: 73,68 ha
 közjóléti: 0 ha

Az erdők rendeltetés szerinti eloszlása az erdészeti adatszolgáltatás alapján.
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Tájtörténeti vizsgálat
A
falu
határában
a legutóbbi
jégkorszak óriási
állatai
tanyáztak,
ásatáskor
számtalan mamutcsont került itt napvilágra. A mai Keszü 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-csoportból maradt ránk. A
rézkor késői szakaszából a Péceli kultúrára jellemzői felszíni kerámiatöredékek ismertek.
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.
A rómaiak korából I. Constantinus-érem és Numerianus-érem került elő. 1971-ben
útépítéskor késő avar kori temetőt vágtak át. 1969-ben földmunkával megbolygatott
honfoglalás kori temetőt találtak.
Neve a Kesző, Keszi törzsnévből keletkezett, amely török eredetű, darab, vág jelentésű. A
magyar törzsek rendszerében egy törzstöredékre vonatkozhatott. Az oklevelekben a
falu Kesiu alakban írva, 1192-ben jelent meg először. A keszüi templom helyén Árpád-kori
kápolna állt. Mint jelentős község csak a középkor végén szerepel. Kesu, Kezeu,
Kewzew, és Kezw írásmódokkal találjuk a pápai tizedlajstromban. 1400-ban és később
Keszü mindig egyházi birtok volt, első földesura a pécsi püspökség és a káptalan. A török
hódoltság idején is folyamatosan 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. Ugyanezen évtől van anyakönyve. 5 évvel később
plébániaház is létesült. 1821-ben tesznek említést az iskoláról, a környékbeli településekről
is ide járnak tanulni. 1891-ben megalakult a tűzoltóegylet, 1907-ben a pellérdi
körjegyzőséghez tartozó Gyód, Keszü, Kökény és Málom községekből Keszü központtal új
körjegyzőség kezdi meg működését.

A Keszüi határ az első, a második és a negyedik katonai felmérésen
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Tájhasználat értékelése
A tájhasználat (tájhasznosítás) a tájpotenciál társadalmi célú igénybevétele (MSZ20370:2003). A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a
tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az
egyedi tájértékek fennmaradásáról (1996. LIII. tv. 6§).
Az egyes területek tájhasználataira az OTÉK szerinti terület-felhasználási egység és a
művelési ág mellett a felszínborítás térképe szolgáltathat adatokat. A felszínborítás térkép a
tájszerkezet feltárás alapvető eszköze, a földfelszín borításának térképe. A felszínborítás
térkép a tájléptékű és az e feletti hierarchiaszinteken alkalmazható alapadatbázis, amely a
felszíni térszerkezet és az ökológiai hálózat nagyléptékű áttekintését teszi lehetővé.
Felszínborítási információinak részletessége alapján alkalmazása jó alapot ad tájelemzési és
tervezési feladatok ellátására. A Keszü területére vonatkozó Corine-térkép és ennek adatai a
korábbi fejezetben található. A felszínborítási adatok meglehetősen jó korrelációt mutatnak a
domborzati tájtípusok és az előbb ismertetett tájhasználati egységekkel.
Tájváltozási tendenciák:
 Vonalas közlekedési infrastruktura-elemek (M60 ) létesítése
 fokozódó lakó és gazdasági kitelepülés Pécsről
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 terület a … ábrán
látható, jellemzőit 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.

A különböző karakterű külterületi egységek elhelyezkedése Keszü területén a TAK alapján
A táj terhelhetősége
A táj terhelhetőségét az adottságnak tekinthető természeti tényezők és az azon kialakult
tájhasználat módja határozza meg. Amennyiben a használat nem felel meg az
adottságoknak, tájhasználati konfliktusok keletkeznek. A tájrészletek stabilitása pedig a táj
terhelésétől, érzékenységétől, regenerálódó képességétől és a tájgondozástól függ. A
terhelhetőség továbbá nagyban függ a felszínborítás természetességétől, amely az egyes
tájtípusokon belül is különböző lehet. A táj terhelhetősége szempontjából Keszü területét az
eltérő természeti adottságok az ökológiai, természetvédelmi érzékenység és a hagyományos
tájhasználat alapján a következő tájtípusokra oszthatjuk fel:
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A lakó és települési táj védelme elsősorban az épített környezet, az örökségvédelem és a
kilátásvédelem keretében valósítható meg.
A településhez kapcsolódó kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás fenntartása a cél,
amely biztosítja a szőlők, kertek, rétek fenntartását az azokhoz kapcsolódó környezetkímélő
állattenyésztés fenntartását, élőhelyek rehabilitációját, a táj szerves részét képező, tájba
illeszkedő présházak, épületek fenntartását.
A természeti táj a település északi részén található, jellemzően vízjárta és /vagy a lakott
területtől délre fekvő erdővel borított területek. A vizes és az erdőterületek és az azokhoz
szervesen kapcsolódó természetközeli élőhelyek jelentős tájpotenciállal rendelkeznek, az
ökológiai rendszer elemei teszik változatossá a település meghatározóan mezőgazdasági
tájhasználatát.
A hagyományosan árutermelő gazdálkodást szolgáló mezőgazdasági táj a település déli és
északi területének meghatározó része. A mezőgazdasági táj elválaszthatatlan a
településektől, hiszen a települések fejlődésében, a mezőgazdaságnak meghatározó
szerepe volt. Ma már a foglalkoztatásban az egyes gazdasági ágazatok fontosságában a
mezőgazdaság háttérbe szorult ugyan, de a táj fenntartása szempontjából, továbbá a
tájhasználatban meghatározó aránya miatt jelentősége távlatban is jelentős marad. A
térségben a mezőgazdálkodás hagyományosan erős jelenléttel bír, hosszú távú
fennmaradása biztosítottnak tekinthető. A mezőgazdasági táj területeinek terhelhetőségében
a termőföld védelmének prioritását kell érvényesíteni.

