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1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS -ELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
 
Keszü Baranya megye közepén, Pécstől 6 km-re délnyugatra található. A megyeszékhely 
közelsége alapvetően meghatározta és meghatározza a település fejlődését. Belterülete 65 
ha, külterülete 772 ha. A szomszédos települések Pécs, Pellérd, Gyód, Regenye, Szőke, 
Szilvás és Kökény. Megközelítése az 5816 sz. Pécs-Pellérd útról leágazó 58101 sz. bekötő 
úton történik.  
Közigazgatási szempontból a Pécsi járáshoz tartozik, a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye. A Közös Hivatalhoz tartozó települések Keszü mellett Gyód és Kökény. A 
térségben meghatározó szerepet tölt be Pécs városa, mely város körül alakult ki a Dél-
Dunántúl területén a legintenzívebb településközi kapcsolatrendszer.  

 
A Pécsi járás földrajzi elhelyezkedése Baranya megyében 

 

 
 

Forrás: http://www.terport.hu 
 
 
A térség településhálózatára az aprófalvak dominanciája jellemző, melyek közül 
népességszámban a Péccsel közvetlenül szomszédos települések emelkednek ki (Pellérd, 
Nagykozár, Hosszúhetény, Keszü, Kozármisleny).  
 
Keszü térségi kapcsolatait a megyeszékhely közelsége döntő mértékben befolyásolja. A 
helyi ügyek intézése a közös hivatalban történik, de a keszüiek többsége az oktatás, az 
egészségügy, a művelődés, a kereskedelem és a szolgáltatások vonatkozásában az alig 
negyed óra alatt elérhető Pécs által nyújtott lehetőségeket használja ki. 
 

 



 
4
 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

 
Keszü elhelyezkedése a Pécsi járáson belül 

 

  
 

Forrás: http://www.terport.hu 
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1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 
 
1.2.1. Keszü az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban 
 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, 
gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú 
jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg és kijelöli a 2014–2020-
as programozási és fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. Nevesítve Keszü – 
érthető módon – nem fordul el az anyagban, az OFTK alapvetően nem települési szintű 
kérdésekkel foglalkozó dokumentum. Azon megállapításai azonban, amelyek Baranya 
megyével vagy a Pécsi kistérséggel/járással foglalkoznak, tartalmaznak Keszüt is érintő 
megállapításokat. 
 
A Baranya megyét érintő fejlesztési irányok az alábbi, Keszü számára közvetlenül is 
releváns fejlesztési elképzeléseket tartalmazzák1: 
 

 A megye közlekedési zártságának oldása, a megyén áthaladó TEN-T közlekedési 
korridorok, valamint ezek csomópontjai és a kapcsolódó hálózat fejlesztése, különös 
tekintettel a horvátországi, illetve bosznia-hercegovinai összeköttetésekre.  

 Intermodális közlekedési csomópont és logisztikai központ kiépítése a pécsi 
agglomerációban, a pécsi befektetési és tudásövezet fejlesztése (ugyan elsősorban 
Pécs, a megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak megerősítése a 
cél, de megfogalmazásra került a megye városainak képessé tétele is az innováció 
befogadására, amelyhez Keszü a gyorsforgalmi úthálózathoz történő csatlakozásával 
lehetőséget kapott). 

 
A pécsi járás helye Baranya megyében és a gyorsforgalmi úthálózathoz viszonyítva 

 

 
 

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 247. o. 
 
 

                                                            
1 A megfogalmazott célok meglehetősen általánosak, de Keszü pályázati, illetve településfejlesztési 
tevékenységét orientálhatják. Valószínűleg könnyebb támogatást szerezni a tágabb térség fejlesztési 
elképzeléseihez is illeszkedő ötletekhez. 
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Közvetetten lehet releváns Keszü számára: 
 

 A kedvező mező-és agrárgazdálkodásban rejlő potenciál jobb kihasználása; 
 A foglalkoztatottak létszámának és arányának növelése, a képzetlen vagy alacsonyan 

képzett munkaerő foglalkoztatásának segítése a munkaigényes mezőgazdasági 
kultúrák és az erre épülő feldolgozó-ipar kialakításával, fejlesztésével, a táji, környezeti 
szempontok figyelembevételével; 

 Az építészeti értékek védelme, az épített örökség megőrzése. 
 
Keszü a többi fejlesztési elképzelésbe valószínűleg nem fér bele: a szak- és felnőttképzési 
rendszer fejlesztése és a Pécsi Tudományegyetemben rejlő lehetőségek kihasználása, a 
K+F tevékenység színvonalának jelentős emelése meghaladja a település kompetenciáit, a 
turisztikai fejlesztések (világörökségi helyszín/helyszínek, bor, kulturális, gyógy- és 
termálturizmus) a megfelelő helyi vonzerők hiánya miatt nem értelmezhető, a helyi 
természeti, környezeti és gazdasági erőforrásokon alapuló komplex önfenntartó fejlesztési 
programok megvalósítása pedig nem egy település, hanem egy tágabb térség számára lehet 
realitás (pl. Ős-Dráva program). 
 
Megjegyzi a dokumentum, hogy Horvátország uniós csatlakozása után sok lehetőség rejlik a 
határon átnyúló üzleti kapcsolatok és beszállítói hálózatok kialakításában. A horvát 
határszakasz esetében a határ túloldala híján van a jelentős térszervező erővel rendelkező 
központoknak. E helyzet jó alkalmat jelent Pécs pozícióinak javítására. Funkcionális 
vonzóképességének erősítésével Pécs betöltheti a tágabb térség főközpontjának szerepét, 
ez pedig agglomerációjának fejlettebb települései, köztük Keszü számára is újabb fejlesztési 
esélyt jelenthet.  
 
Horvátország uniós csatlakozásával minden út és vasútvonal, amely a közös határt metszi, 
vám- és útlevél-ellenőrzéstől mentes nemzetközi határátkelő ponttá vált, ami minden téren 
növeli az intenzívebb együttműködés lehetőségét. Horvátország csatlakozása a schengeni 
övezethez tovább erősítheti ezt a lehetőséget. 
 
1.2.2. Keszü a Dél-dunántúli Operatív Programban 
 
Ez a dokumentum is elég tág keretekben gondolkodik és elég általános ahhoz, hogy Keszü 
neve konkrétan megemlítve ne szerepeljen az anyagban. A pécsi agglomeráció azonban 
több helyütt is előfordul: a SWOT elemzés erősségei közt első helyen írja a dokumentum a 
Pécsi agglomeráció mint regionális növekedési zóna jelenlétét, a fejlesztési prioritások közt 
pedig szerepel a városi agglomerációs közlekedési rendszerek fejlesztése, nevesítve Pécs 
összehangolt agglomerációs közlekedési rendszerének kiépítését. 
 
1.2.3. Keszü a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióban 
 
A dokumentum, akárcsak a régiós fejlesztési anyag, elsősorban a közlekedésfejlesztés terén 
tartalmaz Keszüt közvetlenül érintő elképzeléseket. A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú 
távú fejlesztési programjában szerepel a Baranya megyét érintő elképzelések között, 
hosszabb távon (2025-2027-es megvalósulással) a 66–611. számú főút új szakaszának 
kiépítése a Keszühöz viszonylag közeli Kozármisleny (M60) – M9 (Dombóvár) nyomvonallal, 
2 x 2 sávon. 
 
A dokumentum megemlíti továbbá, hogy az OTK-ban kijelölésre került regionális öt nagy 
fejlesztési pólus egyike Pécs, amely város fejlődése elsősorban és első körben a közvetlen 
agglomerációban, így Keszüben is, éreztetheti hatását. 
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1.2.4. Keszü Baranya Megye Integrált Területi Programjában 
 
A dokumentum nevesítve nem említi Keszüt, sőt a Pécsi járást is csak egy helyütt. A 
dokumentum visszautal a 2014. február 20-án elfogadott Baranya Megyei Területfejlesztési 
Koncepcióra, ahol a megye jövőképének, fejlesztési célrendszerének és a célok eléréséhez 
szükséges fejlesztési irányok, beavatkozási területek meghatározására került sor. A Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosít lehetőséget a területi szereplők 
igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A 
forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükséges egy olyan dokumentum 
elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek 
felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-
as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program, 
amely a megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek a TOP intézkedésekkel 
való kapcsolati rendszerét az alábbi táblázatban foglalta össze. 
 
A meglehetősen általánosan fogalmazó dokumentumba gyakorlatilag a társadalmi-gazdasági 
fejlesztések teljes spektruma belefér. 
 

A Baranya megye területfejlesztési program prioritásai és a TOP prioritások kapcsolata 
 

 
 

Forrás: Baranya Megye Integrált Területi Programja, 9. o. 
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1.2.5. Keszü a Pécsi kistérség/járás fejlesztési dokumentumaiban 
 
Magyarországon a kistérségeket 2013. január 1-től a járások váltották fel. A Pécsi 
Kistérséghez tartozó korábbi 39 településsel szemben a Pécsi Járásnak már 40 település a 
tagja, két város (Pécs és Kozármisleny) mellett 38 község tartozik hozzá. (Nem egyszerűen 
egy új taggal bővült a kör, hanem kissé változott is a települések köre: csak a kistérségnek 
volt tagja Baksa, Tengeri és Téseny, míg kizárólag a járáshoz tartozik Berkesd, 
Hosszúhetény, Pereked és Szilágy; a többi 36 település megegyezik a két formációban.) 
 
Csak a kistérség számára készültek fejlesztési anyagok, a járás számára eddig nem. Két 
kistérségi szintű dokumentum érinti Keszüt: mindegyik közel tizenöt éves, vagyis mára 
jelentős mértékben elavultnak tekinthetők. Ez a két dokumentum a Pécsi Kistérség Komplex 
Fejlesztési programja (készítette a Dél-Dunántúli Terület- és Gazdaságfejlesztő Kht. 2006-
ban), illetve a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Oktató, 
Fejlesztő és Tanácsadó Központja által összeállított, a Pécsi Statisztikai Kistérség 
Területfejlesztési Programja című dokumentum (2006. április 20). 
 
Alapvetően mindkét dokumentum kiemeli Keszü dinamikus fejlődését, népességének és 
gazdaságának gyarapodását, illetve a civil szervezetek számát és aktivitását: („Abaliget, 
Baksa és Orfű alkotja az erős közösségi szellemmel rendelkező egyik csoportot, Keszü, 
Gyód, Kökény és Pécsudvard a másikat”). 

 
1.2.6. Keszü a Pécsi Kistérség Komplex Fejlesztési programjában (DDTG Kht.) 
 
A pécsi kistérség stratégiai fejlesztési irányainak megvalósulását szolgáló javasolt prioritások 
az alábbiak a dokumentumban (közülük Keszü számára elsősorban az első jelenthet 
követendő irányt): 
 

I. Prioritás: Élhető környezet-vonzó, magas színvonalú települési környezet 
II. Prioritás: Versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása, támaszkodva a pécsi 

fejlesztési pólusra. 
III. Prioritás: Képzett, szolidáris társadalom – innovatív együttműködések. Humán 

erőforrás fejlesztése. 
IV. Prioritás: Foglalkoztatottság növelése. 
V. Prioritás: A térség kulturális, természeti és épített örökségének idegenforgalmi 

hasznosítása – Pécs Kulturális Főváros 2010 kistérségi kisugárzása 
 
Konkrétan nevesítve az alábbi kontextusokban fordul elő a dokumentumban Keszü: 
 

 a civil szervezetek magas számát illetően; 
 alapfokú oktatási intézményének meglétét említve (bár ez nem tűnik fontosnak, a 

népességmegtartás szempontjából erős tényező lehet és az aprófalvas Baranya 
megyében nem törvényszerű, hogy egy falunak saját általános iskolája van); 

 mint a kozármislenyi mikrokörzet egy kedvező adottságú települése (a mikrokörzet 
SWOT elemzésében sokkal több az erősség és a lehetőség, mint a gyengeség és a 
veszély).  

 
1.2.7. Keszü a Pécsi Statisztikai Kistérség Területfejlesztési Programjában (PTE TTK 
ROFTK) 
 
A 2006-ban készült tanulmány a település értékei közt sorolja fel a gyepterületeket Keszü 
község határában, mint természeti területet, illetve a látnivalók közé sorolja a Szent Anna 
Római katolikus templomot és a Malomvölgyi (II.) tavat. 
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Az élhetőbb élettér kialakításának lehetősége kapcsán a pihenőövezetekről szólva megemlíti 
a dokumentum, hogy a városi lakosság egyértelműen igényli a település környékén 
elhelyezkedő pihenőövezeteket, melyek minőségét állandóan fejleszteni kell az igények 
növekedésével. Így egy jól gondozott fél-kultúrtáj alakul ki, mely gondos tervezéssel képes 
helyi sajátosságok megőrzésére és egyben bemutatására, illetve csökkentheti a 
levegőszennyezést, és egy átmeneti övezetet is képezhet a megóvásra szánt területek és a 
lakott rész között. Ilyen területek kialakítása és gondozása ugyan inkább a város feladata 
lenne, nem a kistérségé (ma már járásé), de ezt az igény pár városkörnyéki falu sikeresen 
kihasználhatja, mint ahogy meg is teszi – például Keszü. 
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
 
Keszü Baranya Megye Területrendezési Tervében  
(a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020.(IV.22.) önkormányzati 
rendeletével elfogadva) 
 
Baranya megye szerkezeti terve 
 

 

 
A megye szerkezeti terve a település közigazgatási területét 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és települési 
térség kategóriába sorolja. A Pellérdre vezető úttól északra elterülő 
napelem park sajátos területfelhasználású térség. A települési 
térségek lehatárolása a hatályos településszerkezeti tervet veszi 
alapul.  
A közlekedési hálózat elemei közül tervezettként jelenik meg az 
M60 autópálya nyugati szakasza, valamint a Pécs és Vajszló között 
tervezett főút. A közigazgatási területet országos vagy térségi 
kerékpárút nem érinti. 
A közműhálózat elemei közül a közigazgatási területet északon 
meglévő, térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat eleme, 
délen tervezett földgázszállító vezeték nyomvonala metszi. 
 

 
Az országos övezetek közül Keszü közigazgatási területét a következő övezetek 
érintik: 
 
Országos ökológiai hálózat területének övezetei 
 

 

 
A közigazgatási terület északi részét borító erdő- és legelőterület 
(Urasági rét) az országos ökológiai hálózaton belüli magterület. A 
pécsi határban Keszü területére nyúlik át a Malomvölgyi parkerdő 
magterületének egy része. 
A Pellérdre vezető úttól északra fekvő Előrét és Tüskés legelő, a 
belterületet metsző Keszüi-árok déli külterületi szakasza, továbbá a 
Szőke és Szilvás területéről átnyúló kis erdős-legelős terület 
ökológiai folyosó. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

 

 
A településen a talajadottságok és a morfológia következtében 
elenyésző a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület. 

 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

 

 
A jó termőhelyi adottságú szántóterületeket a BmTrT a 
közigazgatási terület déli részén, a kiváló termőhelyi adottságú 
szántókhoz kapcsolódva határolja le. 
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Erdők övezete 
 

 

 
Az erdők övezetébe az Országos Erdőállomány Adattárban 
szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló 
földterületek tartoznak. 
 

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 

 

 
A BmTrT a település több pontján lévő kisebb-nagyobb területet 
erdőtelepítésre javasol. Nagyobb kiterjedésű javasolt erdőterület 
ezek közül az M60 autópálya térségében a pellérdi határban, illetve 
a közigazgatási terület Gyód feletti részén került lehatárolásra. 
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Tájképvédelmi terület övezete 
 

 

 
A BmTrT a közigazgatási terület északi részének erdőterületeit, 
valamint a közigazgatási terület középső harmadát tájképvédelmi 
területként határolja le. Az övezettel érintett Cserepes-dűlő 
lakóterülete, a Petőfi Sándor utca déli szakaszának lakóterületei, 
valamint valamennyi zártkerti ingatlan.  

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 

 
A település területét vízminőség-védelmi területként a Pécs-
Tortyogó vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete érinti. A BmTrT a 
jogszabályban rögzített pontos lehatárolás szerint ábrázolja az 
érintett településrészt.  

 
Keszü közigazgatási területét nem érinti: 
 Nagyvízi meder övezete 
 Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
 Honvédelmi és katonai célú terület övezete” nem érinti. 
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A megyei  övezetek közül Keszü közigazgatási területét a következő övezetek érintik: 
 
Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete 
 

 

 
Keszü a szomszédos Pécshez, mint gazdaságfejlesztési térségi 
központhoz csatlakozva gazdaságfejlesztésbe bekapcsolódó 
terület. A besorolás elősegítheti gazdasági vállalkozások 
letelepedését. 

 
Együtt tervezésre javasolt térségek övezete 
 

 
Keszü a Pécsi agglomerációhoz 
tartozó település. 

 
Keszü közigazgatási területét nem érinti: 
 Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
 Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 Földtani veszélyforrás terület övezete 
 Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete 
 Építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete 
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – 
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
Keszü közigazgatási területe hét településsel határos – Pécs megyei jogú város, Pellérd, 
Gyód, Regenye, Szőke, Szilvás és Kökény községek területével.  
 
A szomszédos települések településszerkezeti tervi ellátottsága: 
 

Település neve Elfogadó határozat száma Készítője 

Pécs 550/2003.(11.27.) 
többször módosítva 

Pécsépterv Stúdió Kft. 
településtervező: Csaba Gyula 

5T Építészeti és Városfejlesztési 
Kft. 

településtervező: Dr. Kovács Péter 
Pellérd 41/2013.(IV.30.) Hübner Tervező Kft. 

településtervező:  
Dr. Hübner Mátyás 

Gyód 34/2008.(VI.27.) 
 

Kokas és Társa Kft. 
településtervező: Pap Zsuzsa 

Regenye 2005. évben készült, 
elfogadó határozat száma 

nem ismert 

Hübner Tervező Kft. 
településtervező:  

Dr. Hübner Mátyás 
Szőke nincs információ nincs információ 
Szilvás 2007. évben készült, 

elfogadó határozat száma 
nem ismert 

Pécsépterv Stúdió Kft. 
településtervező: Csaba Gyula 

Kökény 81/2012.(XI.29.), a  
4/2015.(I.22.) sz. 

határozattal módosítva 

A.D.&U. Kft. 
településtervező: Kovács Péter 

5T Építészeti és Városfejlesztési 
Kft. 

településtervező: Dr. Kovács Péter 
 
Az előzetes véleményeztetés során beérkezett adatszolgáltatás alapján a szomszédos 
települések részéről Keszü fejlesztését befolyásoló adat nem érkezett. 
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1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
 
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 
vonatkozó megállapításai 
 
A települési nyilvántartásban hatályos településfejlesztési koncepció nem lelhető fel. 
Keszü település integrált településfejlesztési stratégiával nem rendelkezik. 
 
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 
A község a cégünkkel kötött, a hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési 
eszközök felülvizsgálatáról szóló szerződésen túl egyéb településfejlesztési és 
településrendezési szerződéssel nem rendelkezik. 
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1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK 
VIZSGÁLATA 
 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
A hatályos településrendezési eszközöket és azok módosításait irodánk (településtervező: 
Pap Zsuzsa) készítette szakági tervezők bevonásával. 
 
 A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 57/2008.(Vl.9.) sz. határozatával fogadta 

el, a terv 2010-ben, 2014-ben és 2017-ben módosult.  
 Keszü helyi építési szabályzatát és az ennek mellékletét képező szabályozási tervet a 

Képviselő-testület 8/2008.(Vl.10.) sz. rendeletével fogadta el. A rendelet 2010-ben, 2014-
ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben módosult. 

