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l.  ELŐZMÉNYEK 
 
A hatályos településrendezési eszközöket és annak módosítását szakági tervezők 
bevonásával irodánk készítette (településtervező: Pap Zsuzsa). 
 
 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. 

 
Az alapterv hatályba lépése óta eltelt időszakban a településfejlesztési elképzelések zöme 
nem változott, viszont nagymértékben módosultak a településfejlesztést és a 
településrendezést érintő jogszabályok. Új tartalmi követelmények, jelkulcs és eljárásrend 
lépett életbe, ami szükségessé tette a településrendezési eszközök felülvizsgálatát. 
 
Fentiek miatt Keszü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2020.(VI.30.) sz. 
határozatával úgy döntött, hogy elkészítteti a hatályos településrendezési eszközök 
felülvizsgálatát. Az önkormányzat a munka elkészítésével generáltervezőként cégünket bízta 
meg.  
 
A FELÜLVIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ TERVEZŐK ÉS SZAKÉRTŐK: 
 
 Településfejlesztési koncepció dr. Raffay Zoltán (Summa Cum Bt.)  
 Településtervezés Pap Zsuzsa (Kokas és Társa Tervező Kft.)

 Táji és természeti adottságok, zöldfelületi 
rendszer 

Böszörményi Krisztina (Böszörméter Bt.)

 Közlekedés Lovas Attila (Pécsi Úttervező Kft.) 
 Víziközművek Keresztes László (tervező-vállalkozó) 
 Villamos energiaellátás Dlusztus Alajos (tervező-vállalkozó) 
 Környezetvédelem Lovasi Katalin (Productus Bt.) 
 Építésföldtan dr. Kaszás Ferenc (földtani szakértő) 
 
A felülvizsgálattal párhuzamosan a település területére új örökségvédelmi hatástanulmány is 
készült, készítői: 
 
 Építészet Pap Zsuzsa (építész, településtervező), 

Balog-Farkas Csaba (építész) 
 Régészet Kovaliczky Gergely (régész, főmuzeológus)
 
A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN ALAPUL VETT  FONTOSABB JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
  
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
 2018. évi CXXXIX. Tv. Második rész – Országos Területrendezési Terv 
 Baranya Megye Területrendezési Terve 9/2005.(V.12.) Kgy. rendelet 
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) 
 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

 a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
 a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.(IV.9.) Korm. 

rendelet 
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A TERVEZÉSI MUNKÁHOZ HASZNÁLT ALAPTÉRKÉP 
 
A tervezési munkához használt alaptérkép az önkormányzat által megigényelt ingyenes 
digitális adatállomány felhasználásával készült.  
 
AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ ÉRTÉKELÉSE 
 
A polgármester előzetes véleménykérő levelét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. 
melléklete szerinti államigazgatási szerveknek, továbbá a Baranya megyei 
önkormányzatnak, a szomszédos települések polgármestereinek és a partnerségi rendelet 
szerinti partnereknek küldte meg.  
 
A megkeresésre érkezett válaszok alapján a véleményezési eljárásban részt vevő 
államigazgatási és önkormányzati szervek: 
1. BAMKH Állami Főépítész  
2. BAMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály  
3. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
4. BAMKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály  
5. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
6. BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
7. BAMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály  
8. BAMKH Építésügyi és örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály  
9. BAMKH Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály  
10. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
11. BAMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály  
12. BAMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály  
13. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda  
14. Baranya Megyei Önkormányzat  
15. Pellérd Község Önkormányzata 
 
Levélben jelezte, hogy az eljárásban nem kíván részt venni: 
1. BFKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1. 
2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  
3. Regenye Község Polgármestere 
4. Szőke Község Polgármestere 
 
A megkeresésre nem válaszolt, ezáltal az eljárásban nem vesz részt: 
1. Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság  
2. Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály  
3. Országos Atomenergia Hivatal 
4. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Pécs  
5. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
6. Gyód Község Önkormányzata 
7. Kökény Község Önkormányzata 
8. Szilvás Község Önkormányzata 
9. Pécs MJ Város Önkormányzata 
  



5 
 

 

Keszü TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
 

Il.  A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 

1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 
1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 
 
A közigazgatási terület szerkezetét az elsősorban a domborzati viszonyokból fakadó 
tájhasználatok és a vonalas szerkezeti elemek határozzák meg. A táj jelenlegi szerkezetének 
és további fejlődésének meghatározó vonalas elemei: 
 