Kertgazdasági táj szép kilátással a Nyugat-Mecsekre Keszüben
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A Pécsi-sík mezőgazdasági tájrészlete kilátással a Nyugat-Mecsekre Keszüben

A településtől nyugatra levő mezőgazdasági területekről feltárul a Mecsek sziluettje
Természetvédelem
Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
A település közigazgatási területén fekvő különböző státuszú táj- és természetvédelmi
kijelölések területeit összefoglalóan az egyes kategóriák szerint érintett területeket a
következőkben mutatjuk be.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Ide tartoznak a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás
szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek. Ezek pontos
meghatározása értékvizsgálat alapján történt, és magában foglalja a védett természeti
területeket, értékeket és egyedi tájértékeket. OTRT szerinti tájképvédelmi övezet a
közigazgatási terület középső részét, a belterületet és a zártkerti és erdős területeket érinti.
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A település nyugati részéről a templom és a zártkertek tájképe

Kilátás a temetőből keletre

A település nyugati részéről a zártkertek tájképe, háttérben Pécs lakóterületei
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Keszü és Gyód közötti magaslatról a Pécsi-sík hátterében a Nyugat-Mecsek tömbje.
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
Pécsi-sík kiemelt
jelentőségű
természetmegőrzési
terület (HUDD20066)

Vonatkozó jogszabály
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
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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
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 hrsz.-ok: 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 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.
hrsz-ú területen 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.
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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,
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

Ke-1 kereszt
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Típus
Feszület
szobor, útiszent
Feszület
Emlékmű
Feszület
Feszület
Feszület

Ke-2 Szent Vendel szobor
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Ke-3 Krum-kereszt

Ke-7 Molnár-kereszt

Ke-4 Hősi emlékmű
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Ke-6 Temetői kereszt

Ke-5 Szent Anna templom előtti
kereszt

Helyi jelentőségű védett természeti területek
A Keszüi fás legelő TT mélyfekvésű, spontán beerdősödött terület, északkeleti részén
nyitottabb foltokkal. Nagy részét fűzliget foglalja el, kevés égerrel, kőrissel és nyárral
elegyedve. Délnyugati szegélyében galagonyából és kökényből álló áthatolhatatlan
cserjesáv húzódik. A mélyebben fekvő nyitottabb részeket magassásos uralja, itt-ott
rekettyés foltokkal. Keleti oldalát a Keszüi-árok, északi részét a Pécsi-víz határolja.
Érintkezik a Pécs, Pellérdi-rétek TT-vel (helyi jelentőségű természetvédelmi terület).
Tájképi értékét rontja az itt áthaladó két nagyfeszültségű távvezeték. Élőhelyi besorolás
ÁNÉR- szerint: B5, J4, P2b.Törzskönyvi száma: 1/141/TT/03. Kiterjedése: 18,06 hektár.
Érintett terület: 0116 hrsz.
A Keszüi-gyepek TT fajgazdag kaszálórét, keleti oldalán tisztásokkal és nádfoltokkal
váltakozó cserjéssel. A galagonyából, kökényből, a mélyebb részeken rekettyéből álló
cserjés a teljes terület kb. felét foglalja el. A művelt gyep és a cserjés határvonalánál kisebb,
idős füzekből és kőrisekből álló erdőfolt alakult ki. Érintkezik a Pécs, Pellérdi-rétek TT-vel
(helyi jelentőségű természetvédelmi terület). Tájképi értékét rontja az itt áthaladó két
nagyfeszültségű távvezeték. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint: D2, P2b. Törzskönyvi
száma: 1/140/TT/03. Kiterjedése: 10,44 hektár. Érintett terület: 0125/5, 0125/6, 0125/7,
0125/8, 0125/9, 0125/10, 0125/11, 0125/12, 0125/13, 0125/14, 0125/16, 0125/17, 0125/18,
0125/19, 0125/20, 0125/21, 0125/22, 0125/23, 0125/24, 0125/25 hrsz.
A Keszüi-mocsár TT vizenyős terület egy időszakos vízfolyás két oldalán. Az országúttal
határos déli részébe keskeny sávban mézgás égert telepítettek. Az ettől északra lévő
mintegy 100 méteres sávot nemesnyaras foglalja el. A terület északi része spontán módon
beerdősödött, ahol főleg füzek és égerek nőnek. A vízfolyás keleti oldalán lévő területrész
már teljesen becserjésedett, szinte áthatolhatatlan sűrűségű, és a szántófölddel határos
sávban erősen gyomosodik. A terület középső részén, az ároktól nyugatra egy magassásos,
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nádasos rész található, amely az év nagy részében víz alatt áll. Nyugati szegélyében
galagonyából és bodzából álló cserjés húzódik, a belső részen sok rekettyével. A terület
északi harmadában egy hosszan elnyúló, keskeny mesterséges tó található, amit drótkerítés
vesz körül. A part menti részeket kaszálják, ahova néhány gyümölcsfát is telepítettek. A tó
déli végében kis bungaló áll. A bekerített tó kivételével a területen a természetes folyamatok
dominálnak Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint: B1a, B5, P2a, S2, U9. Törzskönyvi
száma: 1/139/TT/03. Kiterjedése: 6,32 hektár. Érintett terület: 0103/1, 0103/2, 0103/3,
0103/4, 0103/5, 0103/6, 0103/9, 0103/10, 0103/11, 0103/12, 0103/13, 0103/14, 010316/,
0103/18, 0107/1, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/9, 0107/10, 0107/11.
Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat célja a biológiai sokféleség és a biológiai kapcsolatok fenntartása,
helyreállítása, amely kiterjed mind az élőlények, mind állományaik, mind pedig
életközösségeik megóvására, valamint az ökológiai rendszert képező területek
működőképességének, természetes dinamikájának biztosítására. Az ökológiai hálózatot a
természetes és természetközeli területek és a köztük kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók,
valamint a körülöttük a hatások mérséklését biztosító védőterületek egységes, összefüggő
rendszere alkotja. A hálózat részben magában foglalja a védett természeti területeket és
Natura2000 területeket, valamint az érzékeny természeti területek és természeti területek
egy részét. Igazodva a páneurópai ökológiai hálózat rendszeréhez és figyelembe véve az
élőhelyek ökológiai funkcionalitását, övezeti besorolásai alapján Keszü területén magterület
övezetébe tartozó területek találhatók. Az ökológiai hálózat elhelyezkedése a tájvizsgálati
tervlapon is látható. A tájhasználat tervezett alakításában kiemelt hangsúlyt kell fordítani az
ökológiai hálózat funkcionális követelményeinek a biztosítására. A terület-felhasználásban
biztosítani kell az élőhelyek egymáshoz kapcsolódását.
Természetvédelmi, tájvédelmi és tájképvédelmi konfliktusok és problémák
A tájhasználati konfliktus mindig az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól való
eltérés következménye, a táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit módosító tevékenység
megnyilvánulása. A tájhasználati konfliktusok vizsgálatára kevés példa akad, hazai keretek
között is csak az elméleti háttér, ami feltárt. Akkor áll elő egy tájkonfliktus, amikor a táj
potenciális értékeit lerontó tevékenység kerül előtérbe (például valamilyen túlzott terhelés lép
fel) az optimális hasznosítással szemben, akár a védendő természetes, természet-közeli
értékek is veszélybe kerülhetnek. Ugyanilyen konfliktus, ha az érzékeny területek valamely
ipari tájalkotó elem által zavartak, velük közvetlen földrajzi kapcsolatban állnak. A település
területén előforduló tájhasználati konfliktusok jellegük szerint:
 megfordítható: talajdegradáció, erózió
 mérsékelhető: gazdasági területek, szárazodási folyamatok
 időszakos: légvezeték
 végleges: szabad területek beépítése, új utak (M60) építése
Funkcionális konfliktusokat az egymást akadályozó, rendeltetését zavaró, egymással
konkuráló területhasználatok okozzák, ilyennek tekinthető a természeti területek és a rajtok
keresztül, vagy közelükben tervezett utak. A tájhasználati konfliktusok leginkább a
gazdálkodók és a helyi közösségek, ingatlantulajdonosok érdekeinek különbségeiből adódik.
A lejtési viszonyokhoz gyakran nem alkalmazkodó szántóföldi művelés következtében az
erózió káros hatásai jelentkeznek. A szántókat, ültetvényeket és egyéb művelt területeket
sújtó vízmosás-erózió jobbára lösszel és más laza üledékekkel fedett dombsági területeken
komoly gondokat okoz. A szántóföldi művelés, a természetes fás növénytakaró irtása
következtében megnövekedett lefolyás okozta felárkolódás elsőrendű felszínformáló
tényezővé válik.
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A szárazodási folyamatok természetvédelmi szempontból hátrányosak, és hosszú távon a
területre jellemző egyes élőhely-típusok eltűnéséhez vezetnek. Ezek a folyamatok a
vízfolyások medrének süllyedése, és ezzel párhuzamosan az ott található állandó és
időszakos vizes élőhelyek feltöltődése, magasodása, összességében szárazodása. A
természeti területeken ezen kívül az invázív és özönfajok megjelenése jelent veszélyt a
terület jelenlegi társulásaira.
A látvány-konfliktus abból adódik, hogy bizonyos területek elemei és épületei nem
illeszkednek a szomszédos területek tájhasználatába, élesen elütnek attól.
Tájvédelem és tájképvédelem
Keszü tájképi adottságai kedvezőek. A falu fölötti zártkertek és az innen nyíló kilátás Keszü
uralkodó táji értéke. Tájképi szempontból különösen érzékenyek a gerinc- és tetőterületek, a
dombvonulatok természetes kontúrjai. A dombok közé ágyazott Keszü belterülete mintegy
140-160 méterrel fekszik az Adriai-tenger szintje felett. A környék legjobb kilátó- és
megfigyelőpontjai ennél kb. 50 méterrel magasabban találhatóak: a 238 méteres tengerszint
feletti magasságot elérő Gyód feletti és Cseri dűlők, a 170 méteres Temetői dűlő környékéről
remek kilátás nyílik a település és a Mecsek felé. Ez a látványokban gazdag táj
tájképvédelmi szempontból kedvező és védendő.
A külterület északi részére jellemző, dominánsan kert- és erdőgazdasági tájhasználat a
látványértékek szempontjából igen nagy jelentőségű. Ezek lefedésére Keszü közigazgatási
határán belül az OTrT tájképvédelmi övezetet jelöl ki. Az övezet a természeti adottságok,
rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében
kialakult olyan területeket fed le, ahol a táj látványa szempontjából sajátos és
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró elemek
találhatók.
A lejtő-kitettségi adatok egyértelműen mutatják, hogy Keszü uralkodóan kelet-nyugati lejtőkre
települt, kihasználva azok előnyös adottságait. A település legjellemzőbb észak-déli
terjeszkedési iránya mellett megfigyelhető a zártkertek, tetők beépítése is. Az évszázadok
óta tartó szőlőművelés, majd a 20. századtól a szőlőterületek beépítése átalakították a
domboldalak mikrodomborzatát.