 
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
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1.6.2.1. Beépítésre szánt területek 
 
Lakóterület 
 
A terv a település lakóterületeit az OTÉK szerinti „kertvárosias lakóterület” és „falusias 
lakóterület” területfelhasználási kategóriába sorolja.  
 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET – Cserepes-dűlő területe  
FALUSIAS LAKÓTERÜLET - a történetileg kialakult Petőfi utcai beépítés  

 
Tervezett fejlesztés 
 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
 A Gyódi út déli oldalán, a jelenlegi lakóterülethez csatlakozva – ütemezhetően, közép- és 

hosszútávon kb. 120, nagytávon további kb. 80 lakótelek – a fejlesztés nem valósult meg 
 
FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
 A Cserepes-dűlő déli folytatásában, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület 

funkcióváltásával – kb. 20 lakótelek – a fejlesztés részben megvalósult, a funkcióváltásra 
nagy az igény 

 Káposztás-dűlő területén, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület funkcióváltásával – kb. 
30 lakótelek – a funkcióváltás megindult 

 Menyecske-völgy területén, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület funkcióváltásával – 
kb. 40-42 lakótelek – a fejlesztés nem valósult meg 

 
Vegyes terület 
 
A terv a településközpont területét az OTÉK szerinti „településközpont vegyes terület” 
területfelhasználási kategóriába sorolja. Új területek kijelölése nem volt cél.  
 
Gazdasági terület 
 
A település területén a korábbi rendezési tervben kijelölt gazdasági terület beépítése indult 
meg raktározási funkcióval. A beruházás kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen 
valósult meg. 
 
Tervezett fejlesztés 
 
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLETEN 
 
 Az M60 gyorsforgalmi út déli oldalán kialakítandó gazdasági terület lakóterület felé eső 

területsávján – kb. 11 ha – a fejlesztés nem valósult meg 
 
IPARI GAZDASÁGI TERÜLETEN - EGYÉB IPARI TERÜLETEN 
 

 Az M60 gyorsforgalmi út déli oldalán – kb. 9 ha – a fejlesztés nem valósult meg 
 
Különleges területek 
 
Temető 
 A jelenlegi temető területe megtartandó. 
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Kertészet 
 A Pázsiti rét nyugati szélén található terület megtartandó. A településszerkezeti terv 

tartalmazza a terület távlati belterületbe vonásának lehetőségét. 
 

Tervezett fejlesztés 
 
Rekreációs terület 
 Rekreációs terület kialakítása a Pázsiti rét délkeleti részén sportolási, játszó és pihenő 

funkciókkal, a 0147/4, /14, /15, /17, /18, /24, /26 hrsz. földrészletek igénybevételével – kb. 
2,7 ha. A településszerkezeti terv tartalmazza a terület távlati belterületbe vonásának 
lehetőségét. – a fejlesztés nem valósult meg 

Új temető 
 Nagytávon új temető kialakítása a falutól nyugatra, a 078 hrsz. szántó északi részén – 

kb. 2 ha. – a fejlesztés nem valósult meg 
Napelem park 
 Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló különleges terület kijelölése 

napelem park kialakítása érdekében a Pázsiti rét északi részén, a kertészettől keletre – 
0147/26, 0147/27 és 0147/28 hrsz., 1,2 ha. A településszerkezeti terv tartalmazza a 
terület távlati belterületbe vonásának lehetőségét. – a fejlesztés megvalósult 

 
1.6.2.2. Beépítésre nem szánt területek 
 
Közlekedési területek 
 
A hatályos településszerkezeti terv jelöli a közigazgatási területet érintő közút- és 
vasúthálózatot. A terv a lakóterületi és gazdasági területi fejlesztésekkel összhangban 
számol a kiszolgáló úthálózat fejlesztésével.   
 
Tervezett fejlesztés  
 
Gyorsforgalmi utak: 
 M60 gyorsforgalmi út, amely Mohács – Pécs - Szentlőrinc útvonalon halad. A 

gyorsforgalmi út nyomvonalát és csomópontját az építési engedélyezési terv alapján 
ábrázolja a terv – nem épült meg, a terv frissítése folyamatban van  

Mellékutak: 
 5818 sz. összekötő út megépítése a gyorsforgalmi út csomópontja és a Pellérd-Vajszló 

összekötő út között (az építési engedélyezési terv alapján feltüntetve) – nem épült meg, 
a készülő új gyorsforgalmi út projektnek már nem része  

 5816 sz. Pécs-Pellérd összekötő út nyomvonal-korrekciója a gyorsforgalmi út 
nyomvonalával összefüggésben (a jogerős építési engedélyezési terv alapján feltüntetve) 
– nem épült meg, új nyomvonalra kerül 

Gyalogutak: 
 Gyalogút a Malomvölgyi út folytatásában Malomvölgy – Pécs felé – megépült 
Kiszolgáló utak: 
 A településen belül új utakat a tervezett lakó- és gazdasági területek kiszolgálására kell 

kialakítani.  
 
Zöldterületek 
 
Meglévő, megtartandó, javítandó zöldterületek és zöldfelületek 
 
 A Körjegyzőség előtti közpark 
 A templom környékén kialakított parkosított terület 
 Cserepes-dűlő területén kialakított játszótér 



 
20
 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

 
Tervezett fejlesztés 
 
 Közpark kialakítása az 1320 hrsz. területen – kb. 1000 m2 
 Közparkok kialakítása a tervezett kertvárosias lakóterületen – kb. 3700 m2 
Nem valósult meg. 
 
Erdőterületek 
 
A terv az erdőterületeket az elfogadásakor érvényben lévő földhivatali adatok alapján 
határolta le. A meglévő erdőterületek gazdasági rendeltetésűek. 
 
Tervezett fejlesztés 
 
 Védelmi rendeltetésű többszintes növényállomány a tervezett kertvárosias lakóterület 

északi lehatárolására  
 Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület a Cserepes-dűlői 

lakóterülethez Dny felől csatlakozó, beépítésre nem alkalmas völgyben  
 A tervezett lakóterületi fejlesztések következtében fellépő biológiai aktivitásérték hiány 

pótlására  
o gazdasági rendeltetésű erdőterület a gyódi határban (082/2-5 hrsz., kb. 4,4 ha) 
o védelmi rendeltetésű (védő) erdőterület az autópályához kapcsolódó gazdasági 

terület és a meglévő lakóterület elválasztására (0155/5-25 hrsz., kb. 9,7 ha). 
Az erdőtelepítésekre nem került sor. 
 
Mezőgazdasági terület 
 
A hatályos szerkezeti terv az általános és a kertes mezőgazdasági területeket az 
elfogadásakor érvényben lévő földhivatali adatok alapján határolta le. 
 
A tervben kitűzött célok 
 
 A kialakult mezőgazdasági célú tájhasznosítás fenntartandó.  
 A pellérdi úttól északra található vízfolyás menti gyepfelületek és mocsarak jelenlegi 

állapotukban őrzendők meg.  
 
Vízgazdálkodási területek 
 
A településszerkezeti terv vízgazdálkodási területként jelöli a település területét érintő 
vízfolyások és árkok, valamint a vízmű kutak területét. 
 
A tervben kitűzött célok 
 
 Az állandó vízfolyások karbantartását folyamatosan biztosítani kell. 
 
Különleges beépítésre nem szánt területek 
 
Tervezett fejlesztés 
 
Napelem park 
Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló különleges terület kijelölése 
napelem park kialakítása érdekében a Pécs-Pellérd összekötő úttól északra fekvő, szántó 
művelési ágú földrészleteken – 0114/3-8, 0125/4, 0125/39-41, 0110/10-13, 0110/23-32 hrsz. 
– 31,6 ha - a fejlesztés megvalósult 
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 
 
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 
 
Keszü azon kevés település közé tartozik – a még a magyar átlagnál is gyorsabban 
fogyatkozó népességű – Baranya megyén belül, amelyek nem veszítettek 
lakosságszámukból, hanem dinamikusan növelték azt az elmúlt évtizedekben  
 

Keszü lakosságszámának alakulása, 1960–2020* 
 

 
 

 

Év Lakosságszám 
1960 515 
1970 535 
1980 514 
1990 488 
2001 813 
2002 952 
2003 1069 
2004 1152 
2005 1208 
2006 1261 
2007 1302 
2008 1318 
2009 1335 
2010 1323 
2011 1293 
2012 1223 
2013 1234 
2014 1244 
2015 1252 
2016 1249 
2017 1235 
2018 1230 (1373) 
2019 1257 (1385) 
2020 (1433) 

 

 
*: Megjegyzés: eltérés észlelhető a KSH tájékoztatási adatbázisában található adatok és 
Keszüi körjegyzőségtől kapott (zárójelben szereplő) számok között, utóbbi mintegy 10%-kal 
magasabbra teszi a keszüi lakosok számát. A http://nepesseg.com/baranya/keszu oldalon is 
1385 fő szerepel Keszü 2019-es lakosságszámánál. 
 
Jól megfigyelhető, hogy a több évtizedes dinamikus fejlődés csak a rendszerváltás előtti 
utolsó két évtizedben tört meg, azóta egyetlen rövid periódust kivéve folyamatos és jelentős 
a település lélekszámának növekedése. Szemléletesen mutatja ezt be az alábbi ábra. 
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 0-17 18-59 60- 
Fő 278 889 266 
% 19,40 62,04 18,56

 
A pozitív népességdinamika egyrészt a vándorlási egyenleg többletének, másrészt a pozitív 
népszaporulatnak köszönhető. A már a múlt évezred utolsó évtizedében is jelentős többletet 
mutató vándorlási különbözet az új évezred első évtizedében másfélszeresére javult, a 
korábbi természetes fogyás pedig növekedésbe váltott át, a jelentősen csökkenő halálozási 
és a még ennél is nagyobb mértékben növekvő születési arányszámoknak köszönhetően. 
 

Keszü népességdinamikája 2000 és 2019 között 

 
 
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
Mivel a lakosság viszonylag homogénnek mondható nemzetiség, vallás, jövedelmi viszonyok 
stb. tekintetében, jelentős része az elmúlt években költözött be a településre és alapvetően a 
jobb anyagi helyzetben lévő rétegek érkeztek a kellemes lakóhelyi környezetnek 
köszönhetően, komoly érdekütközések, konfliktusok nem merülnek fel Keszüben. 
Szegregátum nincs a településen. 
 

Keszü népességének nemzetiségi hovatartozás szerinti megoszlása, 2011. 
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Keszü népességének vallás és felekezet szerinti megoszlása, 2011. 

 
 
Megjegyzés: az 535 katolikusból 528 vallotta magát római és 7 görög katolikusnak a 
legutóbbi népszámláláskor. A lakosság mintegy harmada nem válaszolt a kérdésre, az ábra 
csak annak az 532 személynek az adatait tartalmazza, akik kinyilvánították valamely egyházi 
közösséghez, felekezethez tartozásukat. 
 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, 
társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, 
vallási közösségek stb.) 
 
A falu területe már az újkőkor korai szakaszától lakott volt, ezt bizonyítja a gazdag régészeti 
lelőhelyek sora. A lengyeli kultúra leleteit találták meg felszíni szórvány formájában. Egy 
jellegzetes díszítésű szórványos edény a rézkorban élt Balatoni csoporttól maradt ránk. A 
rézkor késői szakaszából a Péceli kultúra jellemző felszíni kerámiatöredékek ismeretek. A 
bronzkor korai szakaszából a Somogyvár-Vinkovci kultúra népére vonatkozó emlékek láttak 
napvilágot felszíni kerámiák formájában. Az ezután következő Mészbetétes edények népe is 
felszíni leleteket hagyott ránk. A rómaiak korából I. Constantinus érem és Numerianus érem 
került elő. 1971-ben útépítéskor késő avarkori temetőt vágtak át. 1969-ben földmunkával 
megbolygatott honfoglalás-kori temetőt találtak, amely valószínűleg a Keszi nemzetség 
temetkezési helye volt. 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 Árpád-kori kápolna állt. 5 évvel 
később plébániaház is létesült. A lakosság zömében római katolikus vallású. 
 
1821-ben tesznek említést az iskoláról. A környékbeli településekről – Kökény, Szilvás, 
Szőke – is ide jártak tanulni. 1891-ben megalakult a tűzoltóegylet. Fejlődött a kenderfonás és 
a vászonszövés, és vágóhíd is működött a faluban. 1907-ben a pellérdi körjegyzőséghez 
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tartozó Gyód, Keszü, Kökény és Málom községekből Keszü központtal új körjegyzőség kezdi 
meg működését. 
 
Lakosainak száma 1930-ban 527 fő, ami alig változik az elkövetkezendő évtizedekben: 
1970-ben 554 fő él a településen. A lakosság lélekszáma az 1980-as évek óta növekszik. 
Ennek oka, hogy unokák költöztek vissza a községbe, emellett sok városi ember adta el a 
panellakását és vásárolt házat a város környéki községekben. Keszüben korán felismerve a 
lehetőséget a „kitelepülők” csábítására önálló, összközműves korszerűen kialakított 
településrészt épített a település mag és a Malomvölgyi tó közötti dombháton. Így a 
népesség korfája napjainkban egyre inkább a fiatalok felé tolódik el. A folyamatokat jól 
szemlélteti, hogy míg 1990-ben még csak 448-an, ma több mint 1400-an lakják a községet a 
pozitív vándorlási különbözet miatt. 
 
A falu nemzetiségi és vallási felekezetek szerinti megoszlását az előző fejezet tartalmazza. 
 
A helyi civil szervezetek a település weboldalának tanúsága szerint a Keszüért Egyesület, a 
nyugdíjasok, a Sportegyesület, a Polgárőrség és a nemzetiségek.  
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
 
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 
Akár a szociális alapellátást, akár az oktatást vagy az egészségügyi ellátást nézzük, a 
település weboldala szerint az összes szolgáltatás Pécsett érhető el, valamelyik pécsi körzet 
részeként (pl. az orvosi rendelő, amely a keszüieket is kiszolgálja, az 59-es körzet rendelője, 
a gyermekorvosi rendelő ugyanitt, a pécsi Krisztinai téren érhető el). Fogorvos szintén 
Pécsett vehető igénybe. 
 
A szociális ellátás szolgáltatásait Keszüben a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ nyújtja. A családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálat, ha erősen korlátozottan is, de 
helyben is elérhető, a község weboldalán az olvasható, hogy minden második héten két órán 
keresztül Keszüben, más időpontokban ez a szolgáltatás is Pécsett érhető el.  
 
A község polgármestere, ifj. Buday-Sántha Attila elmondása szerint ugyanakkor mind a 
családsegítő, mind pedig az orvos hetente rendel Keszüben, a község weboldala e 
tekintetben is aktualizálásra, frissítésre szorul. Keszü pályázik orvosi rendelő létestésére. 
 
Óvoda és iskola nem működik Keszüben. A szomszédos Gyód községben működő óvoda, 
illetve alsó tagozatos általános iskola szolgáltatásait a keszüi gyerekek is igénybe vehetik. 
 
Posta működik Keszüben, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a nyitvatartási ideje miatt azt az 
innen Pécsre dolgozni járók (a település lakosságának jelentős hányada) aligha tudja 
igénybe venni. 
 
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló (2003. évi CXXV.) 
törvény értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programmal (HEP), amelyet kétévente felül kell vizsgálni. Az 
esélyegyenlőségi programoknak az adott település területén élő hátrányos helyzetű 
csoportokra kell irányulnia. Mivel Keszüben nagyjából homogén és az átlagnál iskolázottabb 
a lakosság, a 2018-2023-as időszakra szóló közel 70 oldalas dokumentum részletes 
bemutatását nem tartjuk szükségesnek. Az önkormányzat sem megy túl (nincs rá szüksége, 
hogy túlmenjen) általánosságokon, amikor az alábbiakban fogalmazza meg a helyi 
esélyegyenlőségi program céljait:  
 
érvényesíteni 

 „az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség biztosításának követelményeit;  
 a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elvét; 
 a diszkriminációmentességet;  
 a szegregációmentességet; 
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén felmerülő problémák kezelése érdekében szükséges intézkedéseket” (Keszü 
HEP 9. oldal). 
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
 
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
Az elmúlt évtizedekben, az 1990-es rendszerváltás óta lakosságszámát csaknem 
megháromszorozó Keszü elsősorban nem gazdasági erejének, hanem kellemes lakóhelyi 
környezetének és kiváló földrajzi elhelyezkedésének, vagyis a Pécshez való közelségének 
köszönheti gyarapodását. Vannak természetesen vállalkozások a településen, sőt ezek 
száma is örvendetesen gyarapodott az elmúlt évtizedekben, akár a társas, akár az egyéni 
vállalkozások számát tekintjük. 
 

Az egyéni vállalkozások száma Keszüben, 2000–2019 

 
 

Forrás: Keszüi Körjegyzőség 
 
A társas vállalkozások száma stagnál az elmúlt mintegy egy évtizedben, az egyéni 
vállalkozásoké viszont több mint másfélszesére nőtt ugyanebben az időszakban. 
 

Az egyéni vállalkozások száma Keszüben, 2000–2019 

 
 

Forrás: Keszüi Körjegyzőség 
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 
Ha a TEÁOR besorolás szerinti tevékenységi kör szerint vizsgáljuk a Keszü községben 
bejelentett vállalkozásokat, akkor nem meglepő módon a lakosság közvetlen szükségleteit 
kiszolgáló G (kereskedelem, gépjárműjavítás) nemzetgazdasági ág emelkedik ki, akár az 
elmúlt évtized elejét, akár közepét, akár végét nézzünk, sőt ennek a nemzetgazdasági ágnak 
a részesedése enyhén emelkedő tendenciát mutat. Jelentősnek mondható az építőiparban 
dolgozó vállalkozások aránya is. 
 

A vállalkozások tevékenységi kör szerinti megoszlása Keszüben, 2011, 2015 és 2018 
 

2011 2015 

  
2018 

 
Jelmagyarázat: A: mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; B: bányászat, kőfejtés; C: 

feldolgozóipar; D: villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; E: vízellátás, 
szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; F: építőipar; 

G: kereskedelem, gépjárműjavítás; H: szállítás, raktározás; I: szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás; J: információ, kommunikáció 

Forrás: Keszü község önkormányzata 
 
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelései 
 
A gazdasági szervezetek tipikusan kis- és mikrovállalkozások, az elmúlt két évtizedben 
elsősorban az egyéni vállalkozók száma emelkedett dinamikusan, a társas vállalkozások 
létszámbővülése sokkal visszafogottabb volt, mint az a 9. ábrán is látható. 
 
A vállalkozások fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelései 
nagymértékben behatárolja a település fizikai kiterjedése, illetve az abból adódó korlátok: 

TEÁOR A TEÁOR B+C+D+E TEÁOR F TEÁOR G TEÁOR H TEÁOR I TEÁOR J
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északról vízvédelmi terület határolja Keszüt, a település többi részét gyakorlatilag elfoglalja 
az igazgatási terület, a falu belterülete és a szőlőhegy. Ez is egyik oka lehet annak, hogy a 
település jegyzőjének és polgármesterének elmondása szerint nem jellemző nagyobb 
léptékű fejlesztés a vállalkozások részéről. Ez alól csak a naperőmű-park projekt jelent 
kivételt, amely az önkormányzat tulajdonából nemrégiben került vállalkozói tulajdonba.  
 
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 
 
Keszü a pécsi agglomeráció egyik legkedvezőbb földrajzi fekvésű települése, a 
városközponttól alig néhány percnyi autóútra található, de tömegközlekedéssel is könnyen 
megközelíthető. Egy átlagos hétköznapon reggel 4:52 és 21:02 között nem kevesebb, mint 
18 buszjárattal érhető el a megye- és régióközpont Pécs, egységesen 16 perces autóbuszos 
utazással (visszafelé 21 járattal számolhat az utas). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 
volan.hu weboldalra látogatva komoly eltérések tapasztaltatóak a község weboldalán 
közzétett menetrendhez képest, máskor indulnak a buszok és Pécsről Keszübe például nem 
21, hanem csak 19 járat indul, vagyis javasolt a keszu.hu oldalon látható menetrend 
rendszeres frissítése, aktualizálása. 
 
Más településekre való közlekedés vizsgálata nem tűnt szükségesnek, lévén a lakosság 
döntő többsége, ha nem helyben, akkor Pécsett vállal munkát. 
 
Megjegyzendő, hogy a lakosság jelentős része megengedheti magának a 
személygépkocsival történő közlekedést és kevésbé van a buszmenetrendhez kötve. 
 