Meglévő vonalas elemek 
 a regionális kapcsolatokat biztosító 5816 sz. Pécs-Pellérd összekötő út 
 a belterület megközelítését az 5816 sz. út felől biztosító 58101 és 58106 sz. bekötő út 
 a szomszédos Gyóddal való kapcsolatot biztosító 58101 sz. bekötő út  
 a belterületet a Petőfi utca mentén, észak-déli irányban metsző, majd észak felé haladó 

Keszüi-árok 
 
Tervezett vonalas elemek 
 M60 gyorsforgalmi út és a kapcsolódó úthálózat 
 
Keszü Baranya megye közepén, Pécstől 6 km-re délnyugatra található. A megyeszékhely 
közelsége alapvetően meghatározta és meghatározza a település fejlődését, ma szinte Pécs 
részének tekinthető. Belterülete 65 ha, külterülete 772 ha. A szomszédos települések Pécs, 
Kökény, Szilvás, Szőke, Regenye, Gyód és Pellérd. Megközelítése az 5816 sz. Pécs-Pellérd 
útról leágazó 58101 sz. úton történik.  
 

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 az 5816 sz. úttól északra húzódó vizenyősebb területeken természeti 
értéket képviselő gyepfelületek, legelőerdők maradtak fenn. 
 
A község szinte szabályos észak-déli 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. 
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1.1.1  A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
1.1.1.1  LAKÓTERÜLETEK 
 
A település jelenlegi lakóterületei az OTÉK szerinti „kertvárosias lakóterület” és „falusias 
lakóterület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók.  
 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET – Cserepes-dűlő területe  
 
FALUSIAS LAKÓTERÜLET - a történetileg kialakult Petőfi utcai beépítés  
 
Fejlesztési területek 
 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
 a Gyódi út déli oldalán, a jelenlegi lakóterülethez csatlakozva – ütemezhetően, közép- és 

hosszútávon kb. 120, nagytávon további kb. 80 építési telek 
 Loncsár-tanyától északra, a közigazgatási határ mellett – 1 db építési telek 
 
FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN 
 
 a település északi végén, a Petőfi Sándor utca keleti oldalán – kb. 9 építési telek 
 a Cserepes-dűlő déli folytatásában, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület 

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

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

kb. 40 építési telek 
 
1.1.1.2  VEGYES TERÜLET 
 
A település vegyes területei az OTÉK szerinti „településközpont terület” és „intézmény 
terület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók. 
 
TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET 
 a Községháza környezete lakófunkcióval kiegészülve a Petőfi Sándor utcában 
 
INTÉZMÉNY TERÜLET 
 a műemlék templom környezete klasszikus intézményi funkciókkal 
 
Új területek kijelölése nem cél, a szükséges intézményállomány zömmel biztosított, bővítési 
igény, vagy funkcióváltás meglévő területen kielégíthető.  
 
1.1.1.3  GAZDASÁGI TERÜLET 
 
A település jelenlegi gazdasági területei a Pécs-Pellérd összekötő út déli oldalán találhatók 
kereskedelmi, szolgáltató illetve raktározási funkciókkal. 
 
Fejlesztési területek 
 
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLETEN 
 az M60 gyorsforgalmi út déli oldalán – kb. 20 ha 
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1.1.1.4  KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 
KÜLÖNLEGES TERÜLET TEMETKEZÉSI CÉLRA 
 A temető területe megtartandó, bővítése nem szükséges.  
 
KÜLÖNLEGES TERÜLET KERTÉSZET CÉLJÁRA 
 A Pázsiti rét nyugati szélén található terület bővítést nem igényel. A településszerkezeti 

terv tartalmazza a terület távlati belterületbe vonásának lehetőségét. 
 
Fejlesztési területek 
 
KÜLÖNLEGES TERÜLET REKREÁCIÓS CÉLRA 
 a Pázsiti rét délkeleti részén sportolási, játszó és pihenő funkciókkal, a 0147/27 hrsz.-ú 

földrészlet keleti nyúlványa, valamint a 0147/4 és 0147/26 hrsz. földrészletek 
igénybevételével – kb. 1,8 ha. A településszerkezeti terv tartalmazza a terület távlati 
belterületbe vonásának lehetőségét. 

 
1.1.2  A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
1.1.2.1  KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK  
 
Közúti közlekedési területek 
 

Út neve Kategória 
M60 gyorsforgalmi út autópálya 

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

külterületi mellékút 
(K.V.) 

 58101 sz. bekötő út belterületi szakasza – 
Petőfi Sándor utca 

 58106 sz. bekötő út belterületi szakasza – 
Petőfi Sándor utca 

belterületi mellékút, gyűjtőút 
(B.V.) 