Keszü látképe, hátterében a Dél-Baranyai-dombság
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Keszü legújabb, kertvárosi részének látképe, látszik a szigetszerű, intenzív területhasználat

A Mecsek vonulata a falu nyugati határából, a gyódi útról
Zöldfelületi rendszer
Azon – döntően a belterületen levő – zöldfelületek, amelyek a települési szerkezetet
nagymértékben befolyásolják, zöldfelületi rendszert alkotnak. Funkciójuk elsősorban a
lakosság és a településen tartózkodók komfortérzetének javítása. Nem elhanyagolandó,
hogy mint biológiailag aktív felületek, a klímát, a levegő- és talajminőséget is erősen
befolyásolják.
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A köznyelvben gyakran keverednek a különböző zöldfelületi kategóriák megnevezései, ezért
ezek egyértelmű és szakszerű használata érdekében a Magyar Tájépítészek Szövetsége
által használt fogalmi definíciók alkalmazását javasoljuk. Használat szerint a belterület
közhasználatú zöld infrastuktúrájának elemei lehetnek



korlátlan közhasználatúak: közparkok, közkertek, fásított közterek, sétányok, fásított
utak (fasorok), zöldsávok.
korlátozott közhasználatúak: lakóházak körüli növényzet, zöldhomlokzatok,
sportterületek, temetők..stb.

Keszü kertvárosiasabb, újabb lakóterületein is találunk egy gondozott játszóteret. Ez a
zöldterület sem mérete alapján sem a hiányzó közparki funkciók miatt nem felel meg az
országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
1. sz mellékletében található közpark meghatározásnak. Az itt levő játszótér miatt 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. Szerkezeti-, kondicionáló
szempontból legfontosabb, a zöldfelületi karaktert meghatározó elemnek a temető, az erdőés gyepterületek, valamint a zártkertek zöldfelületei. A település belterületén az
önkormányzat által gondozott terek fenntartási színvonala jó.