Legalább ilyen fontos a lakosság iskolázottsága, amely erőforrást jelent egy település 
számára egyrészt a munkavállalás könnyebbsége és a jobban fizetett állások betöltésének 
magasabb esélye miatt, másrészt ezzel összefüggésben a munkanélküliség alacsonyabb 
kockázata és így a településre nehezedő szociális kiadások alacsonyabb szintje miatt. Keszü 
e tekintetben kifejezetten jó helyzetben van. 
 

Keszü népességének iskolázottsági szint szerinti megoszlása, %, 2011 
 

Terület 

Kevesebb, 
mint 

általános 
iskola 8 
osztály 

általános 
iskola 

középfokú 
iskola 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi 
egyetem, 

főiskola stb. 
oklevéllel 

Keszü 14 22 18 27 19
Pécs 9 21 16 33 21
Többi város 12 26 24 27 12
Városok együtt 10 23 19 30 18
Községek, 
nagyközségek 

15 
35 25 18 6

Baranya megye 12 27 21 26 14
Pécsi járás 10 21 18 31 20

 
Forrás: KSH népszámlálási évkönyv, 2011 

 
A táblázatból látható, hogy a keszüi lakosság iskolai végzettsége átlagosan jóval magasabb 
a Baranya megyei falvak lakosságának, illetve Baranya megye teljes lakosságának 
iskolázottsági szintjénél, csaknem eléri a Pécsen kívüli Baranya megyei városok szintjét és 
nem sokkal marad el Keszü e tekintetben a megyeszékhely mutatóitól. 
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A lakosság vallási felekezetek szerinti megoszlása alapján Keszü erről nyilatkozó 
lakosságának (az összes lakos 67,6%-a válaszolt erre a kérdésre a legutóbbi 
népszámláskor, vagyis szinte pontosan egyharmaduk nem adott erre vonatkozó információt) 
közel kétharmada római katolikus, mintegy 10%-a református. Ha azonban csak azoknak a 
válaszait vesszük figyelembe, akik egyértelműen valamelyik vallási felekezethez tartozónak 
vallották magukat, a helyzet egyszerűsödik: a lakosság döntő többsége, hathetede katolikus. 
 
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 
Az elmúlt évek fejlesztései (sorházas „településrész” kialakítása), valamint Pécs közelsége 
sok, a városból kitelepülni vágyót vonzott a faluba, hiszen adottságai egyesítik a település 
nyújtotta nyugalmat a város nyújtotta lehetőségekkel – annak egyszerű és gyors 
megközelítése okán. A házvásárlási kedv a válság idején megtorpant, majd az ingatlanárak 
mérséklődésével ismét megindult. A diagram alapján megállapítható, hogy az odavándorlás 
(a 2010. évet leszámítva) meghaladja az elvándorlás mértékét, a mozgások aránya nem 
változott markánsan, ugyanakkor a számuk jelentősen csökkent. Vélhetően közrejátszik 
ebben az ingatlanok eladhatóságának csökkenése, illetve az, hogy egyre kevesebben 
képesek önerőből vásárolni, míg a hitelfelvétel szabályai megszigorodtak, és egyre 
kevesebben merik felvenni is. 
 
A település ingatlanjainak jelentős része az elmúlt évtizedekben épült, kiugróan sok az 
ezredfordulót követő években. Az ingatlanok döntő többsége a mai kor követelményeinek 
megfelelő színvonalú. 
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 
A 2020-ban készült gazdasági program kellően tömör, rövid dokumentum ahhoz, hogy 
lényegi megállapításait szó szerint átemelje a koncepciókészítő jelen munkaanyagba. 
 
„A saját bevételek döntő többsége a helyi adókból ered. Az Önkormányzatnak hiteltartozása 
nincs, hitel felvételét nem tervezi. 

 

Általános célok: 

 Községfenntartás, közszolgáltatások folyamatos biztosítása, kötelező és önként 
vállalt önkormányzati feladatok ellátása 

 Takarékos önkormányzati gazdálkodás továbbvitele, ahogy az elmúlt években is 
gazdálkodtak.  

 Pályázati források hatékony kihasználása, minden – a község fejlődését elősegítő –
pályázat beadása 

 A település módosított rendezési tervén alapuló fejlesztések megvalósítása  
 Közbiztonság növelése (térfigyelő kamerarendszer, Polgárőrséggel való szoros 

együttműködés, rendőrség támogatása a feladatellátásuk során) 
 Keszüi helyi vállalkozások bevonása a falufejlesztési munkákba, tervezés, beruházás 

tekintetében. 
 Újabb vállalkozások meggyőzése helyi székhely létesítésére az iparűzési adóbevétel 

emelése érdekében,  
 Bel- és külterületi utak, árkok felújítása – pályázati forrásból –, illetve kisebb 

szakaszokban saját munkával.  
 Nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel szoros kapcsolattartás, 

együttműködés, egymás közösségi, kulturális feladatainak segítése 
 Közösségi ház fenntartása, színvonalas lakossági programok biztosítása minden 

korosztály számára.  
 Helyi demokratikus közélet kereteinek biztosítása, a lakosság bevonása a döntések 

előkészítésébe, tájékoztatás eddig bevált formáinak fenntartása, honlap folyamatos 
frissítése, negyedévenként a Keszüi Hírek kiadása.  

 A falu további szépítése, arculat-alakítása, közterületek folyamatos karbantartása. 
 Mindazon feladatok ellátása, amely a ciklus során előre nem láthatóan adódik, a 

községfejlesztés, pályázatok, lakosság minél jobb színvonalú ellátása körében.  
 

Részletes célok:  

 Napelem park megvalósításának rendezése.  
 Paplak épületének felújítása és hasznosítása, orvosi rendelő kialakítása (háziorvos, 

gyermekorvos, védőnő, fogorvos, fiók gyógyszertár) pályázati forrás esetén 
 Rekreációs terület kialakítása 
 Családi Bölcsőde tovább fejlesztése 
 Bölcsőde, konyha kiépítése, majd óvoda kialakítása pályázati forrás esetén. 
 Kemencés udvar pályázat lezárása. 
 Közmunkaprogramokban való további részvétel, hatékony közfoglalkoztatás 

szervezése. 
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 Közösségi programok, falunap, ünnepekről való megemlékezés kereteinek 
biztosítása. 

 Támfalépítés folytatása pályázati forrás esetén. 
 Zártkerti községrészek infrastruktúrájának fejlesztése, utak felújítása, közvilágítás 

bővítése. 
 Víz- és szennyvíz hálózat további kiépítése pályázati forrás esetén 
 Polgárőr Egyesülettel, Keszüi Sportegyesülettel, Keszüért Egyesülettel való szoros 

együttműködés, lehetséges pályázatok lehívása, feladatellátásuk erősítése.” 
 
A fent megfogalmazott célok közül több – családi bölcsőde, paplak, konyha – a közeljövőben 
a megvalósítás fázisába lép, a pályázatok (már megtörtént) kedvező elbírálását követően. 
 
Keszü község gazdálkodása stabil, a költségvetési bevételek összege minden vizsgált évben 
meghaladta a kiadások összegét, a pénzmaradvány évről évre növekvő értéket mutat. 
 
Keszü község éves költségvetésekkel rendelkezik, amelyek hamarosan a település 
honlapján is elérhetőek lesznek az önkormányzati rendeletek között. A 2013 és 2020 közti 
évek költségvetési sarokszámai az alábbi táblázatban olvashatóak. 
 

Keszü község költségvetésének sarokszámai (bevétel, kiadás és pénzmaradvány),  
2013–2019 (ezer forint) 

 

 bevétel kiadás különbözet 

2013 120 900 111 932 8 968 

2014 103 043 80 329 22 714 

2015 100 477 89 000 11 477 

2016 160 107 118 942 41 165 

2017 255 737 146 111 109 626 

2018 157 873 119 084 38 789 

2019 227 662 204 611 23 051 
 
Keszü község gazdálkodása stabil, a költségvetési bevételek összege minden vizsgált évben 
meghaladta a kiadások összegét, a pénzmaradvány évről évre növekvő értéket mutat. 
 
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 
Településfejlesztési intézményrendszer egy Keszü nagyságrendű településen nehezen 
értelmezhető: testületi döntések vannak bizottságok helyett a településfejlesztés területén is. 
A gazdasági programban (amely egyben fejlesztési terv is) megfogalmazott prioritások 
véghezvitele, azoknak a folyamatosan változó keretfeltételekhez (új pályázatok megjelenése 
stb.) igazítása, potenciális befektetők keresése és velük folytatott tárgyalások a település 
fejlesztési elképzeléseihez illeszkedő beruházások kivitelezésére lehetnek egy Keszü méretű 
település településfejlesztési tevékenységének elemei. 
 
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 
A gazdaságfejlesztési tevékenység szintén olyan kérdés, amely egy Keszü nagyságrendű, 
lakosságszámú és gazdasági bázisú település esetében nehezen megfogható. A helyi 
iparűzési adó mértéke alacsony (1%), ez akár vonzerő is lehet az ide települő vállalkozások 
számára (a település polgármestere említette, hogy szándékoznak ezt mintegy kétszeresére 
emelni). 
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Keszü község hatályos jogszabályok (2011. év CLXXXIX. törvény 116.§) értelmében 
készített, 2020 és 2024 közötti időszakra szóló aktuális, friss gazdasági programja 
(elfogadva 2020 márciusában) az alábbi, részben gazdaságfejlesztési prioritásokkal (a 
koncepciókészítő által szelektálva a programból) számol a község fejlesztését illetően 
(megemlítve, hogy a program az igények, anyagi és egyéb feltételek változásához 
igazodóan alakítható): 
 
Általános célok: 

- Takarékos önkormányzati gazdálkodás továbbvitele, ahogy az elmúlt években is 
gazdálkodtak; 

- Pályázati források hatékony kihasználása, minden – a község fejlődését elősegítő  – 
pályázat beadása; 

- A település módosított rendezési tervén alapuló fejlesztések megvalósítása; 
- Keszüi helyi vállalkozások bevonása a falufejlesztési munkákba, tervezés, beruházás 

tekintetében; 
- Újabb vállalkozások meggyőzése helyi székhely létesítésére az iparűzési adóbevétel 

emelése érdekében; 
- Mindazon feladatok ellátása, amely a ciklus során előre nem láthatóan adódik, a 

községfejlesztés, pályázatok, lakosság minél jobb színvonalú ellátása körében.  
 
Részletes célok:  

- Napelem park megvalósításának rendezése; 
- Rekreációs terület kialakítása; 
- Kemencés udvar pályázat lezárása; 
- Zártkerti községrészek infrastruktúrájának fejlesztése, utak felújítása, közvilágítás 

bővítése. 
 
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
 
Az önkormányzatok aktív, illetve passzív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel érhetik el 
foglalkoztatáspolitikai céljaikat. A foglalkoztatás magasabb szintjének, így értelemszerűen a 
nem jelentős munkanélküliségnek köszönhetően az önkormányzat szociális kiadásai 
kifejezetten alacsony szintűek.  
 
Az aktív munkaerő-piaci politikák célja a munkanélküliség megelőzése, a munkanélküliek 
munkába való visszasegítése, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése. Keszü 
különleges helyzetben van a megye települései közt abban a tekintetben, hogy ilyen 
eszközök (képzés/átképzések, munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása, 
foglalkoztatást bővítő bértámogatás, járulékok és/vagy utazási költségek átvállalása stb.) 
nélkül is alacsony szintű a munkanélküliség és sem gazdasági, sem társadalmi problémákkal 
nem jár a településen. 
 
A passzív eszközök a foglalkoztatáspolitika inkább kényszerűségből, kötelezettségből vállalt 
és alkalmazott, átmeneti eszközei, az átmenetileg a munkaerőpiac szélére sodródottak 
megélhetéséről történő gondoskodás. Passzív eszközök a munkanélküli járadék, a 
jövedelempótló támogatás, a rendszeres szociális segély, a nyugdíj előtti segély, esetleg 
átmeneti munkahelyek. Keszü ilyen eszközök alkalmazására sincs rákényszerítve, legfeljebb 
azt említhetjük meg, hogy közhasznú foglalkoztatás folyik a településen. 
 
Az önkormányzat közvetett módon is szerepet játszhat a foglalkoztatási viszonyok 
javításában: vállalkozásoknak a településre vonzásával, számukra kedvező működési 
környezet kialakításával (például közművesített vagy közművesíthető telkek rendelkezésbe 
bocsátása, gyors és ügyfélbarát ügyintézés stb.). 
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1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
Keszü község önkormányzata 1 lakással rendelkezik, amelyet közösségi házként kíván 
hasznosítani, felújítása folyamatban van. Szociális bérlakás nincs a településen. 
 
1.10.6. Intézményfenntartás 
 
Keszü község önkormányzatának weboldalán az „Intézmények” menüpont alatt a részben 
Pécsett működő, helyben csak időszakosan igénybe vehető szolgáltatások (szociális, orvosi 
és gyermekjóléti szolgáltatások), részben a nem az önkormányzat kompetenciájába tartozó 
római katolikus templom található, a képviselőtestület és a (Gyóddal, illetve Kökénnyel) 
közös önkormányzati hivatal található. Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatainak 
teljes mértékben eleget tesz. 
 
A település weboldala lapvetően informatív, de néhány dologban aktualizálásra szorul: 
 

- a „Szabályzatok” menüpont alatt lenne logikus elhelyezni például a Helyi Építési 
Szabályzatot, esetleg a Települési Arculati Kézikönyvet – ehelyett csak a Keszü Közös 
Önkormányzati Hivatal Másoláskészítési Szabályzata található ott; 

- a „Közérdekű” menüpontban a buszmenetrend nem naprakész, lehet, hogy egyszerűbb 
lenne egy linket elhelyezni ugyanitt a buszközlekedési vállalat weboldalára, ha viszont 
ennél a – kétségkívül gyorsabban használható – megoldásnál marad Keszü 
önkormányzata, folyamatosan frissíteni kell a táblázatokat. 

 
1.10.7. Energiagazdálkodás 
 
A villamos energia- és a gázellátás a település belterületét tekintve 100%-ban megoldott, 
azonban a bekötések száma ennél kis mértékben – a gáz tekintetében – alacsonyabb. A 
település tényleges belterületéhez mérten igen nagy külterülete nagymértékben lakott, a 
lakott részek villamos energiával ellátottak. 
 
Az energiatudatos gondolkodás előtérbe kerülésével egyre gyakoribb az épületek utólagos 
külső hőszigetelése és megújuló energiaforrások (napenergia) hasznosítása. A Helyi Építési 
Szabályzatban a „Kk-me” jelű övezet napelem park létesítésére szolgál, ahol az 
energiatermelő rendszerek, és az azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához szükséges 
építmények helyezhetők el. 
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
Keszü község területén a köztemető megfelelően működik.  
 
A hulladékgyűjtés rendszere gyakorlatilag teljes körűen kiépített, a kommunális hulladék 
mellett a szelektív hulladékgyűjtés (külön az újrahasznosítható, illetve a komposztálható 
anyagoknak) is megoldott. 
 
A település internetes weboldala alapvetően informatív, két apró kiegészítés javasolt 
azonban: „Keresés” funkció nincs az oldalon, pedig meggyorsíthatná a használatát; a 
weboldalon link található a tömegközlekedés (vagyis a busztársaság) menetrendjére, de ez 
nem pontosan egyezik a volan.hu oldalon található, vélhetően naprakész és irányadó 
információkkal. 
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
 
Táji besorolás 
 
Nagytáj  Dunántúli-dombság 
Középtáj Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék 
Kistáj Pécsi-síkság Dél-Baranyai-dombság 
 

 
 

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

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

… 
Keszü környékének földtani térképe (Forrás: MFGI) 

 

lösz 

deluviális üledék 

Proluviális-deluviális üledék 

folyóvizi üledék 
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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 (Quercorobori-Carpinetumpraeillyricum), a gyöngyvirágos 
tölgyesek (Convallario-Quercetum), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-
Alnetumpraeillyricum) és a patakmenti égeresek (Caricielongatea-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 vegyes korú, 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 
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 énekes madarak 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.  
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1.12.2. 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 Keszü község igazgatási területéhez tartozó földrészlet, továbbá a Bányafelügyelet 
nyilvántartásai szerint Keszü község igazgatási területén nincs bányatelek, működő 
bányaüzem vagy más engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelés. 
 
Tájszerkezeti vonalas elemek: 
 Villamosenergia-átviteli hálózat 
 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-Kökényi-
vízfolyásés 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 a 
következő ábrán mutatjuk be.  
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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:  
 

Corine kategóriák (2018) Kategória településre eső 
területe (ha) 

Kategória aránya 
(%) 

Lomblevelű erdők  92,91 7,33 

Nem öntözött szántóföldek 382,08 30,13 

Komplex művelési szerkezet 145,59 11,48 

Rét, legelő 536,62 42,32 

Átmeneti erdős-cserjés területek 46,28 3,65 

Elsődlegesen mezőgazdasági 
területek jelentős természetes 
formációkkal 

14,28 
1,13 

Nem összefüggő település 
szerkezet 

50,29 
3,97 

Rét, legelő 

Lomblevelű erdők  

Átmeneti erdős-cserjés területek  

Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős 
természetes formációkkal 

Nem összefüggő településszerkezet 

Komplex művelési szerkezet 

Lomblevelű erdők 

Nem öntözött szántóföldek
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A telepüIés közigazgatásí területén az Országos Erdőállomány Adattár 90,87 ha erdővel 
borított, és 10,54 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyébrészletként 
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 kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező 
erdőterület nincs. Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő: 
 
 védelmi: 17,19ha 
 gazdasági:73,68 ha 
 közjóléti: 0 ha 

 
 

 
Az erdők rendeltetés szerinti eloszlása az erdészeti adatszolgáltatás alapján. 
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1.12.2.1. 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. 
 

  
A Keszüi határ az első, a második és a negyedik katonai felmérésen 

 
 
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, 
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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. 
 
1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

 
A tájhasználat (tájhasznosítás) a tájpotenciál társadalmi célú igénybevétele (MSZ-
20370:2003). 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 
korbbi fejezetben találhatók. A felszínborítási adatok meglehetősen jó korrelációt mutatnak a 
domborzati tájtípusokkal 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 jellemzőit az alábbiakban foglaljuk össze. 
 
Keszü belterület Ófalu és Újfalu: a vízfolyás két oldalán 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 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. 
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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. 
 
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 
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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:  
 
 Lakó és települési táj  
 Kertgazdasági táj 
 Természeti táj (erdős illetve vízjárta területek) 
 Mezőgazdasági táj 
 
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.  
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Kertgazdasági táj szép kilátással a Nyugat-Mecsekre Keszüben 

 

 
A Pécsi-sík mezőgazdasági tájrészlete kilátással a Nyugat-Mecsekre Keszüben 

 

 
A településtől nyugatra levő mezőgazdasági területekről feltárul a Mecsek sziluettje 
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1.12.3. Védett, védendő táji, természeti értékek, területek 
 
A település közigazgatási területén fekvő különböző státuszú táj- és természetvédelmi 
kijelölések területeit összefoglalóan az alábbi tájvizsgálati tervlap mutatja be. Az egyes 
kategóriák szerint érintett területeket a következőkben mutatjuk be. 
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1.12.3.1. Tájképvédelmi 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. BMTRT szerinti tájképvédelmi övezet a 
közigazgatási terület középső részét, a belterületet, a zártkerti és erdős területeket érinti. 
 

 
A település nyugati részéről a templom és a zártkertek tájképe 

 
 

 
Kilátás a temetőből keletre 
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A település nyugati részéről a zártkertek tájképe, háttérben Pécs lakóterületei 

 

 
Keszü és Gyód közötti magaslatról a Pécsi-sík hátterében a Nyugat-Mecsek tömbje. 