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

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

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

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

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

 Védelmi rendeltetésű erdő telepítendő a Gyódi bekötőúttól északra a lakóterület és a 
0154 hrsz.-ú földút közti területen – kb. 10 ha.  

 Közjóléti erdő alakítandó ki a Cserepes-dűlői lakóterülethez délnyugat felől csatlakozó, 
beépítésre nem alkalmas völgyben (1301 és 02/1 hrsz.) – kb. 1 ha. 

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

 Tervezett lakóterületi fejlesztés következtében fellépő biológiai aktivitásérték hiány 
pótlására védelmi rendeltetésű erdőterület telepítendő a 093/9 hrsz.-ú földrészlet 
területén. 

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

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

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

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

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

 A csapadékvíz elvezetési problémák kezelésére záportárolók építése tervezett a Keszüi-
árok déli szakaszán. 

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

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

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

 
KERTÉSZET 
 
A Pázsiti rét nyugati szélén található terület megtartandó. A településszerkezeti terv 
tartalmazza a terület távlati belterületbe vonásának lehetőségét. 

Fejlesztési területek 
 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET REKREÁCIÓS CÉLRA 
 
 Rekreációs terület kialakítása a Pázsiti rét délkeleti részén sportolási, játszó és pihenő 

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

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

magánberuházásban egy ökológiára fókuszált, multidiszciplináris kísérleti kulturális, 
művészeti és gyógyító központ létrehozása tervezett.  
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1.1.3. SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 
 
A szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek a település területét érintő 
országos közutak és a jelentős vízfolyások. 
 
Országos közutak 

 tervezett M60 gyorsforgalmi út 
 a regionális kapcsolatokat biztosító 5816 sz. Pécs-Pellérd összekötő út 
 a belterület megközelítését az 5816 sz. út felől biztosító 58101 és 58106 sz. bekötő 

út 
 a szomszédos Gyóddal való kapcsolatot biztosító 58101 sz. bekötő út  

 
Jelentős vízfolyások  

 Keszü-árok 
 
 
1.1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 
 
A közigazgatási területet érintő, az alábbiakban felsorolt védőterületeket, biztonsági 
övezeteket, korlátozással érintett területeket a településszerkezeti és a szabályozási tervlap 
tünteti fel. 
 
 Örökségvédelem 

O Műemlék 
O Régészeti lelőhelyek 

 
 Táj- és természetvédelem 

O Ex-lege védett láp 
O Natura 2000 sci 
O Ökológiai hálózathoz tartozó területek 

 Magterület 
 Ökológiai folyosó 

O Tájképvédelmi terület 
O Helyi védelem alatt álló természeti érték 

 
 Termőföld védelem 

O Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
O Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

 
 Egyéb 

O Vízminőség-védelmi terület 
O Országos közút melletti, egyeztetési kötelezettséggel érintett területsáv 
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2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 
2.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 
 
2.1.1. VONALAS ELEMEK 
 
 Területfelhasználás a hatályos 

településszerkezeti tervben 
Területfelhasználás a felülvizsgált 

településszerkezeti tervben 

V1. 

A hatályos terv az M60 gyorsforgalmi utat és a kapcsolódó úthálózatot az elfogadásakor érvényben 
lévő közlekedésfejlesztési tervek alapján tartalmazta. A gyorsforgalmi út csomópontja, magassági 
vonalvezetése és az 5816. sz. út tengelyvonala a folyamatban lévő útépítési tervfázis alapján 
változott. A felülvizsgálat az M60 gyorsforgalmi utat és a kapcsolódó úthálózat elemeit a terveket 
készítő UTIBER Kft. adatszolgáltatása alapján tartalmazza. A Baranya megye területrendezési 
tervében szereplő Pécs térsége (M60) – Vajszló tervezett főút az M60 vízszintes és magassági 
vonalvezetéséhez, valamint csomópontjának kialakításához igazodva pontosított nyomvonalra 
kerül. A pontosításra az MaTrT 15.§ (2) b) pontja ad lehetőséget. 

 
 
2.2.2. TERÜLETI ELEMEK 
 
A. A felülvizsgálat során újonnan kijelölt beépítésre szánt területek 
 
 Terület 

(ha) 
Területfelhasználás a hatályos 

településszerkezeti tervben 
Területfelhasználás a felülvizsgált 

településszerkezeti tervben 

A1. 0,34 

  

Ee Lf 

Lakossági kérelemre a 02/1 hrsz.-ú ingatlan északi része a hatályos terv szerint közjóléti erdő 
helyett falusias lakóterület kategóriába került a belterületbe vonás lehetőségével. 