Keszü legújabb, kertvárosi részének játszótere és közkertje
A zártkertes, kiskerti területen elsősorban a háztáji növénytermesztéshez kacsolódó
gyümölcsfajok és haszonnövények jellemzőek. A szőlők és kertes területek zöldfelületei
fontos részei a zöldfelületi rendszernek. Megmaradásukat és megfelelő fenntartásukat
megfelelő ösztönzéssel, szabályozással lehet biztosítani. Egyes részeiről szép kilátás van a
településre vagy a Mecsek vonulatára.
A települési temetők, jelentős zöldfelületi arányuknak köszönhetően, a zöldfelületi rendszer
fontos elemei, de ez a szerepük nincs tudatosan kihasználva Magyarországon, pedig
esztétikai értékük nem elhanyagolható. Ahhoz, hogy a temető, mint települési zöldfelület,
kellően ki tudja fejteni a hatását, tervezéskor, bővítéskor megfelelően tájba kell illeszteni, és
megfelelő helyen elhelyezett, gazdag növényállománnyal kell ellátni.
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A kereskedelmi, ipari létesítmények zöldfelületeinek borítottsága, növényállománya is
sokféle állapotú és kiterjedésű. Általában sok burkolt felület jellemzi ezeket a területeket. A
közlekedési zöldfelületekről elmondható, hogy gondozottak, ápoltak, folyamatosan
karbantartottak.

Keszü szép kilátású, domboldali temetője

Zöld támfal Keszü belterületén
Zöldfelületi ellátottság
A zöldterületek mennyisége és minősége a társadalom jóléti állapotát, a környezet
milyenségét jelzik. Egy kistelepülésen a gondozott, esztétikus, tájba illő zöld környezet lehet
a legnagyobb vonzerő. A zöldfelületek mennyiségét illetően elmondható, hogy a külterületen
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túlnyomó részt mező- és erdőgazdasági területek találhatók, amit kiegészítenek a laza
beépítésű lakóterületek kertjei és az erdőterületek.
Keszüben az egy lakosra jutó zöldterület nagysága 15,6 m²/fő. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) ajánlása 9 m²/fő közhasználatú zöldfelület.

Egy lakosra jutó zöldterület nagysága ( LTK Nonprofit Kft. Készült a TeIR-rel.)
Az új településszerkezeti terv megtartja a meglévő, illetve korábban kijelölt zöldterületeket,
ezen túlmenően új zöldterület nem került lehatárolásra. A meglévő zöldterületek kielégítik a
település lakóinak rekreációs igényeit. Keszüben közpark nem található, ezt a funkciót a
közeli Malomvölgyi tó és parkerdő területe tölti be. A HÉSZ‐ben valamennyi építési övezetre
vonatkozóan meghatározásra került az egyes telkek esetében kialakítandó minimális
zöldfelületi arány, az ebben történő esetleges csökkenés intenzívebb növényzet (többszintes
növényzet) kialakításával kerül ellensúlyozásra.
A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
Keszü zöldfelületi karaktere átalakulóban levő, hagyományos, falusi jellegű. Az ide költöző
városiak számára a falu, a kert, a zöld, az erdő-, mező-közeliség, kilátás különös vonzerővé
válik. A legtöbb kistelepülés számára – különösen Pécs vonzáskörzetében - a problémák
többsége abból keletkezik, hogy az életforma megváltozása mellett hogyan lehet megőrizni a
település – és ezen belül a zöldfelületek – hagyományos jellegét. Mint a legtöbb faluban
számos urbanizációs jelenséget találunk, amelyek városi jellegű fajok, gesztusok, funkciók
alkalmazásában is testet öltenek (játszótér), viacolor-típusú burkolatok.
3.2.6. Épített környezet és kulturális örökség védelme
Az örökségvédelmi hatóság a településfejlesztés koncepció módosításához és a
településrendezési
eszközök
felülvizsgálatához
adatszolgáltatással
segítette
a
munkavégzést.
Az adatszolgáltatás keretében nyilatkoztak Keszü régészeti lelőhelyeinek listájáról, amely
tartalmazta a nyilvántartott régészeti lelőhelyek és az egyedileg védett régészeti lelőhelyek
adatait. Továbbá biztosították a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás szerint a
műemlékek és nyilvántartott műemléki értékek listáját.
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MŰEMLÉKEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.
2.

Védett
örökségi érték
neve
Rk. templom
Rk. templom exlege műemléki
környezete

Azonosító

Védettség
jogi jellege

Hrsz.

263
(1439)
263
(21109)

műemlék

61

műemléki
környezet

62/9

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
Azonosító

Védettség
jogi jellege

Hrsz.

1.

Védett
örökségi érték
neve
Tsz Major

24744

0151/2, 3

2.

Petőfi utca 171.

37670

régészeti
lelőhely
régészeti
lelőhely

3.

Cseri-dűlő

88343

régészeti
lelőhely

4.

Kenderes

92913

5.

Szelesi-dűlő

92915

régészeti
lelőhely
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
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.
0110/13-17
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.

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.718.) számú önkormányzati rendelete rendelkezik.
Helyi egyedi védelem alatt álló objektumok jegyzéke
A
B
1. jegyzé hrsz.
k-szám

Productus Bt.

C
cím

D
beiktató
önkormányzati

E
a védett
érték

F
védett érték
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rendelet
száma és a
védelem
kezdete
8/2008. (VI.10.)

jellege

2.

H1 –1

140

Petőfi S. u.
24.

3.

H1 –2

149

Petőfi S. u.
15.

8/2008. (VI.10.)

gazdasági
épület és
kerítés

4.

H1 – 3 148/1

Petőfi S. u.
16.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

5.

H1 – 4

147

Petőfi S. u.
17.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

6.

H1 – 5

146

Petőfi S. u.
18.

8/2008. (VI.10.)

gazdasági
épület és
kerítés

7.

H1 – 6

141

Petőfi S. u.
23.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

8.

H1 – 7

124

Petőfi S. u.
29.