 
1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, elemek 
 
A természetvédelem alatt álló területek adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:    
 

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

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

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

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

Egyedi tájértékek 

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

Helyi jelentőségű védett 
természeti területek 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2011 (XII. 22.) 
sz. önkormányzati rendelete 
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A természeti és táji örökség keretében védelem alatt álló területek: 
 
A Natura2000 hálózatba tartozó Pécsi-sík kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
(HUDD20066) természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló 
közösségi jelentőségű fajok, mint a kisfészkű aszat, vöröshasú unka, keleti lápibagoly, 
magyar tarsza, nagy tűzlepke, valamint az előforduló közösségi jelentőségű élőhelytípusok 
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, továbbá a 
Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A terület fenntartási terve az alábbi célkitűzéseket jelöli 
meg a terület kezelésével kapcsolatban: 
 

 A területen található vizes élőhelyek megőrzése, megfelelő vízállapotuk 
fenntartása 

 A terület szárazodó kékperjés láprétjeinek kedvezőbb természetvédelmi 
helyzetbehozása 

 A terület sztyeprétjeinek megőrzése 
 A túlnyomó részt mezőgazdasági, lakó és ipari területekkel övezett 

természetközeliés féltermészetes élőhelyek védelmének biztosítása, a 
kedvezőtlen hatásokkiküszöbölése 

 A gyepes területek megfelelő kezelésének biztosítása, a cserjésedés 
megelőzése. – Azantropogén hatásra kialakuló gyakori tűzesetek megelőzése 

 A közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzeténekfenntartása érdekében a rájuk jellemző, védett növényfajoknak 
(Irissibirica, Irisgraminea, Digitalislanata) védelme 

 A vízfolyások mellett kialakult és erősen degradálódó szegélytársulások és 
mocsár- ésláperdők természetességének javítása 

 Inváziós (pl gyalogakác, aranyvessző) növények bekerülésének, 
terjedésénekmegelőzése 
 

Keszü közigazgatási területét érintő hrszok: 0119/1, 0119/4, 0119/5, 0119/7, 0119/8, 0125/5, 
0125/6, 0125/7, 0125/8, 0125/9, 0125/10, 0125/11, 0125/12, 0125/13, 0125/14, 0125/15, 
0125/16, 0125/17, 0125/18, 0125/19, 0125/20, 0125/21, 0125/22, 0125/23, 0125/24, 
0125/25, 0125/26. 
 
Az ökológiai hálózat  
A közigazgatási terület északi részét borító erdő- és legelőterület (urasági rét) az országos 
ökológiai hálózaton belüli magterület. A pécsi határban Keszü területére nyúlik át a 
Malomvölgyi parkerdő magterületének egy része. 
A Pellérdre vezető úttól északra fekvő Előrét és Tüskés legelő, a belterületet metsző Keszüi-
árok déli külterületi szakasza, továbbá a Szőke és Szilvás területéről átnyúló kis erdős-
legelős terület ökológiai folyosó. 
 
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 Kataszteri száma 
Kisgárdony - forrás F-4100-0047 
Gárdony - forrás 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 



 
51
 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

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 földrészlet érintett. A Tvt.31. § -a szerint tilos a védett természeti terület állapotát 
(állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. A Tvt. 35. § (1) 
bekezdése a) es b) pontjai szerint védett természeti területen tilos olyan épületet, építményt, 
nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak 
jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja; továbbá 
gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség 
fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, 
vízháztartás megőrzéséről. 
 
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek 
minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi 
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 
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 Név Típus 
Ke-1 kőkereszt Feszület 
Ke-2 Szent Vendel szobor szobor, útiszent 
Ke-3 Krum-kereszt Feszület 
Ke-4 Hősi emlékmű Emlékmű 
Ke-5 Szent Anna templom előtti kereszt Feszület  
Ke-6 Temetői kereszt Feszület 
Ke-7 Molnár-kereszt Feszület 
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Ke-1 kereszt Ke-2 Szent Vendel szobor 

 

 
Ke-3 Krum-kereszt Ke-7 Molnár-kereszt 
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Ke-4 Hősi emlékmű 

 

 
Ke-6 Temetői kereszt Ke-5 Szent Anna templom előtti kereszt 

 
A védett táji és természeti területek, ökológiai hálózat elhelyezkedését a tájvizsgálati tervlap 
mutatja be. 
 
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 
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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, 
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. 
 
1.12.3.3. 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 
és ökológiai folyosó 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. 
 
1.12.3.4. 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 
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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.  
 
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.  
  



 
56
 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
 
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 
1.13.1.1. Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 
 
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. 
 
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 
elemek a temető, az erdő- és gyepterületek, valamint a zártkertek zöldfelületei. A település 
belterületén az önkormányzat által gondozott terek fenntartási színvonala jó. 
 

 
Keszü legújabb, kertvárosi részének játszótere és közkertje 
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A zártkertes, kiskerti területen elsősorban a háztáji növénytermesztéshez kapcsolódó 
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.  
 
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 
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1.13.1.2. 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 
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.) 
 
1.13.2. 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, itt is 
számos urbanizációs jelenséget találunk, amelyek városi jellegű fajok, gesztusok, funkciók 
alkalmazásában is testet öltenek (játszótér, viacolor-típusú burkolatok).  
  



 
59
 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
 
1.14.1. Terület felhasználás 
 
1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 
A közigazgatási terület szerkezetét az elsősorban a domborzati viszonyokból fakadó 
tájhasználatok és a vonalas szerkezeti elemek határozzák meg. A táj jelenlegi szerkezetének 
meghatározó vonalas elemei: 
 
 a közigazgatási területet a lakóterülettől északra, kelet-nyugati irányban metsző 5816 sz. 

Pécs-Pellérd összekötő út 
 a belterület és a szomszédos Gyód megközelítését biztosító 58101 sz. bekötő út  
 a közigazgatási területet észak-dél irányban metsző Keszüi-árok 
 
A külterület elsődlegesen a dombvidéki táj jegyeit viseli magán, a terepadottságokból, illetve 
a talajminőségből következően nem tekinthető homogén mezőgazdasági tájnak. A 
kertgazdálkodás, a szántóföldi növénytermesztés és az erdőgazdálkodás egyaránt jelentős 
arányban vesz részt a tájhasználatban.  
 
Az igazgatási területet észak-déli irányban vízfolyás osztja változó vízhozammal. A vízfolyás 
mentén különösen a pellérdi úttól északra húzódó vizenyősebb területeken természeti 
értéket képviselő gyepfelületek, legelőerdők maradtak fenn. 
 
A község szinte szabályos É-D-irányú tengellyel, szűk völgybe települt, eredendően 
egyutcás falu. A viszonylag szélesebb főutcáról néhány kisebb nyúlvány mentén 
kapaszkodik fel a beépítés a domboldalra.  
A főutcára hosszan elnyúló, szabálytalan alakú, változó szélességű szalagtelkek fűződnek 
zömmel előkert nélküli, vagy legfeljebb kisméretű előkertek mögötti, oldalhatáron álló 
beépítéssel. A domboldalra kapaszkodó nyúlványok mentén kialakult telkek kisebb 
méretűek, nagyobb beépítettséggel 
A kilencvenes évek hirtelen fejlődésének következményeként a településtől keletre húzódó 
dombháton szinte néhány év alatt épült be a Cserepes-dűlői lakóterület zömmel Pécsről 
kiköltöző népességgel. Az új lakóterület kertvárosias jellegű, előkertes, vegyes (oldalhatáron 
és szabadonálló) beépítésű. A telekterületek és a közterület szélességek változóak, a 
hagyományos telekformát felváltotta a négyzeteshez közelítő, szabálytalan alakú 
telekformáció.  
Intézményi központ a templom környékén alakult ki igazgatási és művelődési funkciókkal. A 
kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciók a község főutcája mentén elszórtan 
helyezkednek el. 
 
1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

 
Az alábbi térképről leolvasható a településen található ingatlanok művelési ág szerinti 
megoszlása. Sajnálatos, hogy a belterületi ingatlanok és a külterületen található napelem 
park mellett a volt zártkertek területén is jelentős arányú a művelésből kivett földrészletek 
aránya.  

 
 
 
 
 
 



 
60
 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

 
 

 
 



 
61
 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

 

Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés 
földrészletek 

száma 

egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

összes 
terület 
(m2) 

legkisebb 
földrészlet 
terület (m2)

legnagyobb 
földrészlet 
terület (m2) 

átlagos 
földrészlet 
terület (m2)

belterület 538 18 13 675849 20 17877 1256

külterület 787 0 0 5603239 4 418199 7120

zártkert 764 0 0 1035268 18 16570 1355

ÖSSZESEN 2089 18 13 7314356

 
forrás: baranya.foldhivatal.hu 

 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 

összes 
alrészlet 
terület 
(m2) 

legkisebb 
alrészlet 

terület (m2)

legnagyobb 
alrészlet 

terület (m2) 

átlagos 
alrészlet 
terület 
(m2) 

erdő 35 35 1056826 560 418199 30195

fásított 
terület 

17 17 28308 47 9928 1665

gyümölcsös 133 135 165709 260 10458 1227

kert 220 220 262651 18 7735 1194

kivett 980 980 1335260 18 17877 1363

legelő 107 131 372234 39 43082 2841

rét 1 1 429 429 429 429

szántó 619 735 3849506 4 142929 5237

szőlő 73 73 243433 401 149479 3335

 
forrás: baranya.foldhivatal.hu 

 
1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
 
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  
 
Vegyes területek 
 
A település vegyes területei az OTÉK szerinti „településközpont terület” és „intézmény 
terület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók. 
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Településközpont terület  
 a Községháza környezete lakófunkcióval kiegészülve a Petőfi Sándor utcában 
Intézmény terület  
 a műemlék templom környezete klasszikus intézményi funkciókkal 
 
Gazdasági területek 
 
A település jelenlegi gazdasági területei a Pécs-Pellérd összekötő út déli oldalán találhatók 
kereskedelmi, szolgáltató illetve raktározási funkciókkal. 
 
Különleges területek 
 
Különleges terület temetkezési célra 
 A Községháza mögötti domboldalon elterülő, szép fekvésű temető területe megtartandó, 

bővítése nem szükséges.  
 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Közlekedési és közműterület  
 

Közúti közlekedési területek 
 
Országos mellékutak 
 5816 sz. Pécs-Pellérd összekötő út 
 58101 sz. Gyódi bekötőút (egyben belterületi gyűjtőút – Petőfi utca a gyódi elágazásig) 
 58106 sz. Keszüi bekötőút (egyben belterületi gyűjtőút – Petőfi utca a gyódi elágazástól a 

buszfordulóig)  
 
Külterületi egyéb utak 
 Mező- és erdőgazdasági utak 
 
Belterületi kiszolgáló utak 
 Petőfi utca a buszfordulótól délre 
 Zrínyi Miklós út 
 Ipari út 
 Gárdonyi Géza út 
 Dobó István út 
 Hunyadi János út 
 Toldi Miklós út 
 Kinizsi Pál út 
 Malomvölgyi út 
 Szent István körút 
 Mátyás király út 
 Bem József út 
 Tóvölgyi út 
 Árpád-fejedelem útja 
 
Gyalogutak 
 08 hrsz.-ú gyalogút a Malomvölgyi-parkerdő felé 
 357/1 hrsz. 
 1505 hrsz. 
 1577 hrsz. 
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Közműterületek 

 
Központi szennyvíz átemelő a Pázsiti-rét délkeleti szélén (1670 hrsz.) 
 
Zöldterület 
 
A település területén közpark méretű zöldterület nem található. 
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 
 
Erdőterület 
 
A település területén nagyobb kiterjedésű erdők az igazgatási terület északi részén, valamint 
a zártkertekhez dél felől csatlakozva terülnek el. Az északi erdők egy része 
természetvédelmi oltalom alatt áll (ökológiai hálózaton belüli magterület, illetve Natura 2000 
terület) 
A település területén az Országos Erdőállomány Adattár 90,87 ha erdővel borított, és 10,54 
ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként megjelölt területet 
tart nyilván. A nyilvántartott területekhez a település kiskertes hasznosítású területein több 
erdő művelési ágba sorolt terület csatlakozik. Az erdőterületek területfelhasználási céljuk 
szerint védelmi (Ev) és gazdasági (Eg) erdők.  
 
Mezőgazdasági terület 
 
 Kertes mezőgazdasági terület 
 
A település volt zártkertjei kertes mezőgazdasági terület kategóriába sorolhatók. A belterület 
déli felét három oldalról jelentős kiterjedésű kertes mezőgazdasági területek övezik. A kiskert 
művelésű terület része a Baranya megye területrendezési terve szerinti tájképvédelmi terület 
övezetnek. 
A 2017. évi kedvezményes lehetőséget kihasználva sok földrészletet kivettek a zártkerti 
művelés alól, de továbbra is jelentős a szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágú földrészletek 
aránya.  
  
 Általános mezőgazdasági terület 
 
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). 
 
Vízgazdálkodási terület  
 
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, magántulajdonban lévő 
települt. 
Vízgazdálkodási területnek tekintendők a Pécs-Pellérd összekötő úttól északra található 
vízmű kutak is. 
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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 területek megújuló energiaforrás hasznosítására 
 Napelem park a Pécs-Pellérd összekötő úttól északra fekvő 0114/3-8, 0125/4, 0125/39-

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

(Pázsiti-rét).  
 
Különleges beépítésre nem szánt terület kertészet céljára 
 A Pázsiti rét nyugati szélén található, prosperáló kertészet bővítést nem igényel.  
 
1.14.1.4. Funkció vizsgálat 
 

 
A település belterületének épületállománya döntő mértékben lakóépület, az ezekhez tartozó 
melléképületek (gazdasági épület, garázs) az adott ingatlanon állnak. 
 
Intézményi központ a templom környékén alakult ki igazgatási és művelődési funkciókkal. A 
kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciók a község főutcája mentén elszórtan 
helyezkednek el. 
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A gazdasági funkciók szerencsés módon leválnak a lakóterületről, az 5816 sz. út déli oldalán 
találhatók. 
 
A kiskertművelésű területek (a valamikori zártkertek) nagyrészt a hagyományos kiskert 
művelés nyomait őrzik, de a hagyományos gazdasági funkció mellett erősödik az igény az 
állandó itt lakásra is. 
 
1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős, illetve konfliktussal terhelt területek 
 
Alulhasznosított barnamezős területek  
 
 A település területén nem található. 
 
Konfliktussal terhelt területek 
 
 Csapadékvíz elvezetési problémák 

o Petőfi utca északi szakasza 
o Gyódi bekötőút és Petőfi utca kereszteződése 

 
1.14.2. Telekstruktúra, beépítettség 

 

 
A község belterületének történetileg kialakult telekstruktúrája a hagyományos szalagtelkes 
formát követi. A telkekre jellemző a 16-30 m szélesség, míg hosszúságára a 100-150 m. A 
telkek hosszát egyes helyeken a domborzati változás befolyásolja. A szalagtelkektől eltérő 
telekalakulat történetileg csak a településközpont környékén alakult ki, illetve a közelmúltban 
létrehozott új, Cserepes-dűlői lakóterületen. Összességében a telkek döntő hányada 2000 m2 
alatti. 
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A külterületi telekstruktúra döntő mértékben a hasznosításhoz igazodik. Az igazgatási terület 
északi és középső részét borító erdőterületek, illetve a nagytáblás szántók területe általában 
meghaladja az 5 ha-t, a lakóterület közelében lévő mezőgazdasági területek, illetve az 5816 
sz. úttól észara fekvő, mozaikos művelési ágú (szántó, legelő, mocsár) telkek területe nem éri 
el a 2 ha-t. 
 
A kiskert művelésű területek telekalakulatai változatos képet mutatnak, de összességében 
jellemző a 720 m-t meghaladó telekterület. A 720 és 1500 m2 közötti, illetve az 1500 és 3000 
m2 közötti területű telkek aránya közel azonos. A lakóépület elhelyezését lehetővé tévő, 3000 
m2-t meghaladó telekterületű telkek aránya jóval kisebb. 
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A telekállomány beépítettségét vizsgáló térképek alapján a belterületi ingatlanok 
beépítettsége döntő hányadban 20% alatti, ennél nagyobb beépítettség helyenként, a 
Cserepes-dűlői lakóterület egyes telkein, illetve a Petőfi utcában pontszerűen fordul elő. A 
zártkertek területén a telkek egy része hivatalosan beépítetlen. A beépített telkek nagyobb 
részén a beépítettség nem haladja meg a 3%-ot, de jelentős a 3-5%-os beépítettség aránya 
is. Ennél nagyobb beépítettség kis arányban ugyan, de előfordul. 

 

 
1.14.3. Az építmények vizsgálata, településkarakter 
 
A fejezet a 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 1. melléklet 1.14.5 fejezetének témaköreivel 
foglalkozik. Ehhez forrásként, helyenként idézve használtuk fel Keszü község 2017-ben 
elfogadott, és 2018-ban módosított településképi arculati kézikönyvét (készítette Gáspár 
Róbert okl. településmérnök és Hajdu Csaba településtervező, főépítész). 
 
Településkép, utcaképek  
 
Észak felől érkezve a településre elsőként a Petőfi utca 25-30 m széles közterülete fogad, az 
északi szakaszon egyoldali beépítéssel. Az utcára 18-20 m széles telkeket fűztek. A szellős 
látványt az 5 m széles előkertek is erősítik. Az épületek az északi oldalhatáron állnak, 
kétszintes, vagy két szint + tetőtér beépítésesek. 
 
A Zrínyi utcai kereszteződéstől a beépítés kétoldalúvá válik, de a Petőfi utca keleti oldalán 
futó Keszüi-árok miatt a közterület szélessége továbbra is jelentős. A beépítési mód 
oldalhatáron álló, az előkertek és az épületmagasságok csökkennek. 
 
A történeti települést a Gyódi bekötőút elágazásánál érjük el. A beépítési mód oldalhatáron 
álló, a telekszélességek és az előkertek tovább csökkennek, az épületek szintszáma 
legfeljebb földszint + tetőtér beépítés. 
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A településközpont a műemlék templom és térsége. A domboldalra telepített templom 
látványa uralja ezen a településrészen az utcaképet.  
 
A templomtól délre a Petőfi utca két ágra szakad, a Keszüi-árok a két ág között folyik, majd 
az utca déli szakaszán újra egyesül. A kerítések áttörtek 
 
Cserepes-dűlő lakóterületének látványa a történeti településtől karakteresen eltér. A 
beépítési mód szabadon álló, a beépítés sűrű. Az épületek a településrész főutcájának 
tekinthető Zrínyi Miklós útról és Árpád-fejedelem útjáról leágazó keskeny zsákutcákra fűzött 
blokkokban helyezkednek el. A településrész zöldbe ágyazott, a kerítések is növényzettel 
befuttatottak.  
 
Keszü eltérő karakterű településrészei (forrás: TAK) 
 

 
 
Ófalu 
 
Az Ófalu Keszü több évszázados múltra visszavezethető, szerves fejlődésű területeit foglalja 
magában. Lényegében a vízfolyás két oldalán a völgytalpakra felkúszó, nagyrészt 
szalagtelkeket és az ott emelt, fésűs, mélységi beépítésű, az északi oldalhatáron álló, utcára 
merőleges telepítésű lakóépületeket tartalmazza. 
 
A hagyományos legrégebbi XIX. századi épületek utcára merőleges, 40-45 fok hajlásszögű, 
szimmetrikus nyeregtetővel fedettek. Néhány épületen megjelenik a csonkakonty, 
esetenként a teljes kontyolás. A jellemzően oromfalas kialakítás esetén a tető túlnyúlása 
legfeljebb egy cserépnyi. A gazdasági épületek tetőszerkezete is szimmetrikus nyeregtető, 
melynek hajlásszöge megegyezik a lakóépületekével, és alapvetően kontyolás nélkül 
készültek. 
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Az utcával párhuzamosan épült, vagy befordított, városias jellegű, magas lábazatú házakra 
jellemző az utcafronton kis térdfallal megemelt nyeregtető. Az épületek nem foglalják el a 
teljes telekszélességet, az utcai homlokzaton így – a többnyire a két szobán – a 
szimmetrikus, szobánkénti ablakosztás jelenik meg. A legnagyobb szélességük nem haladja 
meg a 12 m-t. 
A homlokzatot függőleges irányban lizénák tagolják, az ablakokat egyszerűbb esetben falsáv 
keretezések, díszesebb épületeknél vakolatból képzett könyöklők, illetve erősen tagolt 
eklektikus szemöldökök hangsúlyozzák. 
 