Az MaTrT 12.§ (3) bekezdése szerinti, a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű zöldterület (170 m2) kijelölésére a B1. változás keretében kerül sor. 
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A2. 0,61 

  

Ee Lf 

Lakossági kérelemre az 1302 hrsz.-ú ingatlan a hatályos terv szerint közjóléti erdő helyett falusias 
lakóterület kategóriába került a belterületbe vonás lehetőségével. 

Az MaTrT 12.§ (3) bekezdése szerinti, a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű zöldterület (305 m2) kijelölésére a B1. változás keretében kerül sor. 

A3. 3,1 

  

KÖ Gá 

A tervezett M60 autóút és a kapcsolódó úthálózat változása miatt a főpálya és az 5816 sz. út közti, 
felszabaduló terület általános gazdasági terület kategóriába került.  

Az MaTrT 12.§ (3) bekezdése szerinti, a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű védelmi erdő kijelölésére a D8. változás keretében kerül sor. 

 
B. Beépítésre szánt terület helyett beépítésre nem szánt terület kijelölése 
 
 Terület 

(ha) 
Területfelhasználás a hatályos 

településszerkezeti tervben 
Területfelhasználás a felülvizsgált 

településszerkezeti tervben 

B1. 0,45 

  

Lke Zkk 

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

 Lf jelű, új beépítésre szánt terület 0,34 + 0,61 = 0,95 ha 
 Z jelű újonnan kijelölt zöldterület közút területből átsorolt része 0,14 ha, az új beépítésre szánt 

terület 14,7%-a, megfelel. 
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B2. 0,22 

  

Lf Ek 

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

B3. 2,27 

  

Kte Má 

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

B4. 0,93 

  

Kme Kb-En 

Az önkormányzati beruházásban megvalósított napelem park az OTÉK-ban megengedett 
legnagyobb beépítettséget alapul véve különleges beépítésre nem szánt terület kategóriába került.  

B5. 1,82 

  

Kre Kb-Re 

A hatályos terv a Pázsiti rét déli részén rekreációs célra szolgáló különleges területet jelölt ki. A 
terület tervezett funkciója a felülvizsgálat során sem változik, azonban a tervezett nagy zöldfelület 
arány és kismértékű beépítés a terület különleges beépítésre nem szánt területi kategóriába 
sorolását tette célszerűvé. 
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B6. 1,5 

  

Kke Kb-Ke 

A már a hatályos terv készítésekor is meglévő kertészet a rendeltetéshez és a kis arányú 
beépítéshez közelebb álló különleges beépítésre nem szánt területi kategóriába került. 

 
 
 
C. Beépítésre szánt terület helyett beépítésre szánt terület kijelölése 
 
 Terület 

(ha) 
Területfelhasználás a hatályos 

településszerkezeti tervben 
Területfelhasználás a felülvizsgált 

településszerkezeti tervben 

C1. 1,2 

 

Kke Lf 

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

C2. 1,27 

  

Kre Lke 

Lakossági kérelemre a Pázsiti-rét keleti széle a pécsi közigazgatási határ mellett a korábbi 
különleges terület helyett kertvárosias lakóterület kategóriába került. A közigazgatási határ 
közelsége és a terület déli részén található szennyvíz átemelő a beépíthetőséget erősen korlátozza, 
ezért ebben az esetben különösen fontos az ezeket a tényezőket figyelembe vevő szabályozás. 
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C3. 0,48 

Lf Lke 

A közelmúltban Keszü közigazgatási területéhez csatolt Loncsár-malom térsége a környező 
beépítéshez igazodva falusias lakóterület helyett kertvárosias lakóterület kategóriába kerül. 

C4. 1,94 

  

Lf Lke 

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

C5. 2,35 

 

Vt Vi 

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

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

(ha) 
Területfelhasználás a hatályos 

településszerkezeti tervben 
Területfelhasználás a felülvizsgált 

településszerkezeti tervben 

D1. 0,84 

  

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

D2. 1,41 

  

Tk Ev 

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

D3. 6,12 

  

Má Mk 

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

D4. 0,4 

  

Mk Eg 

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

D5. 1,2 

  

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

D6. 0,25 

  

Eg Má 

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

D7. 1,42 

 

Mk Kb-KM 

Lakossági kérelemre az 1208/21, 1208/23-24, 811, és 812 hrsz.-ú földrészletek igénybevételével 
magánberuházásban kísérleti kulturális, művészeti és gyógyító központ létrehozását tervezik. A 
változtatás célja a beruházás megvalósításának elősegítése. 