8/2008. (VI.10.)
.

lakóház

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

Productus Bt.

polgármesteri hiv.,
posta

Az eklektikus díszítésű
épület tömege,
nyílásrendje,utcai
homlokzatának
díszítése.
A keresztbeforgatott
istálló és pajta tömege,
homlokzati nyílásrendje,
utcai kerítés.
A lakóház tömege és
homlokzati nyílásrendje,
homlokzattagolása,
ablakok
szalagkeretezése.
A lakóház tömege és
homlokzati nyílásrendje, homlokzati
díszítése.
Akeresztbeforgatott
istálló és pajta tömege,
az istálló nyílásrendje,
homlokzatai, azok díszei
(kapu feletti lófejes
díszítés). Az utcai
kovácsoltvas kerítés.
Az eklektikus díszítésű
lakóház tömege és
homlokzatai.
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.
A csonka tornácos
alápincézett lakóház
tömege.
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11.

15/2

Petőfi S. u.
66.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

12. H1 –12

330

Petőfi S. u.
84.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

13.

H1 –
13

320

Petőfi S. u.
93.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

14.

H1 –
14

235

Petőfi S. u.
110.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

15.

H1 –
15
H1 –
16

229,
228,
227/1

Petőfi S. u.
116.

8/2008. (VI.10.)

lakó- és
gazdasági
épület,
kerítés

16.

H1 –
11

17.

H1 –
17

223

Petőfi S. u.
120.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

18.

H1 –
18

222/1

Petőfi S. u.
121.

8/2008. (VI.10.)
.

lakóház

19.

H1 –
19

202/2

Petőfi S. u.
122.

8/2008. (VI.10.)

gazdasági
épület és
kerítés

20.

H1 –
20

195

Petőfi S. u.
129.

8/2008. (VI.10.)

gazdasági
épület

21.

H1 –
21

190/1

Petőfi S. u.
133.

8/2008. (VI.10.)

gazdasági
épület

187

Petőfi S. u.
136.

8/2008. (VI.10.)

lakóház

22. H1 –22

Productus Bt.

A hagyományos lakóház
tömege és díszített utcai
homlokzata.
Az eklektikus lakóház
tömege és nyílásrendje,
homlokzati díszítése.
A hagyományos lakóház
tömege, nyílásrendje,
kör pilléres tömör
mellvédes tornáca.
Az utcafronttal
párhuzamosan épült
eklektikus épület
tömege, nyílásrendje.

A hagyományos
lakóépület tömege, kör
oszlopos tornáca,
homlokzati díszei,
kovácsoltvas kerítése és
gazdasági épületének
tömege és nyílásrendje.
Az épület tömege,
tornáca, díszes
oromfala, vésett bejárati
kapuja és homlokzati
díszei.
Az eklektikus lakóház
tömege, nyílásrendje és
homlokzatainak
díszítése.
A lakóépülettel szemben
épült istálló és pajta
tömege, nyílásrendje és
homlokzati díszei,
valamint a tégla pilléres
utcai kerítés.
A keresztbeforgatott
istálló és pajta tömege,
tégla homlokzata,
nyílásrendje.
Akeresztbeforgatott
istálló és pajta tömege,
tégla homlokzata.
A hagyományos
lakóépület tömege,
falazott pilléres tornáca
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és nyílásrendje.
23. H1 –23

701

341/2 hrsz.
út

8/2008. (VI.10.)

présház

25. H2 –2

224

8/2008. (VI.10.) utcai kerítés

26. H2 –3

200/2

27. H2 –4

194

28. H2 –5

191

Petőfi S. u.
119.
Petőfi S. u.
124.
Petőfi S. u.
130.
Petőfi S. u.
132.

29. H2 –6

188

Petőfi S. u.
135.

8/2008. (VI.10.) utcai kerítés,
híd

30. H2 –7

0125/
2

Pellérdi út
elágazás

8/2008. (VI.10.)

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

24. H2 –1

8/2008. (VI.10.) utcai kerítés
8/2008. (VI.10.) utcai kerítés
8/2008. (VI.10.) utcai kerítés,
híd

kő kereszt,
szobor

A díszített kovácsoltvas
kerítés és a kapuk.
A díszes kovácsoltvas
kerítés és kapu.
A díszes kovácsoltvas
kerítés és kapu.
A kovácsoltvas kerítés
és a kapubejáró tégla
boltozatos hídja.
A kovácsoltvas utánzatú
kerítés és a kapubejáró
tégla boltozatos hídja.
Szobor és kőkereszt.