A hagyományos lakóépületek eredeti utcai nyílásrendje egységes: az utcára két kisméretű, 
négyzetes vagy álló téglalap alakú ablak néz, a tornácos házaknál míves tornácajtóval. Az 
épületek egy bejáratúak, a feltárás alapvetően az udvar felől történik. Több épületen jellemző 
az utcai bejárat is. 
 
A több helyütt meglévő jellegzetes, nagyméretű gazdasági épületek kezdetben nagyrészt 
vályogból épültek, és homlokzatuk fehér meszelést kapott. A későbbi tégla architektúrával 
épült gazdasági épületek változatos formában tégla tagozatokkal díszítettek. A homlokzatot 
a párkányig érő nagyméretű pajta kapu osztotta ketté. Az istálló is egyenes záródású ajtóval 
és ablakkal készült. Gazdasági épületeik a lakóépületek folytatásaként vagy arra befordítva, 
merőlegesen épültek. 
 
Az új építésű családi házak többnyire beleilleszkednek a kialakult utcaképbe, melyet a 60-as, 
70-es évek kockaházas és a 80-as évek nagy tömegű, tetőteres lakóépületeinek beépítési 
hulláma szerencsére megkímélt. Nagyobb problémát jelent a régi épületek hagyományos 
formavilágtól eltérő átalakítása. A történetileg kialakult településeken többnyire nem épület 
középület. Napjainkban ezért ezek az épületek a főutca sorába épültek be a korabeli 
lakóépületek felhasználásával. Szép példa a hagyományos lakóházak közé való 
illeszkedésre a polgármesteri hivatal épülete. 
 
A kerítések áttörtek, jellemzően hegesztett fémkerítések. Másodlagosan kovácsoltvas, fa 
léckerítés vagy drótfonatos megoldással találkozhatunk. 
 
Mint minden faluban, Keszüben is láthatunk hagyományos kerekeskutakat hol elhanyagolva, 
hol felújítva. A település határában a dűlőutak elágazásánál út menti keresztek állnak. A 
szobrok nagy része homokkőből készült. 
 
A község telkein visszafogott a gazdasági vállalkozás, a gazdálkodás, a kertművelés, a 
település hátsókertjeinek zömében inkább gyümölcsös telepítése és pihenőkert kialakítása a 
domináns. 
 
Újfalu 
 
Az Ófalu több évszázados lakóterületi egységének kibővítésére először a 60-as években 
került sor, mikor is telkesítésre került a Petőfi utca északi szakaszának korábban 
külterülethez tartozó két oldala. Az új falurészben a kor trendjének megfelelően az első 
szakaszban oldalhatáros, sátortetős házak épültek. Ennek köszönhetően az Ófalut ez a 
típusú beépítés megkímélte. Intenzív beépülése nagyrészt a 90-es évekre lezárult. 
A későbbi szakaszban nagy alapterületű, tetőtér-beépítéses, összetett nyeregtetős, 
utcával párhuzamos rendszerű családi házak épültek a terepadottságokból fakadóan 
szuterén szinttel, alagsori garázzsal. A terület minden tekintetben heterogén képet mutat. 
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Kertvárosias jellegű településrész
 
Keszü legfiatalabb településrészét az Ófaluval csak a közös közigazgatási egység kapcsolja 
össze. A településkarakter tekintetében teljesen más jellemzőket és értéket képvisel. 
Az összetett tömegű, kis alapterületű telkeken szabadonálló, nagy alapterületű, változatos 
hajlásszögű, de jellemzően összetett tetőidomú lakóépületek épültek fel itt az elmúlt 
évtizedekben. 
Építészeti formavilágát a rendkívüli változatosság jellemzi, ahol a székelykaputól kezdve a 
barokkos jellegű oromzat kialakításig bezárólag minden stíluselem felvonultatható. Ebből 
kifolyólag egységességét maximum a tarka sokszínűségében kereshetjük. 
 
Átalakuló falusias településrész 
 
Az átalakuló településrész a Szőlőhegynek a beépített területtel érintkező részeit, valamint a 
templomtól északnyugatra, illetve a Petőfi utca végétől délnyugatra található zártkertes 
területeket öleli fel. Építészeti karaktere átalakuló, mivel jelenleg még a kiskertes művelés és 
ennek építészeti arculata a domináns, ugyanakkor a helyi építési szabályzat már 
lakóterületként számol vele, ahol telkenként 1 lakás építhető. Ez alapján legfeljebb 5 méteres 
építménymagasságú, oldalhatáron álló épületek telepíthetők 3 m-es előkerttel. Az előfutárai 
már megjelentek a településrészen. 
A jelenlegi területhasználatra azonban túlnyomó részt még a régi, hétvégi házas beépítés a 
jellemző kis alapterületű, egyszintes, nyeregtetős gazdasági épületekkel és jellemzően 
keskeny, részben burkolt közterületekkel. 
 
Beépítésre nem szánt külterületek 
 
Keszü beépítésre nem szánt külterületei közül a kiskerteket és a szőlőhegyet kell 
megemlítenünk.  
A területen a hagyományos zártkerti gazdálkodás építményeivel találkozhatunk. Jellemzően 
egyszerű tömegű, kis alapterületű, 1-3 helyiséges gazdasági épületeket, hétvégi házakat 
láthatunk, egyszerű oromfalas nyeregtetővel. A kedvező körülmények hatására többen 
nagyobb számban költöztek ki ezekre a területekre. 
 
1.14.4. Tulajdonjogi vizsgálat, önkormányzati tulajdon kataszter 
 
A belterületi utak és árkok, illetve az intézmények telkei Keszü Község Önkormányzata 
tulajdonában vannak. Önkormányzati tulajdon ezeken felül a Cserepes-dűlői lakóterületen 
lévő játszótér, a Pázsiti-réten található napelem park és ennek környezete, valamint a 
külterületi utak és árkok jelentős része.  
 
A templom, a temető és a belterület határán található kis erdő egyházi tulajdonban van. 
 
A Magyar Állam tulajdona az országos közúthálózat, néhány lakó- és zártkerti ingatlan, egy 
nagyobb zártkerti erdő, valamint az M60 gyorsforgalmi út továbbépítése kapcsán néhány éve 
kisajátított területek. 
 
Jelentős a gazdasági társaságok tulajdonában lévő ingatlanok aránya. 
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 1.14.5. Az épített környezet értékei 
 
1.14.5.1. A településszerkezet történeti kialakulása 

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 
jellemző 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-
avarkori temetőt vágtak át. 1969-ben földmunkával megbolygatott honfoglalás-kori temetőt 
találtak.  

Neve a Kesző, Keszi törzsnévbõl keletkezett, amely török eredetű, darab, vág jelentésû. A 
magyar törzsek rendszerében egy törzstöredékre vonatkozhatott. Az oklevelekben a falu 
Kesiu elnevezéssel 1192-ben jelent meg először. A keszüi templom helyén árpádkori 
kápolna állott. Mint jelentős község csak a középkor végén szerepel. Kesu, Kezeu, Kewzew, 
Kezw írásmódokkal találjuk a pápai tizedlajstromban. 1400-ban és később is a pécsi 
püspöké volt. A török hódoltság alatt lakott falu volt. A hódoltság végén Boszniából 
délszlávok költöztek ide, akiknek elmagyarosodása már a 18. század végén befejeződött. 
 
A község szinte szabályos É-D-irányú tengellyel, szűk völgybe települt, eredendően 
egyutcás falu. A főutca már az Első Katonai Felmérésen is kirajzolódik. A település a 
völgylábon fejlődött az idők során észak és dél felé. A települést délről övező kertes területek 
már a régi térképeken is kirajzolódnak.   
 

Első Katonai Felmérés  
(1782-1785) 

Második Katonai Felmérés  
(Magyar Királyság 1819-1869) 
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Kataszteri Térkép (Keszü 1865) 
 

Az 1865-ben készült Kataszteri Térkép szerint a falu a mai Gyódi bekötőúttól a Menyecske-
völgy bejáratáig a XIX. szd. második felére kiépült. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt követően a település 
fokozatosan nőtt a mai Petőfi utca 
mentén észak és dél felé. 
 
Jelentős településszerkezeti 
változásként a kilencvenes évek 
hirtelen fejlődésének 
következményeként a településtől 
keletre húzódó dombháton szinte 
néhány év alatt épült be a 
Cserepes-dűlői lakóterület zömmel 
Pécsről kiköltöző népességgel.  

 

Keszü napjainkban 
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1.14.5.2. Régészeti védelem 
 
A település területén több azonosított régészeti lelőhely található. 
 
24744 Tsz Major 
1969-ben és 1972-ben feltárással kutatott Árpád-kori temetőrészlet. Érintett helyrajzi 
számok: 0151/2, 3. Jelenleg kereskedelmi szolgáltató terület, változtatási szándék nem 
érinti. 
 
37670 Petőfi utca 171. 
2002-ben bejelentés érkezett csontvázak előkerüléséről. A feltárás követően, a csontok 
állapotából valószínűsíthető, hogy régészeti korú temetőről van szó. Leletanyag híján pontos 
keltezése nem lehetséges. A temető feltételezett kiterjedés alapján az érintett helyrajzi 
számok: 0138/1, 0155/10, 0155/11, 0155/12, 0155/13, 0155/14, 0155/15, 0155/16, 0155/17, 
0155/6, 0155/7, 0155/8, 0155/9, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 
348, 349. Jelenleg falusias lakókörzet és védelmi rendeltetésű erdőterület. Változtatási 
szándék nem érinti. 
 
88343 Cseri-dűlő 
2014-ben a Déli Áramlat gázvezeték t előzetes régészeti dokumentációjához végzett 
terepkutatás során terepbejárással és geofizikai felméréssel azonosított őskori és Árpád-kori 
település. Érintett helyrajzi számok: 057/17, 057/18, 057/19, 058/24, 058/25, 058/26, 058/27, 
058/28, 058/29, 058/30, 058/31, 058/32, 058/33, 058/34, 058/35, 058/36, 058/37, 058/38, 
058/39, 058/40, 058/41, 058/42, 058/43, 058/44, 058/45, 058/46, 058/47, 058/48, 058/49, 
058/50, 058/51, 058/52, 058/53, 058/54, 058/55, 058/56, 058/57, 058/58, 058/59, 058/60, 
058/61, 058/62, 058/63, 058/64, 058/65, 058/66, 059. Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt 
álló terület szántó művelési ággal. Változtatási szándék nem érinti. 
 
92913 Kenderes  
Az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalának 2017-es előzetes régészeti kutatásakor 
terepbejárással azonosított őskori (rézkori) település. Érintett helyrajzi számok: 0110/13-17. 
Jelenleg különleges beépítésre nem szánt terület megújuló energiaforrás hasznosítás 
céljára. Az M60-as gyorsforgalmi út építése érinti. 
 
92915 Szelesi-dűlő  
Az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalának 2017-es előzetes régészeti kutatásakor 
terepbejárással azonosított településkomplexum (őskori, késő avar, és Árpád-kori 
települések). Érintett helyrajzi számok: 089/103, 089/104, 089/106, 089/107, 089/109, 
089/110, 089/112, 089/113, 089/116, 089/117, 089/119, 089/120, 089/121, 089/122, 089/125, 
089/126, 089/127, 089/23, 089/24, 089/32. Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló 
terület szántó művelési ággal. Az M60-as gyorsforgalmi út építése érinti. 
 
1.14.5.3. Műemlék védelem 
 
 Védett 

örökségi érték 
neve 

Azonosító Védettség 
jogi jellege 

Hrsz. 

1. Rk. templom 263 
(1439) 

műemlék 61 

2. Rk. templom ex-
lege műemléki 
környezete 

263 
(21109) 

műemléki 
környezet 

62/9 
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A Szent Anna templom 1781-ben épült, műemléki védelem alatt álló épület. Az előtte látható 
keresztet 1863-ban emelték, az akkori temető közepére.  
 
1936-ban Novracsics Ferenc működése alatt új belső festést kapott. Az elkészült mű 
Döbrentei Gábor budapesti festőművész munkája. A külső tatarozást 1960-ban Köves Béla 
plébános jóvoltából végezték el. Ugyanebben az évben került sor a harangok 
villamosítására, melyet Lőrincz Sándor és testvérbátyja adományából valósítottak meg. 
1980-ban újra tatarozták a templomot, ekkor szerelték be a villanyfűtést is, mely nagyban 
köszönhető Balgha Pál akkori plébánosnak és a hívek hozzájárulásának. 2000-ben új 
tetőszerkezet került az épületre. Ebben a hívek adományai mellett nagy szerepe volt a 
püspökségnek is. A 2006-os évre befejeződött a templomkert felújítása. Ezen terv keretein 
belül elkészült az épülethez vezető út és a hozzá tartozó park helyreállítása. A program 
magában foglalta a kereszt felújítását is. Elkészült a templom éjszakai díszkivilágítása is.  
 
1.14.5.4. Helyi védelem 
 
A helyi védelemben részesített értékek védelméről a településképi arculati kézikönyv alapján 
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
13/2018.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete rendelkezik. 
 
Helyi egyedi védelem alatt álló objektumok jegyzéke 
 

 A B C D E F 
1.  jegyzék-

szám 
hrsz. cím beiktató 

önkormányzati 
rendelet száma 
és a védelem 

kezdete 

a védett 
érték jellege 

védett érték 

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

polgármesteri 
hiv., posta 

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

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

gazdasági 
épület és 
kerítés 

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

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

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

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

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

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

gazdasági 
épület és 
kerítés 

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

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

lakóház Az eklektikus díszítésű lakóház 
tömege és homlokzatai. 

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

lakóház A falazott tornácos felújított 
hagyományos lakóház tömege 
és nyílásrendje. 

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

gazdasági 
épület és 
kerítés 

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

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

akóház A csonka tornácos alápincézett 
lakóház tömege. 
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11.  H1 – 11 15/2 Petőfi S. u. 66. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakóház A hagyományos lakóház 
tömege és díszített utcai 
homlokzata. 

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

lakóház Az eklektikus lakóház tömege 
és nyílásrendje, homlokzati 
díszítése. 

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

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

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

lakóház Az utcafronttal párhuzamosan 
épült eklektikus épület tömege, 
nyílásrendje. 

15.  H1 – 15      

16.  H1 – 16 229, 
228, 

227/1 

Petőfi S. u. 116. 8/2008. (VI.10.) 
 

lakó- és 
gazdasági 

épület, kerítés

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

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

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

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

lakóház Az eklektikus lakóház tömege, 
nyílásrendje és homlokzatainak 
díszítése. 

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

gazdasági 
épület és 
kerítés 

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

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

gazdasági 
épület 

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

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

gazdasági 
épület 

Akeresztbeforgatott istálló és 
pajta tömege, tégla homlokzata.

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

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

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

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

24.  H2 –1      

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

utcai kerítés A díszített kovácsoltvas kerítés 
és a kapuk. 

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

utcai kerítés A díszes kovácsoltvas kerítés 
és kapu. 

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

utcai kerítés A díszes kovácsoltvas kerítés 
és kapu. 

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

utcai kerítés, 
híd 

A kovácsoltvas kerítés és a 
kapubejáró tégla boltozatos 
hídja. 

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

utcai kerítés, 
híd 

A kovácsoltvas utánzatú kerítés 
és a kapubejáró tégla 
boltozatos hídja. 

30.  H2 –7 0125/2 Pellérdi út 
elágazás 

8/2008. (VI.10.) 
 

kő kereszt, 
szobor 

Szobor és kőkereszt. 
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1.14.6. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Az épített környezetben szerencsére jelentős, a lakosság komfortérzetét zavaró probléma 
nem jelentkezik. 
 
Konfliktussal terhelt területnek tekinthető: 
 
 A vízellátás biztonsággal a 170-175 mBf szinten lévő ingatlanokon biztosítható. Az ennél 

magasabban elhelyezkedő fogyasztók vízellátása beavatkozást igényel. 
 Nagyobb csapadék esetén a Keszüi-árok főleg a Gyódi bekötőúttól északra lévő 

szakaszon nem képes a megnövekedett vízhozamot kiöntés nélkül levezetni. 
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1.15. KÖZLEKEDÉS 
 
1.15.1. Hálózati kapcsolatok 

 
A település belterületén lévő összekötő és bekötő utak kapcsolódnak a közeli települések 
úthálózatához, ezzel Pécs és Pellérd célállomás mellett lehetővé teszik az M60 autópálya 
valamint a 6-os főút használatával távoli települések elérését is. 
 
Pellérden található a Mecsekalja – Cserkút vasútállomás, jelentős teherforgalommal és 
jelentéktelen személyforgalommal. 

 

 
forrás: Kira 

1.15.2. A közigazgatási terület közúthálózata  
 
Országos közutak 
 
5816 - Pécs-Pellérd összekötõ út 4831 E/nap 
58101 - Gyód bekötõ út  4326 E/nap 
58106 - Keszü bekötõ út    288 E/nap 
 
Valamennyi út 2 forgalmi sávos, a Petőfi utca déli szakasza 2x1 sávos. Az utak kapacitása a 
forgalom lebonyolításához elegendő. 
 
Kiszolgáló utak 

 Zrínyi Miklós út 
 Ipari út 
 Gárdonyi Géza út 
 Dobó István út 
 Hunyadi János út 
 Toldi Miklós út 
 Kinizsi Pál út 
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 Malomvölgyi út 
 Szent István körút 
 Mátyás király út 
 Bem József út 
 Tóvölgyi út 
 Árpád-fejedelem út 
 
Külterületi egyéb utak 

 A mezőgazdasági területek feltáró útjai 
 
1.15.3. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 
 
A faluban autóbuszos tömegközlekedés üzemel. A lakott területen 3 megállópár és egy 
forduló található. A megállók elhelyezése lehetővé teszi az ajánlott, 300 méternél nem 
hosszabb gyaloglással a lakóházak nagy többségének elérését. A megállók felénél épült 
utasváró. 
Keszüből Pécsre és vissza munkanapokon 18 közvetlen járat közlekedik. Pellérdre csak 
Pécsen át lehet eljutni autóbusszal. 
 
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A település észak-déli tengelyében haladó állami utak mindkét oldalán található – többnyire 
minimális szélességű - járda. Az új beépítésű lakóterületeken csak a Malomvölgyi út 
bizonyos szakaszán épült használható járda, a többi utcán vagy nincs, vagy csak egy 
személy közlekedésére alkalmas. Babakocsi használata ezeken a járdákon nem lehetséges. 
 
A településen nem halad át kerékpárút. A legközelebbi kerékpárút az M60-as út péterpusztai 
körforgalmánál érhető el. A közutak döntő része kerékpárral járható, de a forgalom nagysága 
miatt a gyódi bekötő úton a kerékpározás biztonsága érdekében beavatkozás szükséges. 
 
1.15.5. Gépjármű-elhelyezés, parkolás 
 
A rövid idejű várakozás az intézmények és kereskedelmi-szolgáltató épületek esetében 
megoldott. A lakóterületen a beépítési mód lehetővé teszi a gépkocsik saját telken történő 
tárolását. Ahol a terepviszonyok miatt nem lehetséges az utcáról történő behajtás, egyedi 
megoldást kell keresni. 
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS  
 
1.16.1. Vízellátás 
 
Vízigények, víztermelés: 
 
Keszü Község vízellátását a Pécs, Kökény, Gyód, Keszü, Aranyosgadány, Zók és Bicsérd 
kisregionális vízellátó műről oldották meg. A rendszer vízikönyvi száma: B.LXXIII/198-I. 
Üzembe helyezés éve: 1986. 
Az ellátó vezeték a Pécs- Harkány NA 300 KM PVC gerincvezetékről, a Harkányi úti gyorsító   
szivattyú közbe iktatása után: NA 150 KM.PVC. 
 
A rendszer vízellátásának biztonsága érdekében Pécs és Keszü között kiépítettek egy DK 
225 mm-es KPE nyomóvezetéket a Pécs Kertvárosi vízellátó rendszerről. A vezeték Keszü 
északi részén, az új lakótelepnél csatlakozik a Keszüi vízellátó hálózatra, nyomáscsökkentő 
szelep közbe iktatásával. (A Gyód felől kiépített NA 100-as, és a Pécs felől érkező 225-ös 
vezetéken lévő nyomáscsökkentők nyomásszintjei össze vannak hangolva.) Az új 
összekötéssel Keszü község vízellátása biztonsággal megoldódott, a Gyód felől érkező 
összekötő vezetéken a vízátvétel csökkenthető. 
 