4. A településrendezési tervek alkalmazása esetén várható környezetet érő hatások
A települési környezet minőségét a környezeti elemek védelme és a jelentős hatások elleni
védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg.
A településrendezési eszközök módosítása során a kedvező környezeti állapot megőrzését
és javítását tűztük ki célul, így ennek a szempontnak való megfelelés értékelése a feladata a
fejezetnek a területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak elemzésével.
A módosítások célját a 2.2. fejezetben rögzítettük.
4.1. A településrendezési terv összevetése az országosan és helyi szinten elvárható
környezet- és természetvédelmi célokkal, követelményekkel
A rendezési tervek készítése során figyelembe vett, a 3.1. pontban részletezett tervekkel és
regionális léptékű programokkal való összhang megteremtése volt a célja mind az
önkormányzatnak, mind a tervezőknek.
Minden tekintetben sikerült megteremteni a települési rendezési tervek összhangját a
magasabb szintű tervekkel.
A magasabb szintű jogszabályoknak és követelményeknek való megfelelés természetesnek
tekinthető.
4.2. A környezetet érintő hatások előrejelzése
A környezeti alapállapot és a fejlesztési elképzelések, programok alapján a településszerkezeti és szabályozási terv kialakításával várható környezeti hatások a
követelményeknek megfelelően a környezeti elemek rendszerei szerint, és a jelentős
környezeti hatások figyelembevételével értékelhetők.
Productus Bt.
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4.2.1. Talaj- és vízvédelem
Lakóterület fejlesztése a kertvárosias és a falusias lakóterületeken is a terület átfogó
vízrendezésével és közművek kiépítése mellett történhet.
Gazdasági terület fejlesztése az M60 gyorsforgalmi út infrastruktúrájához illesztett
közművesítéssel és átfogó vízrendezéssel valósítható meg.
A kertészeti és sportolási, játszó és pihenő funkcióra lehatárolt Pázsiti rét belterületbe
vonásának előfeltétele a közművesítés.
A kertes mezőgazdasági területeken megnövekedett lakóház építési igény csak a keletkező
szennyvizek és csapadékvizek követelményeknek megfelelő kezelése és ártalmatlanítása
esetén valósítható meg.
Vízgazdálkodási területeken biztosítani kell az állandó vízfolyások karbantartását, fokozott
gondot kell fordítani a növényzet eltávolítására, illetve az árkokban keletkező eróziós károk
kijavítására. A csapadékvizek károkozását megakadályozó záportározó kialakítását meg kell
valósítani (tervezés, kivitelezés).
Keszü település a hivatkozott rendelet szerint Pécs Megyei Jogú Város vízellátását szolgáló,
Pécs Pellérdi és Tortyogói ivóvízbázisok 8009-21/2008-9826. iktató- és B. LXXIII/531.
vízikönyv számú határozattal kijelölt, majd utoljára a 35200/912-6/2019.ált. iktatószámon
módosított Pellérdi vízbázis felszíni hidrogeológiai védőterület „B” zóna megnevezésű
védőövezeteit érinti.
A fentieket figyelembe véve a szabályozási tervlapon rögzített övezetekben a 123/1997.
(VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint lehet építési tevékenységet folytatni.
A különleges beépítésre nem szánt területek létesítményei környezetének a
közművesítésére, és vízrendezésére a tervezés és az engedélyezési eljárások során kiemelt
figyelmet kell fordítani.
Az M60 gyorsforgalmi út megvalósítása során figyelembe kell venni a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, illetve az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE/KTF/42131146/2017., illetve a PE/KTFO/2359-73/2021. ügyiratszám határozataiban előírt
követelményeket és a tovább tervezésre előírtakat.
Az erózió ellen védelmet nyújtó terepalakulatokat, gyep-, cserje- és erdősávokat meg kell
őrizni.
A tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében biztosítani kell a keletkezett szennyvizek
és használt vizek kezelését, a tisztított vizek elvezetését, valamint a területek átfogó
vízrendezését. A fejlesztési területeken meg kell oldani az egészséges ivóvíz ellátást, a
csapadékvizek akadálymentes és eróziót megakadályozó elvezetését.
A fejlesztési területeken ki kell építeni a szennyvíz hálózatot és biztosítani kell a rákötéseket.
A kertes mezőgazdasági területeken is biztosítani kell a szennyvizek összegyűjtését és
szennyvíz tisztítóba való elszállítását.
A fejlesztési területeken az adottságok alapján a létesítésekkel egyidőben szükséges a
fejlesztési területek átfogó vízrendezése. A település vízkár-elhárítási tervének elkészítése
folyamatban van. A vízrendezéssel elkerülhető a terület eróziója.
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A vízgazdálkodási területek fenntartását folyamatosan biztosítani kell, valamint a vízkárelhárítási terv alapján meg kell valósítani a szükséges új csapadékvíz elvezető műtárgyakat.
A körültekintő tervezés és az engedélyeknek megfelelően kivitelezett létesítések esetén, a
követelmények maradéktalan betartása esetén a módosításoknak talaj- és vízvédelmi
akadálya nem várható.
4.2.2. Levegőtisztaság-védelem
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni a
levegő minőség megőrzéséről és javításáról.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban,
illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket,
levegővédelmi követelményeket kell megállapítani.
A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeit a 4/2011.(I. 14.) VM rendelet tartalmazza.
A levegőterheltségi szint, a helyhez kötött légszennyező pontforrások, a diffúz források (pl.:
ömlesztett anyagok tárolása, trágyatárolók stb.) vizsgálatára, ellenőrzésére és értékelésére,
valamint mindezek üzemeltetőire a 6/2011.(I. 14.) VM rendelet követelményei vonatkoznak.
Az M60 gyorsforgalmi út megvalósítása során figyelembe kell venni a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, illetve az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE/KTF/42131146/2017., illetve a PE/KTFO/2359-73/2021. ügyiratszám határozataiban előírt
követelményeket és a tovább tervezésre előírtakat.
A fejlesztési területeken a fűtési-hűtési technológiáknál az elérhető legjobb technika szintjén
kell megvalósítani előtérbe helyezve a megújuló energia hasznosítást.
A napelem parkok környezetvédelmi érdekeket szolgálnak.
A követelmények betartása esetén
levegőtisztaság-védelmi akadálya nincs.

a

tervezett

fejlesztések

megvalósításának

4.2.3. Hulladékgazdálkodás
A tervezett fejlesztések megvalósulása esetén a területeket be kell vonni a közszolgáltatásba
és biztosítani kell a hulladékok szelektív gyűjtését és elszállítását.
Zöldterületen tervezett közpark fejlesztés közösségi célokat szolgál, biztosítani kell a
területen a hulladékok szelektív gyűjtését és elszállítását.
A vízgazdálkodási területen biztosítani kell a vízfolyások folyamatos karbantartását, a
hulladékok követelmények szerint való elhelyezését.
Az M60 gyorsforgalmi út megvalósítása során figyelembe kell venni a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, illetve az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE/KTF/42131146/2017., illetve a PE/KTFO/2359-73/2021. ügyiratszám határozataiban előírt
követelményeket és a tovább tervezésre előírtakat.
A módosításoknak hulladékgazdálkodási szempontú akadálya nem ismert.
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4.2.4. Zaj- és rezgésvédelem
A területi fejlesztésekhez kapcsolódó szolgáltatások, telephelyek engedélyezésekor az
eljárás során ellenőrizni kell a létesítmények zajterhelését és a követelmények betartását.
Az általános gazdasági
lakóingatlanokat.