  A kisregionális rendszeren négy kiegyenlítő tároló üzemel: 
 
- Kökény község vízellátására egy 50 m3-es víztároló, 238,00 m. Bf maximális vízszinten.  
- Gyódon egy 100 m3-es acélszerkezetű víztorony 249,5 m. Bf.-i túlfolyó szinten,  
- Aranyosgadányban egy 50 m3-es víztároló 179.60 m. Bf.-i szinten. 
- Zók nyugati végén egy 100 m3-es víztorony 154,64 m. Bf.-i szinten. 
 
A Harkányi úti gyorsító szivattyút a Gyódi víztorony üzemvízszintjei vezérlik. A vízmű 
üzemeltetési szabályzata szerint a Kökényi, Aranyosgadányi és Bicsérdi tárolók töltése a 
Gyódi glóbuszon keresztül történik. Szivattyúüzem esetén a Gyódi és Keszüi vízellátó 
rendszer közvetlenül is kap vizet az NA 150 KM PVC fővezetékről. A Gyódot és Keszüt 
összekötő vezeték: NA 100 KM PVC. 
A kisregionális rendszeren több nyomáscsökkentő telep van kiépítve Gyód, Aranyosgadány, 
Bicsérd, és Keszü községek vízhálózatának védelmére. 
 
Keszü község vízellátó hálózata NA 80 és 100 mm-es KM PVC és KPE vezetékekkel épült ki 
körvezetékes, illetve ágas rendszerben. A vezetékek összes hossza jelenleg 10 627 méter. 
A Gyódon lévő kiegyenlítő tároló 100 m3-es acélszerkezetű víztorony, 249,50 m. Bf.-i 
maximális vízszinttel. Gyódtól NA 100 mm-es KM PVC vezeték épült ki Keszüig, ahol a 
Petőfi Sándor utca 19-es számú ház előtti vezetékszakaszon nyomáscsökkentő szelep van 
beépítve. A csökkentett nyomás kb. 195-198 m. Balti szint körül alakul. Hasonló 
nyomásszinten üzemel a Cserepes dűlő déli részén telepített nyomáscsökkentő telep is, ami 
a Pécs- Kertvárosi rendszerről kapja Dk 225 mm-es KPE csövön a vizet. 
 
Keszü községben egy nyomászóna van. A vízellátást így a 170-175 m. Balti szinten lévő 
ingatlanokon lehet biztosítani. Az ennél magasabban elhelyezkedő fogyasztók vízellátására 
nyomásfokozók beépítése szükséges, vagy létre kell hozni egy 2-es nyomászónát a Gyód, 
vagy Pécs irányából érkező vezetékekre csatlakozva. 
 
 
 
 
 
 



 
81
 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

Vízigények a rendszerre kapcsolt összes település figyelembe vételével: 
  

Jelenlegi vízigények a kistérségi rendszeren a vízmű üzemeltetési szabályzata szerint 
 

Település megnevezése Vízigény 
Aranyosgadány 30 
Gyód 60 
Keszü 150 
Kökény 60 
Bicsérd 170 
Zók 30 
 
Az átlagos vízigény a településeken az üzemeltetési szabályzat alapján: Q= 500 m3/d. 
A napi csúcs víztermelési igényt 1,3-as évszakos egyenlőtlenségi tényező, és 15 %-os 
átlagos hálózati veszteség figyelembe vételével: 
Q max= 1,3 x 1.15 x 500= 747,5 m3/d-re becsüljük. 
 
A 2019. évi KSH adatok alapján Keszün az éves vízfogyasztás 45 000 m3/év, amiből a 
lakossági vízfogyasztás 44 280 m3/év. A napi átlagfogyasztás ez alapján 120 -125 m3/d körül 
alakul, ami jó egyezést mutat a vízmű üzemeltetési szabályzatban megadott adattal. 
 
Az üzemeltetési szabályzat alapján a távlati vízigények biztosítása a Harkányi gyorsító 
szivattyútól, és a Pécsi vízhálózattól kiépített rendszerről biztosított. 
 
1.16.2. Szennyvíz elvezetés 
 
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 településrészen. Keszü és 
Pécs között NA 150 mm-es nyomóvezeték üzemel. 
 A községben a domborzati adottságok alapján gravitációs csatornahálózat épült, kivéve a 
északi részén lévő néhány ingatlant, ahol  nyomás alatti csatornahálózat üzemel, telkenként 
átemelő aknával. 
 
Keszüben a keletkező szennyvizek mennyisége a 2019-es KSH adatok alapján 45 040 
m3/év, ami Q= 123 m3/d átlagos napi szennyvízkibocsátásnak felel meg. A Gyód községből 
érkező szennyvizek mennyisége: Q= 61,6 m3/d. 
A szennyvizek befogadására Pécs város szennyvízelvezető rendszere a szükséges 
kapacitással rendelkezik. Gyód és Keszü település a Pécs központú szennyvízelvezetési 
agglomeráció része. 
 
A rendezési tervben kijelölt lakóterületeken gravitációs rendszerrel oldható meg a 
szennyvizek elvezetése, a javasolt nyomvonalakat a közműves tervlapon feltüntettük. 
A gravitációs csatornarendszer DN 200 mm-es gerinc, és DN 160 mm-es bekötő 
vezetékekkel építhető ki. Az alkalmazott csőanyag tömör falú, SN 8 jelű KG PVC. 
A nyomás alatti rendszerek Dk 90 mm-es KPE gerincvezetékkel és Dk 63 mm-es bekötő 
vezetékekkel építhetők. A házi átemelőket ingatlanonként kell elhelyezni. 
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1.16.3. Csapadékvíz elvezetés 
 
A községben a csapadékvizek elvezetésére nyílt árokrendszert, folyókákat, és néhány 
szakaszon zárt gravitációs csatornát üzemeltetnek. 
A csapadékvizek befogadója a településen a Keszüi-árok. 
 
A Keszüi-árok Keszü község területén, az önkormányzat tulajdonában lévő területeken 
helyezkedik el. A vízfolyás jellege alapján három jól elkülöníthető szakaszra osztható. A 
0+000-0+524 km közötti külterületi szakaszon földmeder, a 0+524-2+093 km közötti 
belterületi szakaszon terméskőből és 40x40 cm-es beton lapokból épített burkolt meder, a 
2+093-3+976 km közötti zártkerti és külterületi szakaszon földmeder található. Utóbbi 
szakaszon a meder egy nagy kiterjedésű erdős terület völgyfenekén helyezkedik el. A 
helyszíni bejárások során azt tapasztaltuk, hogy a tervezési szakaszon száraz időben is 
folyamatos vízmozgás van, kb. 3 cm vízmélységgel. A vízáramlás a belterületen, az 1+958 
km szelvénynél indult. A topográfiai térkép a külterületen két forrást is jelöl 2+431 és 3+621 
km szelvénynél, de a helyszíni bejárás során az 1+958 km utáni szakasz teljesen száraz 
volt. A folyamatos vízmozgást a belterületen található magas talajvízszint okozza.  
 
A vízgyűjtő területről a vizeket nyílt árkokkal, folyókákkal vagy zárt csatornákkal vezetik le a 
vízfolyásig.  
A nagyobb felületű vízgyűjtők közül a Cserepes-dűlői lakótelep árokrendszere a Zrínyi utca 
és a Malomvölgyi út nyugati végén csatlakozik a Keszüi-árokba.  
A völgy nyugati részéről a csapadékvizek a mellékutcák árkaiban, vagy kiemelt szegélyek 
között a burkolaton lefolyva jutnak el a befogadóig.  
Nagyobb vízhozammal a Gyódi bekötő út útárkánál kell számolni, ahol a településtől 
nyugatra lévő szántókról időszakonként iszapos elöntés is előfordul. 
 
A Keszüi-árok befogadója a Keszü-Kökényi-vízfolyás, melynek tulajdonosa Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata. A vízfolyás Pécs és Keszü külterületének határán, a Pécsi 
oldalon helyezkedik el. A Keszüi-árok jelenleg a 2+274 km szelvény bal partján csatlakozik a 
befogadóba jogszerűtlenül, magánterületeken keresztül. A Keszü-Kökényi-vízfolyás kezelője 
a csatlakozási pontnál a Pécsi BIOKOM Nonprofit Kft. A kezelő nem rendelkezik a befogadó 
rendezéséről szóló tervekkel.  
A Keszüi-árok vízgyűjtő területe a Keszü-Kökényi vízfolyásba csatlakozásnál 317 ha. 
A mértékadó gyakoriságú és időtartamú záporok esetén a vízhozamok az alábbiak szerint 
alakulnak a hidrológiai számítások alapján, a vízfolyás 0+000 szelvényére: 
 
Q10%= 5,1 m3/s 
Q3%= 6,8 m3/s 
Q1%= 8,8 m3/s 
 
A vízfolyás ezeket a vízhozamokat nem képes kiöntés nélkül levezetni. Nagyobb 
csapadékok esetén különösen a Gyódi úti csatlakozástól északra lévő szakaszokon évente 
előfordulnak kiöntések, vagy egyéb káresemények. 
A vízelvezetés megoldására ezért sürgős intézkedéseket kell tenni. 
 
1.16.4. Gázellátás 
 
A község vezetékes földgáz ellátó hálózata kiépült. A tervezett lakóterületek a hálózatra 
csatlakoztathatók. A településen nagyobb ipari gázfogyasztó nincs.  
Baranya megye területrendezési terve alapján a közigazgatási területet távlatban kelet-
nyugati irányban tervezett földgázvezeték metszi (Déli áramlat).  
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1.16.5. Villamos energiaellátás 
 
Keszü község villamos energiaellátási szempontból az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Pécsi Régióközpontjához tartozik. A község villamos energiaellátását az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. a Pécs Kertváros NAF/KÖF azaz a 132/22kV-os feszültségszintű 
alállomásából biztosítja. 
 
Az energiaellátást üzemviteli szempontból a nevezett Kertvárosi alállomásból Szigetvár 
irányába kivezetett 22kV-os 3x95mm2-es keresztmetszetű ún. gerinc szabadvezetékes 
hálózatról leágaztatott, névlegesen 20/0,4kV-os KÖF/KIF transzformátor állomások 
szolgáltatják. 
 
Keszü villamos energiaellátásának jelenlegi állapota a község folyamatos fejlődésével járó 
energiaigényének biztosításával, illetve az elmúlt időszakok Áramszolgáltatói 
hálózatépítésének, illetve fejlesztéseinek eredményeként alakult ki. 
 
A községet ellátó meglévő 22kV-os középfeszültségű hálózatoknak és a típus, névlegesen 
20/0,4kV-os transzformátor állomásainak állapota a következőképpen jellemezhető:   
 
 Az alállomásból kivezetett 3x95mm2-es keresztmetszetű szabadvezetékes gerinc 

hálózat, illetve annak transzformátorokat ellátó leágazásai - az esztétikai megítéléstől 
eltekintve - megfelelő állapotúak. 

 A község bel-és külterületeinek villamos energiaellátást jelenleg összesen 8 db 20/0,4kV-
os KÖF/KIF transzformátor állomás szolgáltatja. 

 A TR állomások - egy ABB típusú, földre telepített állomás kivételével - a 22kV-os 
gerinchálózatról leágaztatott 3x50mm2-es Ald. illetve AASC. típusú vezeték hálózatokkal 
szerelt oszloptranszformátor állomások, melyek a közvetlen kisfeszültségű 0,4kV-os 
energiaellátásokat és a település közvilágítását biztosítják. 

 Tulajdonviszonyok szerint valamennyi KÖF/KIF transzformátor állomás az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati ZRT. tulajdonában és kezelésében van, ezek a következők: 

o Pécs, 12035, KESZÜ I. nevűVOTR 20/160 típusú állomás, 
o Pécs, 10233, KESZÜ II. nevű OTR 20/400 típusú állomás, 
o Pécs, 12045, KESZÜ III. nevű OTR 20/400 típusú állomás, 
o Pécs, 12036, KESZÜ-PAPKERT nevű OTR 20/250 típusú állomás, 
o Pécs, 12034, KESZÜ-ZÁRTKERT nevű OTR 20/250 típusú állomás, 
o Pécs, 12037, CSEREPES-DÜLŐ I. nevű OTR 20/250 típusú állomás, 
o Pécs, 12038, CSEREPES-DÜLŐ II. nevű OTR 20/250 típusú állomás, 
o Pécs, 12047, PANNON GSM nevű Kompakt alumínium házas ABB Junior 20/250 

típusú állomás 
 
A villamos energiaellátás kialakítása a meglévő KÖF/KIF hálózatok és transzformátor 
állomások műszaki állapota, kiterheltsége, elhelyezkedése ill. telepítése szerint:  
 
 A transzformátor állomásokat ellátó 22kV-os légvezetéki hálózatok hálózatképi 

kialakításán látszik, hogy a kezdetekben a fogyasztói igények ellátása volt a létesítési 
igények elsőrendű szempontja. Az eredendően így létesült 22kV-os hálózati 
nyomvonalak a település több évtizedes fejlődése során – a fogyasztói igényekhez 
hozzárendelt transzformátorokkal – alakította ki a jelenlegi hálózatképet. 

 A kommunális állomások lehetőség szerint fogyasztói súlypontokban kerültek telepítésre 
és rendelkeznek tartalék kapacitásokkal. 

 A kisfeszültségű 0,4kV-os hálózatok oszlopokra szerelt szabad, illetve légvezetékes 
kialakításúak, melyek döntően meghatározzák e vonatkozásban a település arculatát. 

 A kisfeszültségű 0,4 kV-os erősáramú kommunális villamos energia hálózat kiépítettsége 
gyakorlatilag 100 %-os, többségében megfelelő állagú és megfelelő műszaki minőségű. 
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 A villamos energiaellátás jelenleg mindenütt megoldott és a hálózatok, valamint a trafó 
kapacitások alkalmasak az egyedileg jelentkező kisebb energiaigények 3x32A-ig a 
hálózatra történő rácsatlakoztatásra. Így az esetlegesen új igényként jelentkező családi 
házak, vagy egyéb fogyasztók ellátása folyamatosan biztosított. 

 Nagyobb - 3x32A feletti - új igények estén az E.ON ZRT.-hoz benyújtandó előzetes 
igénybejelentések elbírálásra kerülnek a csatlakozási feltételek meghatározásával. 

 
Technikai adatok, alkalmazott érintésvédelem: 
Középfeszültségen (22kV): Védőföldelés 
Kisfeszültségen  (0,4kV): NULLÁZÁS 
 
Zöld, illetve megújuló energetikai létesítmények:  
 
Keszü község a Pellérd felé vezető közúttól északra eső külterületi részén az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt. szempontjából ún. idegen tulajdonú fotovoltanikus energia 
termelő berendezés komplexum üzemel a következő berendezésekből összeállítottan: 
 
 Pécs;50052; NAPE-KAPCS-1; Kiserőmű nap - földre telepített; KSW48-25-630 kVA 

KERT220019;22 kV 
 Pécs;50053; NAPE-KAPCS-2; Kiserőmű nap - földre telepített; KSW48-25-630 kVA 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50047; NAPE-O-0114-4;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50048; NAPE-P-0114-5;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50049; NAPE-R-0114-6;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50050; NAPE-S-0114-7;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50051; NAPE-T-0114-8;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50042; NAPE-J-0110-32;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50043; NAPE-K-0110-31;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50044; NAPE-L-0110-30;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50045; NAPE-M-0110-29;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50046; NAPE-N-0110-28;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220032;22 kV 
 Pécs;50036; NAPE-D-0110-26;  Kiserőmű nap - földre telepített; KSZ 630; 

KERT220019;22 kV 
 Pécs;50037; NAPE-E-0110-27;  Kiserőmű nap - földre telepített;KSZ 

630;KERT220019;22 kV 
 Pécs;50041;NAPE-I-0125-4; Kiserőmű nap - földre telepített;KSZ 

630;KERT220019;22 kV 
 Pécs;50038;NAPE-F-0125-39;  Kiserőmű nap - földre telepített;KSZ 

630;KERT220019;22 kV 
 Pécs;50035;NAPE-C-0110-25;  Kiserőmű nap - földre telepített;KSZ 

630;KERT220019;22 kV 
 Pécs;50034;NAPE-B-0110-24; Kiserőmű nap - földre telepített;KSZ 

630;KERT220019;22 kV 
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 Pécs;50039;NAPE-G-0125-40; Kiserőmű nap - földre telepített;KSZ 
630;KERT220019;22 kV 

 Pécs;50033;NAPE-A-0110-23; Kiserőmű nap - földre telepített;KSZ 
630;KERT220019;22 kV 

 Pécs;50040;NAPE-H-0125-41; Kiserőmű nap - földre telepített;KSZ 
630;KERT220019;22 kV 

 
A községben az Önkormányzat részéről intézményi szinten nagyüzemi viszonylatban, - az 
E.ON Zrt. hálózati villamos energiaellátásának csökkentése érdekében – 1 db földre 
telepített fotovoltanikus napelemes energiatermelő berendezés létesült az ún. Pázsiti rét által 
nevezett területen. 
 
Megjegyzendő, hogy a Háztartási Kiserőmű (50kW energiatermelés nagyságrendig) 
kategóriájába tartozó, valamint a háztetőkre telepített fotovoltanikus napelem rendszerek 
megjelenése a lakossági igények miatt várhatóan itt is általánossá válik. 
 
Közvilágítás 
 
Keszü községben a közvilágítás üzemeltetését nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt., hanem az Önkormányzat részéről megbízott vállalkozó végzi. 
A község bel és külterületein összesen 236 db lámpatest biztosítja a közvilágítást. 
A közvilágítás átfogó korszerűsítése a hagyományos lámpatestek LED fényforrással 
üzemeltetett lámpatestekre történő kicserélésével – két ütemben végrehajtottan – 2020. év 
novemberében befejeződött. 
A lámpatestek a 0,4kV-os kommunális hálózat tartóoszlopaira kerültek felszerelésre. 
 
1.16.6. Hírközlés 
 
A község területén megtalálhatók a vezeték nélküli (mikrohullám) és a vezetékes 
hálózatok is.  
A vezetékes távbeszélő hálózat a községben teljes körűen kiépített, esetleges új előfizetői 
igényekre a szabad kapacitás rendelkezésre áll. A vezetékes telefon a mobiltelefonok 
térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók megjelenésével – eredeti funkcióját 
tekintve – egyre kisebb jelentőségű. A vezetékes telefonhálózat szerepe a szélessávú 
internet-hozzáférés kiszolgálásában jelentős, bár az egyéb technológiák terjedése miatt 
csökkenő. Vonalas telefonon Keszü a 72-es körzetszámon érhető el, szolgáltató a Magyar 
Telekom. 
A kábeltelevíziós hálózatnak ugyancsak jelentős a szerepe, hisz a televíziós jeleken kívül 
internetes és telefonos szolgáltatások lebonyolítására is alkalmas.  
 
Az egyes szolgáltatások előfizetési számának alakulását a szolgáltatók akciói, 
csomagkínálata és hűségidős konstrukciója nagyban befolyásolja, így sokszor a 
csomagajánlat miatt kedvezőbb olyan szolgáltatást is megvásárolni, amelyet az előfizető 
valójában nem használ (pl. vezetékes telefon). 
 
A Keszüben elérhető szolgáltatások: 
 

Szolgáltatás Szolgáltatók 
Internet Z net, Telekom, bigblu 
Mobilnet Telenor 
Műholdas tv Direct One, DIGI 
Mobiltelefon Telenor, Vodafone, Telekom 
Internet + tv + telefon Z net 

 
Forrás: telenet.hu 
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A hírközlési építmények építésével, engedélyezésével kapcsolatos szabályokat az 
elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 
tartalmazza. Amennyiben a hírközlési hálózat áthelyezése vagy átépítése szükséges, úgy 
ennek előírásai alapján kiviteli tervet kell készíteni arra jogosult tervezővel. E tervet 
benyújtva építési engedélyt kell kérni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól. 
 
A településen meglévő távközlési légvezetékek és földkábelek nyomvonalát a szolgáltató 
adatszolgáltatása alapján a közműellátással foglalkozó tervlapok és a településszerkezeti 
terv tüntetik fel.  
  
A reklámhordozókra és a tájékoztató eszközökre vonatkozó településképi követelményekről, 
illetve az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről Keszü 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
13/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelete rendelkezik. 
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
1.17.1. Talaj, földtan 
 
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 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 termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények 
elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozza. 
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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 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 
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 felszín alatti vizeket a jelenleg még művelésben tartott területeken mezőgazdasági eredetű 
terhelések érik. Mezőgazdasággal összefüggésben meghatározó az erdőgazdálkodás és a 
szántóföldi növénytermesztés.  
 
Keszü a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet alapján kijelölt és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR 
szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet melléklete 
által nyilvántartott nitrátérzékeny területeket nem érint. 
Fentiekből adódóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet előírásait ennek 
megfelelően kell betartani. 
 
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. 
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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 
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. 
 
1.17.2. 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 Vízgyűjtő-
gazdálkodási Tervek szerint a Pécsi-víz középső és a Hegyadó-patak felső és az Ócsárdi-
patak 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. 
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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 övezetek szerint a 123/1997. 
(VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint lehet építési tevékenységet folytatni. 

 

 
 

Felszíni és 
felszín alatti 
vízbázisok 

Felszín alatti 
vízbázisok 
hidrogeológiai 

belső külső A B 
védőövezetek védőövezetek 

Beépítés, üdülés         
Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása  -  -  -  o 
Lakó- vagy irodaépület csatornázással  -  x  +  + 
Lakóépületek csatornázás nélkül  -  -  x  o 
Szennyvízcsatorna átvezetése  -  x  o  o 
Szennyvíztisztító telep  -  -  o  + 
Házi szennyvíz szikkasztása  -  -  o  o 
Települési folyékony hulladéklerakó létesítése és
üzemeltetése 

 -  -  -  x 

Települési hulladéklerakó (nem veszélyes
hulladékok lerakása) 

 -  -  -  o 

Építési hulladék lerakása  -  -  o  + 
Temető  -  -  x  + 
Házikertek, kiskertművelés  -  -  o  o 
Sátorozás, fürdés  -  x  +  + 
Sportpálya  -  x  +  + 
Ipar         
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok
előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása,
lerakása 

- - - - 

Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása  -  -  -  o 
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek,
megfelelő szennyvízelvezetéssel 

- x o + 

Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, 
feldolgozása, tárolása 

 -  -  x  o 

Veszélyes hulladékártalmatlanító  -  -  -  x 
Veszélyes hulladéklerakó  -  -  -  - 
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő  -  -  x  o 
Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása,
hulladékaik tárolása 

 -  -  -  o 

Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása  -  -  -  - 
Salak, hamu lerakása  -  -  o  o 
Mezőgazdaság         
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés
nélkül 

 -  +  +  + 

Növénytermesztés  -  o  o  o 
Komposztálótelep  -  -  x  o 
Önellátást meghaladó állattartás  -  -  x  o 
Legeltetés, háziállattartás  -  o  o  + 
Szervestrágyázás  -  o  o  + 
Műtrágyázás  -  o  o  o 
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Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre  -  -  -  o 
Hígtrágya- és trágyaléleürítés  -  -  -  - 
Szennyvízöntözés  -  -  -  o 
Tisztított szennyízzel való öntözés  -  -  o  + 
Növényvédőszerek alkalmazása  -  o  o  o 
Növényvédőszer-kijuttatás légi úton  -  -  -  o 
Növényvédőszer-tárolás és -hulladékelhelyezés  -  -  -  x 
Növényvédőszeres eszközök mosása,
hulladékvizek elhelyezése 

 -  -  -  o 

     
Szerves és műtrágya raktározása és tárolása  -  -  x  o 
Szennyvíziszap tárolása  -  -  x  o 
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése  -  -  x  o 
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és
működtetése 

 -  -  -  o 

Haltenyésztés, haletetés  -  -  o  o 
Közlekedés         
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt
csapadékvízárok-rendszerrel 

 -  x  o  + 

Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-
rendszerrel 

 -  x  +  + 

Egyéb út  -  -  x  + 
Vasút  -  -  o  + 
Gépkocsi parkoló  -  -  o  + 
Üzemanyagtöltő-állomás  -  -  x  o 
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia  -  -  o  + 
Egyéb tevékenység         
Bányászat  -  -  x  o 
Fúrás, új kút létesítése  -  o  o  o 
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb
tevékenység 

 -  -  o  o 

 
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,
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. 
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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 csapadékvizek befogadója Keszü községben a Keszüi árok, amely a Kökény-Keszüi 
vízfolyáson keresztül a Pécsi vízbe csatlakozik. 
 
1.17.3. Levegőtisztaság és 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 

emissziója határozza meg. 
 
Az egyedi és lakossági fűtések energiahordozó felhasználásából keletkező emissziók a 
szén-, olaj- és gáztüzelésből származó átlagos légszennyezőanyag kibocsátások 
összehasonlításával jellemezhetők. 
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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 légszennyezőanyag-
kibocsátás 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 4500 E/nap, illetve közel 300 E/nap. Megállapítható, hogy a viszonylag 
alacsony forgalomra tekintettel jelentős légszennyezőanyag-terhelés nem prognosztizálható. 
 
Külterületen mezőgazdasági gyűjtő és feltáró utak találhatók. Belterületen kiszolgáló és 
gyalogutak 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 olyan jelentős 
légszennyező hatású tevékenységeket, amelyek jelentős határérték túllépést 
eredményeznek. Az állattartás volumenének jelentős csökkenésére tekintettel nem 
tapasztalható ebből eredő jelentős bűzterhelés. 
 
A vonatkozó új jogszabályok betartásával, elsősorban a “jó mezőgazdasági gyakorlat” 
szabályairól szóló előírások megkövetelésével és betartásával hosszú távon elkerülhetők a 
bűzpanaszok.  
 
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
 
A zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek teljesüléséhez a vizsgálati adatok 
ismeretében, illetve azok értékelését követően kerülhetnek meghatározásra azok az 
intézkedések és feladatok, melyekkel a meglévő káros mértékű terhelések csökkenthetők, 
illetve egyidejűleg új terhelések kialakulása megakadályozható. 
 
A környezeti zajforrások közül – a zajforrások jellegének megfelelően – a következők 
vizsgálata szükséges: 

– közlekedési jellegű zajforrások, 
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– 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, valamint az 
58101. és 58106. számú bekötő utak érintik. Az összekötő út forgalma közel 5000 E/nap, a 
bekötő utaké közel 4500 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 zajterhelési 
határértékek teljesülését a telepengedélyezés során ellenőrzik. 
 
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. 
 
1.17.5. Sugárzás védelem 
 
A településen nem folytatnak sugárzással járó ipari tevékenységet. A települést nem érintik a 
Paksi Atomerőmű védelmi övezetei. 
 
1.17.6. Hulladékkezelés 
 
A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, 
a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek 
kezeléséről külön kell gondoskodni. 
 
A hulladékok keletkezésük és fajtájuk szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók:  

 kommunális szilárd és folyékony hulladék 
 termelési hulladék 
 veszélyes hulladék 
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A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kell szervezni és végezni. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 
 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, 

 32/A. § (3) bekezdés c.) pontja szerint a Koordináló szerv az, aki az érintett közigazgatási 
szervezeteknek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozására. 

 
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.  
 
Jelenleg a településen megoldott a kommunális jellegű szilárd hulladékok engedéllyel 
rendelkező lerakóba való szervezett szállítása.  
 
A 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a fentiek figyelembevételével el kellett készíteni a 
település komplex hulladékgazdálkodási tervét. Az egyes hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) 
Korm. rendelet elvárásai teljesülésével a települési környezet környezetterhelése 
minimalizálható.  
 
A település a Mecsek-Dráva Regionális Programhoz csatlakozott, megoldott a települési 
hulladékok elszállítása. A közszolgáltatás keretében a Dél-Kom Szolgáltató Kft. végzi a 
hulladékok elszállítását. Biztosított a házhoz menő szállítással a hulladékok szelektív 
gyűjtése („kék és barna kukák”) és elszállítása. 
Regionális hulladéklerakót nem kívánnak a településen megvalósítani, így ezzel 
kapcsolatban nem szükséges területet biztosítani. Hulladékgyűjtő udvar és pontok segítik a 
szelektív gyűjtést.  
 
A módosítás, illetve a fejlesztések során kialakult új övezetek közszolgáltatásba való 
bevonásával valósíthatóak meg a beruházások.  
 
1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
 
Vizuális környezetterhelést jelenthet: 
 
 Illegális hulladék elhelyezése a településhatárokon, árokparton, erdőszélen, bekerítetlen 

magánterületeken 
o Ezek sokszor nemcsak vizuális környezetszennyezést, hanem környezet-

egészségügyi, talaj-, és vízvédelmi problémákat okoznak, rontják a tájképet és az 
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életminőséget is. Az illegális hulladéklerakók feltérképezése és felszámolása a 
környezetvédelmi hatóságok részéről folyamatosan történik. 

 Az utak mentén, esetleg az épületeken elhelyezett nagyméretű reklámfelületek, 
hirdetőtáblák 

o A problémát a Keszü településképi arculati kézikönyvét alapul vevő településképi 
rendelet kezeli. 

 Villamos és távközlési légvezetékek, parabola antennák, klímaberendezések kültéri 
egységei 

o Nem csak keszüi jelenség a település kiszolgáló útjai melletti és fölötti kusza 
légvezeték-háló látványa. Az utcaképek javítása érdekében egy következő 
hálózatrekonstrukció alkalmával fontos lenne az önkormányzat részéről a 
földkábeles megoldást szorgalmazni. Az utcaképek látványát szerencsére nem 
rontják az utcai homlokzatokon elhelyezett parabolaantennák, klímaberendezések 
kültéri egységei. Ennek a témakörnek a szabályozását szintén a településképi 
rendelet tartalmazza. 

 
1.17.8. Árvízvédelem 
 
Keszü területén a csapadékvizek befogadója a Keszüi-árok, amely Pécs területén 
csatlakozik a Keszü-Kökényi-vízfolyásba. A vízgyűjtő területről a vizeket nyílt árkokkal, 
folyókákkal vagy zárt csatornákkal vezetik le a vízfolyásig.  
A vízfolyás a vízhozamokat nem képes kiöntés nélkül levezetni. Nagyobb csapadékok 
esetén különösen a Gyódi úti csatlakozástól északra lévő szakaszokon évente előfordulnak 
kiöntések, vagy egyéb káresemények, a vízelvezetés megoldására ezért sürgős 
intézkedéseket kell tenni. 
A csapadékvíz elvezetés problémáinak részletes elemzését az 1.16.3. fejezet tartalmazza. 
 
A tervezési folyamat a probléma kezelésére az önkormányzat megbízására megindult. 
 
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Keszü településen ár- és 
belvízveszély nem áll fenn. 
 
A település vízkár-elhárítási tervének elkészítése folyamatban van. 
 
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 
Keszü fennálló környezetvédelmi konfliktusai a fenntartható fejlesztések elősegítésével, a 
településüzemeltetési feladatok ütemezett végrehajtásával orvosolhatók. 
 
Az utóbbi évtizedekben nem történtek olyan események, amelyek aktív és épített 
környezetre folyamatos kártételt jelentő földtani veszélyforrásként mutatkoztak volna. A 
település észak-déli tengelyét alkotó utca felső szakaszán a patakos völgytalp nyugati 
oldalán – a rézsűélen átbukó felszíni vizek károkozását, valamint a felület helyenkénti 
hámlását és a foltszerű kagylósodás elfajulását megakadályozandóan – végeztek a 
közelmúltban stabilizációs tevékenységet. A csapadékvizek által generált eróziós és 
hámlásos probléma valójában "vis major" pályázattal kapott megoldást. A patakmeder feletti 
meredek oldalra földtálcás elemekkel épült ki a tartós rézsűvédelem, míg a felszíni vizek 
irányított elvezetésére is sor került. A Petőfi utca felső szakaszán végzett munkálatok nem 
sorolhatók a földtani veszélyforrások kezelésére tett tevékenységek közé, mivel nem 
gravitációs tömegmozgás kezelése történt.  
A lakóépületek mögötti nyitott állapotú kőzetfalak kivétel nélkül telekbelsőkben találhatók és 
magasságuk más településeken tapasztalt állapotokhoz viszonyítva nem jelentős. Eseti 
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kezelésük a mindenkori telektulajdonos részéről jelentős anyagi befektetés nélkül 
megoldható. 
A völgy keleti oldalában a zártkertek irányba vezető mélyutas részletnek csak rövid 
szakaszán alakulhat ki esetleges omlásveszély, de annak előjeleként a mélyút szelvényében 
erőteljesen kell érvényesülnie a lineáris eróziónak.  
A völgyoldalakon tapasztalható állapotok és az általános rétegtani jellemzők alapján Keszü 
igazgatási területére vonatkozóan okkal állapítható meg, hogy gravitációs tömegmozgások 
kialakulásának lehetősége nem veszélyeztetheti az épített környezetet, de a 
kiszámíthatatlanul fellépő vízeróziós folyamatok időszakosan gondot okozhatnak a település 
üzemeltetésében.  
 
A csapadékvizek elvezetése érdekében folyamatosan biztosítani szükséges a vízelvezető 
rendszerek karbantartását, rendezését. A vízelvezető árkok a nagy lejtésű vízgyűjtő 
területekről lehordott iszaptól folyamatosan feltelhetnek, rendszeres tisztításukról, 
karbantartásukról gondoskodni kell. 
A csapadékvizeket befogadó Keszüi-árok a vízhozamokat nem képes kiöntés nélkül 
levezetni. Nagyobb csapadékok esetén különösen a Gyódi úti csatlakozástól északra lévő 
szakaszokon évente előfordulnak kiöntések, vagy egyéb káresemények. 
 
A 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.  
                 
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. 
 
Keszü zöldfelületi karaktere átalakulóban levő, hagyományos, falusi jellegű.  Az ide költöző 
városiak számára a település, 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 
településen számos urbanizációs jelenséget találunk, amelyek városi jellegű fajok, 
gesztusok, funkciók alkalmazásában is testet öltenek (játszótér), viacolor-típusú burkolatok.  
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM 
 
1.18.1. Építésföldtani korlátok 
 
1.18.1.1. Általános (morfológiai és földtani) jellemzők 
 
A település a Baranyai-dombság északi szegélyén helyezkedik el és történelmi belterülete 
délről északra tartó eróziós folyamatokkal bevágódott patakos völgy nyomvonalához 
igazodik, északi külterületi részlete viszont már a Pécsi-medence földrajzi egységre is 
átnyúlik. A dombság peremén elfoglalt helyzetnek teljesen megfelelő, hogy a földtani 
viszonyokat a fiatal geológiai korú laza üledékek általános és jelentős vastagságú 
előfordulása jellemzi. A szilárd és idősebb geológiai korú kőzetek olyan mértékkel fedettek a 
negyedidőszaki üledékekkel, hogy a településrendezés szempontjai alapján helyzetük nem 
lehet befolyásoló tényező.  
 
A felszínen és a felszínhez közeli helyzetben a talajtakaró alatt mindenütt olyan 
negyedidőszaki (alapvetően pleisztocén korú) laza üledékek ismeretesek jelentős 
vastagsággal. Az időszak képződményei azonban eltérő üledékföldtani jellemzőkkel 
rendelkeznek, hiszen változtak a képződés körülményei. Közvetlen feküjüket jelentő felső-
pannóniai képződmények viszont általuk teljesen takartak, így azok csak a dombság északi 
előterében lévő Pécsi-medence területén találhatók meg a legkisebb mértékű fedettséggel, 
így Keszü igazgatási területén mindenütt csak pleisztocén korú rétegek ismeretesek. A 
negyedidőszaki takarósáv legidősebb képződménye a medence kialakulása előtt képződött 
helyi fellazulásokkal keletkezett agyagos, majd az itt átfolyó vizek hordalékaként kialakult 
sávosan kőzettörmelékes sáv, amely a medence kialakulása előtt a Mecsek irányából érkező 
gravitációs málladékok lerakódásaként keletkezett. Erre települtek azon erősebben homokos 
rétegek, amelyek a középső-pleisztocénben a hegyég irányából továbbra is érkező 
folyóvizek által kerültek lerakásra. A homokos sáv vastagsága viszont már erősen ingadozó, 
mivel az agyagos fekübe bevágódott medrek nem szabályos elrendeződéssel keletkeztek. 
Az egykori folyómedrekkel tagolt változatos morfológiát fedte be a későbbiekben a több 
szakszban lerakódott eolikus kőzetliszt (lösz), amely a későbbi eróziós hatások miatt szintén 
ingadozó vastagsággal a település igazgatási területén szinte mindenütt előfordul. A 
kőzetliszt lerakódása a felső-pleisztocénben volt a legintenzívebb, miközben megkezdődött 
északabbra a Pécsi-medence fokozatos besüllyedésének folyamata. A medence keletkezése 
együtt járt a dombsági terület kis mértékű emelkedésével, valamint az utóbbi terület a 
szerkezeti erők hatására kisebb táblákra darabolódott. A kéregmozgások lanyhulásával a 
táblák egymáshoz viszonyítva még megbillentek , majd az újabb löszképződés általános 
takarót alkotott a területen. Az északi előtér – vagyis a medence – süllyedésének 
következményeként a felszínt formáló eróziós hatások iránya véglegesen megváltozott és 
megkezdődött a dombsági terület peremén a völgyek bevágódása. A bevágódás mértéke a 
patakos völgyek nyomvonalában vált intenzívebbé, így a vízfolyások által szállított 
hordalékok a süllyedő medence területére annak feltöltődését eredményezve eljutottak. Az 
egykoron érvényesült kéregszerkezeti mozgások eredményességének megfelelő sajátosság 
napjainkban, hogy a település keleti oldalán a középső-pleisztocén homokos sáv szinte 
felszínközelbe jutott, míg a nyugati oldalt jelentő dombháton a lösz erőteljesebb 
kivastagodása tapasztalható. A lejtős területek leöblítése, a patakos völgy bevágódásának 
folyamata és a szerkezeti mozgásokkal kialakult Pécsi-medence lassú feltöltődése jelképezi 
már az utóbbi évezredeket oly módon, hogy az említett események valójában még 
napjainkban is folytatódnak. 
 
A település igazgatási területén a terepszinten nem ismeretes olyan határozottan mutatkozó 
geológiai határvonal, amely egykori kéregmozgások nyomaként azonosítható. Az egykori 
szerkezeti mozgások pontos határvonalai a jelenlegi morfológiai jellemzők ismeretében és a 
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lösz általános elterjedése miatt már nem állapíthatók meg, de a térképező fúrásokkal 
megismert rétegtani jellemzők alapján mégis azonosítható, hogy a település igazgatási 
területe kezdetben délre lejtő, majd később fokozatosan DNy-i irányba megbillenő tábla 
területén található. A tábla területi kiterjedése a település igazgatási területén jóval túlterjedő 
és így egyik határvonalát a szomszédos település – Kökény területén – ismeretes feltolódási 
vonal alkotja. A többi határvonal a legutolsó löszképződéssel teljesen fedésbe került, így 
azoknak helyzetét csak célzatos kutatással lehetne tisztázni. Az aktuális morfológiai formák 
és a településen található nyílt állapotú feltárások alapján megállapítható, hogy a 
kéregszerkezeti mozgások már sok ezer éve befejeződtek. Ennek eredményeként 
napjainkban a felszínre végleges hatásokat gyakorló, vagy az épített környezet 
fennmaradását veszélyeztető tektonikus mozgások, vagyis újabb – a morfológiát véglegesen 
megváltoztató – hegységszerkezeti események jelenléte és jövőbeni kialakulása már nem 
jellemző.  
 