területeken

tilos

rendeltetésszerű

használatra

kialakítani

A fejlesztések – az M60 gyorsforgalmi út kivételével - nem igényelnek új további zajvédelmi
sávok kialakítását.
Az M60 gyorsforgalmi út megvalósítása során figyelembe kell venni a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, illetve az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE/KTF/42131146/2017., illetve a PE/KTFO/2359-73/2021. ügyiratszám határozataiban előírt
követelményeket és a tovább tervezésre előírtakat.
A követelmények betartásával, körültekintő tervezéssel biztosítható a zajterhelési
határértékek betartása, így a módosítások a feltételek teljesítésével elfogadhatók.
4.2.5. Táj- és természetvédelem
Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A táj történeti és az elmúlt időszakok tájhasználat-változásain végigtekintve a tájváltozások
hajtóerejeként a termőhely-minőség (agro-ökológiai potenciál vagy talaj adottság), az
antropogén igények és szükségletek, valamint a műszaki-települési struktúrák helyzete
(forgalmi helyzet, fekvés) a legfontosabb tényezők. Tájszerkezeti és a műszaki-települési
struktúrák elhelyezkedése, a területi fejlődés és területfejlesztés irányító tényezőjeként is
értelmezhető. A tudatos területfejlesztés régóta alkalmazza a műszaki-települési struktúrák
befolyásolásával a tájhasználatot, de az ahhoz való alkalmazkodás előírásával is hatást
gyakorolhat a tájhasználatra és a tájszerkezetre.
A hajtóerők szerepét összefoglalva megállapíthatjuk, hogy egy adott földrajzi hely minden
egyes jellemzője: pl. a tájszerkezetben elfoglalt helyzete, termőhely-minősége, egyéb
természeti és műszaki potenciálja együtt befolyásolja a hellyel szemben támasztott
antropogén igények és szükségletek érvényesülését. A tájhasználat és annak változása
értelemszerűen szoros kapcsolatban áll az antropogén igényekkel és szükségletekkel,
melyeket a tájváltozások mozgató hajtóerőinek sorában elsődleges tényezőknek tekintünk.
A tájszerkezetben tükröződő gazdálkodási szerkezet és települési struktúra változása
alapján tájtörténeti korszakok jelölhetők ki. Szembetűnő változás a beépített és beépíthető
terület növekedése, ami a műszaki infrastruktúra-hálózat és a forgalmi helyzet
tájváltozásokban betöltött kiemelkedő szerepét jelzi. Új építési lehetőség, új gyorsforgalmi út
kijelölése tájvédelemi szempontból mindig magában hordozza a tájszerkezet megváltozását.
E változások mozgatórugói az 1970-es évektől új tényezővel, a szuburbanizáció térbeli
hatásával is kiegészülnek. A szuburbanizáció révén a leglátványosabb területi változások a
város környéki településeket, így Keszüt is érintették.
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 intézmények 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
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adódó területcsökkenésben, valamint a területek értékének változásában (fel- illetve
leértékelődés).
Az 1970-es évek elejétől érzékelhetően jelentkezik az aridifikáció folyamata annak
szerteágazó ökológiai és gazdálkodási következményeivel. Az aridifikáció (szárazodás)
részben természetes, részben antropogén folyamat, mely tömören meghatározva
talajvízszint-süllyedést és hatásait jelenti. A változás jellegéből fakadóan az időszakos,
kiemelt domborzati helyzetben elhelyezkedő felszíni vizek tűntek el legnagyobb arányban.
Feléledésük csak a legcsapadékosabb években tapasztalható és a klímamódosulás miatt a
jövőben is csak a nedvesebb periódusokban várható. A zártkert, mint ingatlan-nyilvántartási
kategória létrehozása 1967-ben sajátos tájhasználati mód, a vegyes területhasználati forma
kialakulását tette lehetővé. A zártkertek mai jellemzői: a sűrű szórványhálózat, a kisparcellás
telekstruktúra és a diverz tájhasználat.
A fenti szempontok alapján úgy véljük, hogy a Keszüt is érintő urbanizáció, szuburbanizáció
és a főként műszaki tartalmú modernizáció az 1980-es évektől kezdve a táj egésze
szempontjából is jelentős tényező.
A táj harmóniája alatt az adott állapot és változás organikus volta érthető. Ez akkor optimális,
ha az adottságok és használat megfelelnek egymásnak. Ezért a tájjal számoló
vidékfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele a valóságosan figyelembe vett fenntarthatóság
és szubszidiaritás. A tájból kiinduló vidékfejlesztés nem környezetromboló és nem idegen,
mivel magát a tájat is az ember alakítja jól, vagy rosszul, de mindenképpen kultúráján
keresztül.
A táj állapota egyre fontosabb idegenforgalmi tényező is, a tájváltozás és a tájkép
harmóniája elsősorban a lakosság, szakemberek és látogatók megítélése alapján
értelmezhető.
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.
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 figyelembevételével. 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
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(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
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
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
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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
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.
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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.
A meglévő szőlő- és kertes területeket fenn kell tartani, művelési ág, illetve területhasználat
változtatás csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat érdekében javasolt.
Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
A zöldfelület-fejlesztési javaslat célja a meglévő természeti, zöldfelületi értékek és a
zöldfelületi kapcsolatok megőrzése, hiányzó elemek megteremtése, biztosítva az összefüggő
ökológiai, és funkcionális zöldfelületi hálózatot.
Mivel új beépítésre szánt terület kijelölése után 5% zöldterületet kell létesíteni, 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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Általános probléma, hogy a zöldterület kijelölésén és maximum füvesítésén túl nem történik
több, ezért javasolt, hogy a zöldterületek kialakítása, felújítása, fejlesztése
környezetrendezési, kertépítészeti tervek alapján történjen.
Zöldfelület felhasználásával járó műszaki beruházásnál szakági tervezőt kell bevonni, aki
megállapítja a védendő értékeket, valamint az adottságok figyelembevételével fejlesztési
javaslatokat ad. Zöldterületeken, valamint új közlekedési területen javasoljuk ezen túl, hogy
 a zöldfelületnek biológiailag aktív zöldfelületnek kelljen lennie, kertépítészeti terv
alapján, változatos, háromszintes növényállománnyal (150 m²-enként javasolt
legalább egy közepes vagy nagy méretű lombos fa és cserjeszint). A tervnek
tereprendezési tervlapot is kell tartalmaznia. A kertészeti terv alapján megvalósuló
növényültetési kötelezettség teljesítését követően javasolt a használatbavétel
engedélyezése.
 a tájba illesztésre és takarásra a helyi ökológiai viszonyoknak megfelelő, nem invázív
és/vagy kivadulásra hajlamos, legalább 50%-ban őshonos vagy gyümölcsfa-fajokat
lehet alkalmazni.
 minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő,
túlkoros lombos fa ültetendő. Javasolt előírni, hogy ez a fa közvetlenül az adott 4
parkolóhely mellett legyen. A fásítást magán a parkoló területén, a fákat szétosztva
kell megvalósítani, nem pedig a telek egyéb területein, mivel a szabályozásnak az a
célja, hogy javítsa a fák hiányában gyorsan felmelegedő, kedvezőtlen klímájú,
biológiailag inaktív parkolófelületek településökológiai kondícióit.
 parkoló és közterület fásításakor az alábbi minőségi követelményeket javasoljuk a
sorfa minőségű fákkal szemben
‐ min.2,2-2,5 m törzsmagasság
‐ min.5 cm törzsátmérő
‐ min.5-6 koronavessző
‐ min. 30-50 cm-es, sűrűn elágazó gyökérzet
‐ előnevelt, legalább kétszer iskolázott, nagyobb törzskerületű egyedek telepítése
 kerülni kell a fák gyökerének leburkolását, a fás szárú növény töve körül legalább
2,56 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni, elsősorban összefüggő sávként.
Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A belterületen belül a zöldfelületek ökológiai szerepei lehetnek a hősziget csökkentése, a
levegőminőség-javítás, talajjavítás és az állatok (madarak, rovarok, rágcsáló emlősök)
számára biztosított élettér. Ezeket az ökológiai szerepeket csak megfelelő kiterjedésű és
intenzitású zöldfelületi rendszer képes betölteni.
A települési szövet lokális klímára gyakorolt hatása nem jelentős, nem beszélhetünk szoros
értelemben vett települési klímáról. Keszü beépített és be nem épített területei között nem
várható jelentős különbség a hőmérséklet, páratartalom és egyéb tényezők vonatkozásában
inkább a völgyi helyzet és a kitettség meghatározó.
A belterületen az ökológiai szerepet az erősíti legjobban, ha a zöldterületek megfelelő
minőségben való fenntartása folyamatosan biztosítva van. Új beépítésénél 3 szintű (gyep,
cserje, lombkorona) zöldfelületet javasolt kialakítani, amellyel a mikrokörnyezet minősége
javítható. Új fásítás, zöldfelület létesítésekor figyelemmel kell lenni a természetföldrajzi
adottságokra, az egyes fajok növekedési igényére (telepítési távolság), az egészségügyi
szempontból kedvezőtlen fajok kerülésére, hogy a telepítésre kerülő zöldfelületi elemek
hosszú távon szolgálják a települést.
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4.2.6. Épített környezet és kulturális örökség
A felülvizsgálat célja a község számára
megfogalmazottokhoz illeszkedő, a hatályos
településrendezési eszközök kidolgozása.