1.18.1.2. Mérnökgeológiai jellemzők  
 
A település jelenlegi épített környezete alatti teherviselő kőzettér mindenütt negyedidőszaki 
(alapvetően pleisztocén korú) laza üledékként ismeretes. Döntő hányada azon eolikus 
keletkezésű kőzetliszt, amely általános fedőt alkot, így csak a település belterületén áthaladó 
patak mentén találhatók kötöttséget mutató fiatalabb – alapvetően holocén korú – 
völgykitöltések. Utóbbiak azonban csak a belterülettől északra jutnak igazán szerephez, de 
ott már nincsenek építmények. 
 
A település morfológiája és a felszínhez közeli kőzettér rétegrendje, valamint egyes 
képződmények állapota alapján az igazgatási terület egészére jellemző az eróziós 
folyamatok jelenléte. Elsősorban a felszíni vizek általi leöblítés a jellemző, mivel a 
negyedidőszaki üledékek kivétel nélkül erózióra érzékenyek. A belterületen inkább a vonalas, 
míg a szántókon a jellemzően területi lemosás jelentkezik. Nagy kiterjedésű gravitációs 
tömegmozgások kialakulása viszont nem jellemző a település igazgatási területére, mivel a 
mesterséges bevágásokkal létre hozott kőzetfalak közvetlen hátterében – az eróziós 
folyamatokat hatásosan tompítóan – erdősáv található. A 2-6 m-es magasságú kőzetfalak a 
viszonylagos védettségük okán csak kisebb mértékű – elsősorban klimatikus hatásokra 
válaszul – néha omlásokat is mutatnak. Az események valójában csak ingatlanokon belüli 
előfordulással ismertek, tehát nem terjednek át szomszédos földrészletekre. A kőzetfalak 
napjainkban olyan helyzetben vannak, hogy csak elvétve érintkeznek régebbi építésű 
lakóépületekkel. Jellemző, hogy a kőzetfalak állékonyságának megőrzésére közvetlen 
előterükbe – vagy esetleg azokkal is érintkezően – gazdasági épületeket emeltek, így a 
lakóépületek tartós védettséget kaptak. 
 
Legkedvezőtlenebb építésföldtani adottságokkal a a település legmélyebb részletét jelentő 
völgytalp rendelkezik. A kiszélesedett és lejtését fokozatosan elvesztő völgytalpon 
meghatározó jelentőségű a gyenge teherviselő képességű képződmények jelenléte. A 
helyenként magas talajvíz helyzet okán a terület építésföldtani szempontok alapján 
megbízhatatlan, így a település fejlődése – új épített környezetének kialakítása – 
mérnökgeológiai szempontok alapján csak a magasabb helyzetű területrészek 
igénybevételével javasolható.  
 
A településen csak külterületi helyzetben ismertek tartós természetes vízjelentkezések. Azok 
előfordulási helye és közvetlen környezete olyan távolságban van, hogy a 
településfejlesztést vagy jövőbeni területhasználatokat nem befolyásolhatják, tehát a 
település igen nagy részére – a Pécsi medencéhez tartozó területrész kivételével – kedvező 
építés-hidrológiai adottságok érvényesek. 
 
 



 
100

 

Keszü TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat 
 

 
Földtani veszélyforrások 
 
A XX. század második felében – az országban kialakult felszínmozgásos események és 
helyszínek áttekintését is biztosítva – történt az Országos Felszínmozgásos Kataszter 
összeállítása. A kataszter összeállításakor alapvetően az akkori épített környezetben 
kialakult veszélyeztetést, esetleg a jelentős károkozást eredményező, természetes 
folyamatokkal kialakult gravitációs tömegmozgások kerültek számbavételre. Az egyes 
eseményekről külön nyilvántartólapok készültek a vizsgált és azonosított mozgástípusok 
megnevezésével, tovább az események sajátosságai is ismertetésre kerültek.  
 
Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben Keszü település teljes igazgatási területére 
vonatkozóan mozgásos helyszín rögzítésére nem került sor. Az archív adatok és helyi 
ismeretek alapján nem volt olyan tömegmozgásos esemény a településen az emberi 
történelem során, amely külön vizsgálatot igényelt volna. A belterületi – a lakóházak mögötti 
kőzetfalak állagromlásaként észlelt – kismértékű omlásokat az ingatlan tulajdonosok 
mindenkor kezelték.  
 
Az utóbbi évtizedekben nem történtek olyan események, amelyek aktív, az épített 
környezetre folyamatos kártételt jelentő földtani veszélyforrásként mutatkoztak volna. A 
település észak-déli tengelyét alkotó utca felső szakaszán a patakos völgytalp nyugati 
oldalán – a rézsűélen átbukó felszíni vizek károkozását, valamint a felület helyenkénti 
hámlását és a foltszerű kagylósodás elfajulását megakadályozandóan – végeztek a 
közelmúltban stabilizációs tevékenységet. A csapadékvizek által generált eróziós és 
hámlásos probléma valójában "vis major" pályázattal kapott megoldást. A patakmeder feletti 
meredek oldalra földtálcás elemekkel épült ki a tartós rézsűvédelem, míg a felszíni vizek 
irányított elvezetésére is sor került. A Petőfi utca felső szakaszán végzett munkálatok nem 
sorolhatók a földtani veszélyforrások kezelésére tett tevékenységek közé, mivel nem 
gravitációs tömegmozgás kezelése történt.  
 
A lakóépületek mögötti nyitott állapotú kőzetfalak kivétel nélkül telekbelsőkben találhatók és 
magasságuk más településeken tapasztalt állapotokhoz viszonyítva nem jelentős. Eseti 
kezelésük a mindenkori telektulajdonos részéről jelentős anyagi befektetés nélkül 
megoldható. A völgy keleti oldalában a zártkertek irányába vezető mélyutas részletnek csak 
rövid szakaszán alakulhat ki esetleges omlásveszély, de annak előjeleként a mélyút 
szelvényében erőteljesen kell érvényesülnie a lineáris eróziónak.  
 
A völgyoldalakon tapasztalható állapotok és az általános rétegtani jellemzők alapján Keszü 
igazgatási területére vonatkozóan okkal állapítható meg, hogy gravitációs tömegmozgások 
kialakulásának lehetősége nem veszélyeztetheti az épített környezetet, de a 
kiszámíthatatlanul fellépő vízeróziós folyamatok időszakosan gondot okozhatnak a település 
üzemeltetésében.  
 
A közelmúltban végzett (2020. december) bejáráskor vagy terepfelvételezéskor aktív 
mozgásra utaló terepformákat, valamint instabil állapotban lévő helyszíneket nem lehetett a 
település igazgatási területéhez tartozó földrészleteken felismerni. A jelenlegi felszíni 
állapotok és a nem megváltoztatható rétegtani jellemzők, valamint archív vagy napjainkban 
is megmutatkozó tömegmozgásos esemény hiányában a településen földtani 
veszélyforrások területe övezetnek lehatárolására és annak területhasználatára vonatkozó 
külön előírások megalkotására nincs szükség.  A lakóterületen belüli kőzetfalak jellemzően 
az előterükben vagy a mellettük lévő épületekhez tartozóan kerültek kialakításra és 
mindenkor csak az érintett ingatlanon jelenthetnek problémát (telken belül maradó 
eseményként), így azok önálló övezetként való megjelenítése helyett (mivel nem jelentenek 
veszélyeztetést a közterületekre) inkább a helyi építési szabályzatban kell általános 
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előírásként jelezni, hogy a kőzetfalak karbantartásának feladata a telektulajdonos 
kötelezettsége. 
 
1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 
 

 
Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 

 
Keszü területén a földrengés általi veszélyeztetettség a közepesnél alacsonyabbnak 
tekinthető, melyet az évekre visszamenő adatok, feljegyzések is alátámasztanak. A 
Magyarországon amúgy is csekély erejű földrengések nincsenek jelentős hatással az itt 
élőkre.  
 
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
 
A település vízkár-elhárítási tervének elkészítése folyamatban van. 
 
1.18.2.1. Árvízveszély és árvíz elleni védelem 
 
Keszü területén a csapadékvizek befogadója a Keszüi-árok, amely Pécs területén 
csatlakozik a Keszü-Kökényi-vízfolyásba. A vízgyűjtő területről a vizeket nyílt árkokkal, 
folyókákkal vagy zárt csatornákkal vezetik le a vízfolyásig.  
A vízfolyás a vízhozamokat nem képes kiöntés nélkül levezetni. Nagyobb csapadékok 
esetén különösen a Gyódi úti csatlakozástól északra lévő szakaszokon évente előfordulnak 
kiöntések, vagy egyéb káresemények, a vízelvezetés megoldására ezért sürgős 
intézkedéseket kell tenni. 
A csapadékvíz elvezetés problémáinak részletes elemzését az 1.16.3. fejezet tartalmazza. 
 
A tervezési folyamat a probléma kezelésére az önkormányzat megbízására megindult. 
 
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Keszü településen ár- és 
belvízveszély nem áll fenn. 
 
A település vízkár-elhárítási tervének elkészítése folyamatban van. 
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1.18.2.2. Belvízveszély 
 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.(IV.29.) Korm.rendelet 2.§ 
19. pontja alapján magas talajvízállású terület az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított 
legmagasabb szintje 1,5 méter felett van.  Keszü nem tartozik a magas talajvízállású 
települések közé. 
 
Baranya megye területrendezési terve alapján a községet nem érinti a „Rendszeresen 
belvízjárta terület övezete”. 
 
1.18.3. Egyéb 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011.(XI.10.) Korm.rendelet V. fejezete és 
103.§(1) bekezdése értelmében a település III. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. 
A település – megfelelve fenti rendelet 26.§ (1) bekezdésének – települési veszélyelhárítási 
tervvel rendelkezik. 
 
A település belterületének közúthálózatán nem jellemző a veszélyes áruszállítás.  
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1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 
 
A település igazgatási területén – az aktuális morfológiai jellemzők alapján – jelentős 
kiterjedésű történelmi anyag-nyerőhely nem alakult ki. A völgyoldalak átalakításával végeztek 
elsősorban anyagnyerést, míg a termelt nyersanyagot építési célokra (tömésfal és vályog) 
vagy terepalakításra (feltöltésre) használták. A terepszint megbontásával mindenhol csak a 
löszt termelhették, így nem érték el a mélyebben elhelyezkedő homokos rétegsorozatot. A 
településen végzett szórványos földtani kutatások a felszínen és a felszín-közelben nem 
tártak fel olyan ásványi nyersanyag előfordulást, amelynek gazdaságföldtani jelentősége 
lenne.  
 
A lakóterületen és a zártkertekben végzett terepalakítások ismeretében és jelentős 
bányászati hely hiányában, továbbá a földtani felépítés sajátosságai okán ásványvagyon 
gazdálkodási övezet elkülönítése a településen nem indokolt. A lösz összefüggő és jelentős 
vastagságú elterjedésének következményeként a településnek egyetlen földrészlete sem 
szerepel az országos ásványvagyon nyilvántartásban. Ennek ismertében kijelenthető, hogy a 
településfejlesztési elképzelések ásványvagyonnal kapcsolatos érdekeket nem sérthetnek, 
így a településen önálló ásványvagyon gazdálkodási övezet lehatárolásának nincs földtani 
megalapozottsága.  
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1.20. VÁROSI KLÍMA 
 
Falusias környezetben nem állnak fenn a városokban élő lakosságot terhelő, a sok burkolt 
felületből, a sűrű beépítésből, nagy gépjármű forgalomból adódó kedvezőtlen klimatikus 
problémák: 

 magasabb hőmérséklet a beépítetlen területekhez képest 
 levegőminőségi problémák 
 megváltozott átszellőzési viszonyok. 

 
Keszü domborzati viszonyai biztosítják a beépített területek átszellőzését. 
 
A kedvező alapállapot tovább javítható energiatakarékos épületek tervezésével, a meglévő 
épületek energiatudatos felújításával, ezek hozzájárulhatnak a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentéséhez. 
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 
2.1. A helyzetelemzés eredményei és a folyamatok értékelése, szintézis 
 
A fejezet célja a tényleges állapot értékelése, a szélsőséges, a települési környezettel 
szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök 
kiemelése, a település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak 
összefoglalása. 
 
Minderre a legalkalmasabb a SWOT analízis módszere, amely sorra vesz minden olyan 
lényeges elemet, ami fontos lehet a település jövője szempontjából. 
 
Az erősségek és a gyengeségek elsősorban a település belső adottságait veszik alapul, míg 
a lehetőségek és a veszélyek között már megjelennek a külső tényezők is. 
 
 Keszü azon kevés település közé tartozik – a még a magyar átlagnál is gyorsabban 

fogyatkozó népességű – Baranya megyén belül, amelyek nem veszítettek 
lakosságszámukból, hanem dinamikusan növelték azt az elmúlt évtizedekben  

 A korstruktúra sokkal kedvezőbb, mint a legtöbb Baranya megyei falu esetében: a 18 
évnél fiatalabb korosztály aránya megközelíti a 20%-ot, a 60 éves vagy annál idősebb 
lakosoké pedig ennél valamelyest alacsonyabb, 18,6%. A lakosság közel kétharmadát az 
aktív, munkaképes korú személyek adják, arányuk meghaladja a 62%-ot.  

 A fiatal lakosság fejlesztési erőforrást jelent a település számára két szempontból is: 
munkaképes korú lakosságot, illetve az eltartottak alacsonyabb számát, és az ezzel járó 
kisebb szociális kiadásokat.  

 A népesség dinamikája látványosan javult az elmúlt évtizedekben és ez a pozitív 
tendencia várhatóan a jövőben is fennmarad. 

 A keszüi lakosság iskolai végzettsége átlagosan jóval magasabb a Baranya megyei 
falvak lakosságának, illetve Baranya megye teljes lakosságának iskolázottsági szintjénél, 
csaknem eléri a Pécsen kívüli Baranya megyei városok szintjét és nem sokkal marad el 
Keszü e tekintetben a megyeszékhely mutatóitól. 

 A települést szegregáció nem érinti. 
 Keszü község gazdálkodása stabil, a költségvetési bevételek összege minden vizsgált 

évben meghaladta a kiadások összegét, a pénzmaradvány évről évre növekvő értéket 
mutat. 

 Oktatási létesítmény a településen nincs. Óvoda és alsó tagozatos általános iskola a 
szomszédos Gyódon és Pécsen, felső tagozat és középiskola Pécsen érhető el.  

 A hivatali ügyintézés a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a közeli Pécsen 
történik. 

 A társas vállalkozások száma stagnál az elmúlt mintegy egy évtizedben, az egyéni 
vállalkozásoké viszont több mint másfélszesére nőtt ugyanebben az időszakban. 

 A helyi munkalehetőség kevés, de ez a közeli Pécs munkahely kínálata miatt nem okoz 
problémát. 

 A közigazgatási területet érinti a BmTrT-ben lehatárolt országos ökológiai hálózat 
(magterület és ökológiai folyosó). A magterületen belül Natura 2000 és ex lege védett 
lápos területrészek határolhatók le. 

 A közigazgatási területet a BmTrT-ben lehatárolt tájképvédelmi terület övezete is érinti. 
 A „Keszüi fás legelő”, a „Keszüi gyepek” és a „Keszüi mocsár” helyi jelentőségű védett 

természeti terület. 
 Alulhasznosított, barnamezős terület a településen nincs.  
 Az épített környezetet kisszámú konfliktus terheli: 
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o Szabályozandó a túlzott beépülést megelőzendő a zártkertekben jelentkező 
lakófunkció igény. 

 Jelentős a helyi egyedi védelem alatt álló építmények száma.   
 A kiskert művelésű területek rendezettek. 
 A település összközműves, de a domborzati adottságok miatt a csapadékvíz elvezetése 

nagyobb csapadék esetén problémát okoz. 
 Keszü regionális útkapcsolatai megfelelőek, a tömegközlekedés jónak mondható.  
 A község környezeti állapota összességében jónak mondható. 
 

SWOT analízis 
 
Erősségek 
 
• Kedvező demográfiai adatok és 

korstruktúra 
• Jól kvalifikált humánerőforrás, kevés 

munkanélküli 
• Nyitott, együttműködő, támogató, stabil 

költségvetéssel bíró önkormányzat 
• A település földrajzi elhelyezkedése, a 

nagyváros közelsége, elfogadható 
tömegközlekedés és jó közbiztonság 

• A település csendessége, rendezettsége 
• Helyi védelem alatt álló épületek, 

kerítések a településen 
• Szép fekvésű, rendezett zártkertek 
• Jó kapcsolat a közös hivatalhoz tartozó 

településekkel 
• A település összközműves 
 

Gyengeségek 
 

• Oktatási létesítmények hiánya 
• Csapadékvíz elvezetési problémák 

(Petőfi utca északi szakasza) 
• Kis közterület szélesség a 

funkcióváltás előtt álló zártkerti 
területeken 

 

 
Lehetőségek 
 

• Óvoda, bölcsőde építése 
• Kedvező adópolitikával, jó marketing 

munkával a vállalkozók száma 
növelhető 

• Önkormányzati tulajdonú épületek 
korszerűsítése, új funkciókkal történő 
ellátása 

• Pályázati források kihasználása 
• Szolgáltató ágazat fejlesztése a 

magánszektorban és az 
önkormányzati szférában 

• Új lakóterületek kialakításával és 
közművesítésével növelhető az 
építési telek-kínálat  

 

Veszélyek 
 

• Öregedési index lassú emelkedése, 
fiatalok elvándorlása 

• Önkormányzati és EU-s források 
csökkenése 

• Külterületi településrész 
infrastrukturális hiányosságainak 
folyományai 

• Források hiánya az önkormányzati 
fejlesztésekhez 
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2.3. A településfejlesztés- és rendezés kapcsolata 
 
A településfejlesztési és a településrendezési eszközök tartalmáról és azok összefüggéseiről 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet rendelkezik. 
 
A rendelet 3.§-a szerint: 

 A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a 
korábbi tervekre is figyelemmel kell meghatározni. 

 A koncepció, a településszerkezeti terv, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet egymással tartalmi összhangban készül. 

 A helyi építési szabályzat - a tervezett változások időbeli ütemezésének 
figyelembevételével - a településszerkezeti tervvel és a településképi rendelettel 
összhangban készül.  

 
A községi nyilvántartásban elfogadott településfejlesztési koncepció nem lelhető fel. Integrált 
településfejlesztési stratégia (ITS) a község területére nem készült. 
 
A hatályos településrendezési eszközöket és azok módosításait irodánk (településtervező: 
Pap Zsuzsa) készítette szakági tervezők bevonásával. 
 
 A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 57/2008.(Vl.9.) sz. határozatával fogadta 

el, a terv 2010-ben, 2014-ben és 2017-ben módosult.  
 Keszü helyi építési szabályzatát és az ennek mellékletét képező szabályozási tervet a 

Képviselő-testület 8/2008.(Vl.10.) sz. rendeletével fogadta el. A rendelet 2010-ben, 2014-
ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben módosult. 

 
Jelen megalapozó vizsgálat célja a településfejlesztési koncepció készítésének és a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatának alátámasztása. 
 
A felülvizsgálathoz további alapot jelent a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 81/2017.(XII.28.) számú határozatával elfogadott és 69/2018.(XII.3.) számú 
határozatával módosított településképi arculati kézikönyve (készítette: Gáspár Róbert 
településmérnök és Hajdu Csaba főépítész), valamint 13/2018.(XII.18.) rendeletével 
elfogadott és 10/2019.(VII.10.) rendeletével módosított településképi rendelet. 
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2.4. PROBLÉMATÉRKÉP / ÉRTÉKTÉRKÉP 
 
Keszü azonosított értékeinek és problémáinak térképi formában való összefoglalását az ún. 
értéktérkép és problématérkép mutatja be. 
 
Az értéktérkép célja a település kedvező adottságainak térképi megjelenítése. Az értéktérkép 
a SWOT elemzés alapján vizuális formában foglalja össze a község erősségeinek és 
lehetőségeinek ábrázolható elemeit.  
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A problématérkép célja a település konfliktusos területeinek térképi megjelenítése. A 
problématérkép a SWOT elemzés alapján vizuális formában foglalja össze a község 
gyengeségeinek és a fejlesztések megvalósítása veszélyeinek ábrázolható elemeit.  
 

 