a településfejlesztési koncepcióban
jogszabályoknak megfelelő korszerű

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi törvény 24-27. §-ai szerint
összefoglalóan a következők rögzíthetők:
 A módosítással érintett területek fejlesztése a települési környezet minőségén javít
 Megakadályozza a területek állag- és környezetminősége, és a klimatikus viszonyok
további romlását.
 A település hatályos és felülvizsgált településrendezési eszközei a környezet
terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján övezeteket határoz meg.
 A fejlesztési területeken a jelenleg folytatott és a tervezett tevékenységek sem igénylik
jelen ismeretek szerint védőterület kialakítását, azonban a szabályozási elemekkel
optimalizálni kívánja az Önkormányzat a környezethasználatot.
 A hatályos településrendezési eszközök és a módosítás realizálódása esetén is
meghatározott a zöldterületi követelmény rendszer.
 A környezetei értékelés szempontjai a tervezés során maximálisan figyelembe lettek
véve.
5. Javaslat
a
településrendezési
intézkedésekre, monitorizálásra

tervekhez

kapcsolódó

önkormányzati

A településrendezési eszközök módosítása során a környezeti értékelés a területfelhasználási kérdéseket és az építési tevékenység feltételrendszerét tisztázza.
A településrendezési tervekhez kapcsolódó, azokkal összhangban, lehetőleg az
elfogadásával egy időben szükségszerű olyan önkormányzati intézkedések foganatosítása,
melyek kezelik a településen meglévő, esetleg bekövetkező környezeti konfliktusokat és
szabályozzák a lakosság együttélési szabályait, valamint a kötelezően igénybeveendő
közszolgáltatásokat.
Keszü községben a következő kapcsolódó intézkedésekre teszünk javaslatot:








A település környezetvédelmi programjának és vízkár-elhárítási terv elkészítése a
fejlesztési koncepció módosulására és a jogszabályi követelmények teljesítése
érdekében.
A korszerűsített hulladékgazdálkodási tervek szerint a hulladékgazdálkodást érintő
helyi rendeletek (köztisztasági, közszolgáltatási stb.), aktualizálása.
Az elfogadható és a követelményeknek is megfelelő „zajhelyzet” elérése érdekében
fontos azoknak a feladatoknak és eszközöknek a meghatározása, melyekkel
megakadályozható a környezet minőségének további romlása, valamint fokozatos
javulás érhető el.
A település lakóingatlanain megengedett kisvállalkozások esetében az engedélyezés
során az előírt zajterhelési határértékek teljesülésének igazolását követelménynek
kell tekinteni, annak érdekében, hogy a közvetlen környezetükben lévő lakóterületek
kedvező
zajhelyzete
megmaradjon,
illetve
a
zajterhelés
növekedése
megakadályozható legyen.
A táj- és természetvédelmi, valamint a zöldterületi javaslatok érvényesítése a
település fejlesztése és a településüzemeltetés során.
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6. Összefoglalás
Keszü község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához elkészítettük
környezetalakítási és környezetvédelmi munkarészhez szükséges környezeti értékelést.

a

A környezeti hatások értékelését a települési környezet minőségét, állapotát befolyásoló
környezethasználatokra vonatkozó követelmények összefoglalásával kezdtük.
Célirányosan rögzítettük környezeti elemenként, szakterületenként a követelményeket,
elvárásokat, melyek a környezethasználat minősítésén túl a szabályozási terv kialakítását és
a helyi építési szabályzat kereteit határozták meg.
Összegeztük a területfejlesztés, területrendezés várható hatásait, a fejlesztési irányokat.
Külön javaslatot adtunk a településrendezési tervekhez kapcsolódó egyéb önkormányzati
intézkedésekre, melyek a települési környezetminőség javítását eredményezhetik.
Összefoglalóan megállapítható, hogy Keszü településrendezési eszközeinek
felülvizsgálata segíti a település fenntartható fejlődését, környezeti helyzetének
megtartását és hosszútávon biztosítja a környezet védelmét.
A településrendezési eszközök módosítása nem veszélyezteti a környezeti elemeket
és a fejlesztések során biztosítható a jelentős környezeti hatótényezők elleni védelem.
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