D8. 0,24 

  

KÖ Ev 

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

 Gá jelű, új beépítésre szánt terület 3,1 ha 

 Ev jelű újonnan kijelölt erdőterület 0,24 ha, az új beépítésre szánt terület 7,7%-a, megfelel. 
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2.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
Keszü Baranya Megye Területrendezési Tervében – A Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 4/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelete 
 
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 a tervezett Déli-áramlat földgázszállító 
vezeték nyomvonala metszi. 
A felülvizsgálat során a települési térség növelésére nem 
került sor. 
A Baranya megye területrendezési tervében szereplő Pécs 
térsége (M60) – Vajszló tervezett főút az M60 vízszintes és 
magassági vonalvezetéséhez, valamint csomópontjának 
kialakításához igazodva pontosított nyomvonalra kerül. A 
pontosításra az MaTrT 15.§ (2) b) pontja ad lehetőséget (ld. 
V1 változtatás). 

 
Illeszkedés igazolása az OTrT (2018. évi CXXXIX. Tv. II. rész) 11.§-ban előírtakhoz 
 

BmTrT szerint Településszerkezeti terv szerint Eltérés 
Területfelhasználási 

kategória 
Terület 

(ha) 
Területfelhasználási 

kategória 
Terület 

(ha) 
Erdők övezete 100,35 Erdőterület 132 131,5%, megfelel 
Mezőgazdasági térség 425,2 Általános és kertes 

mezőgazdasági terület  
398,03 93,6%, megfelel 

Vízgazdálkodási térség 0,8 Vízgazdálkodási terület 4,5  
Sajátos terület-
felhasználású térség 

33,6 Különleges be nem 
építhető terület 
megújuló energiaforrás 
hasznosítására 
(napelem parkok) 

32+0,93  
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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. 
 
A településszerkezeti terv a lehatárolást tartalmazza, a területen 
a felülvizsgálat során beépítésre szánt terület kijelölésére nem 
került sor.   
 
Az OTrT szerinti előírások teljesülnek. 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

 

 
A településen a talajadottságok és a morfológia következtében 
elenyésző a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület. 
 
A településszerkezeti terv a lehatárolást a Lechner 
Tudásközponttól kapott adatszolgáltatás alapján pontosítva 
tartalmazza. 
 
Az OTrT szerinti előírások teljesülnek. 
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

 

 
A jó termőhelyi adottságú szántóterületeket a BmTrT a 
közigazgatási terület déli részén, a kiváló termőhelyi adottságú 
szántókhoz kapcsolódva határolja le. 
 
A településszerkezeti terv a lehatárolást a Lechner 
Tudásközponttól kapott adatszolgáltatás alapján pontosítva 
tartalmazza. 
 
Az OTrT szerinti előírások teljesülnek. 
 

 
Erdők övezete 
 

 

 
Az erdők övezetébe az Országos Erdőállomány Adattárban 
szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül 
szolgáló földterületek tartoznak. 
 
A településszerkezeti terv az erdőterületeket elsősorban a BaMKh 
Erdészeti Osztály adatszolgáltatása alapján határolja le. Az 
erdőállomány adattárban szereplő erdők mellett a 
településszerkezeti terven a tényleges területhasználat 
függvényében további erdőterületek jelennek meg elsősorban a 
kertes mezőgazdasági területek térségében, illetve a biológiai 
aktivitásérték szinten tartásának biztosítására. 
 
A felülvizsgálat során az övezetet érintő területen beépítésre 
szánt terület kijelölésére nem került sor, a változások az OTrT 
előírásaival összhangban vannak. 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 

 

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

 
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 utca déli szakaszának lakóterületei, valamint 
valamennyi zártkerti ingatlan. 
 
Az övezet lehatárolását a településszerkezeti terv tartalmazza. 
 
A megalapozó vizsgálat meghatározza a tájjelleg megőrzendő 
elemeit, valamint a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.  
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Vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 

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

 
Az országos övezetek közül Keszü közigazgatási területét a következő övezetek nem 
érintik: 
 

 
Nagyvízi meder övezete Világörökségi és világörökségi 

várományos területek által 
érintett települések 

Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 
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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. 
Általános gazdasági terület céljára a településszerkezeti terv az 
M60 gyorsforgalmi út déli oldalán egy kb. 20 ha-os területet jelöl ki.  
 

 
Együtt tervezésre javasolt térségek övezete 
 

 
Keszü a Pécsi agglomerációhoz 
tartozó település. 
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A megyei övezetek közül Keszü közigazgatási területét a következő övezetek nem 
érintik: 
 

 
Földtani veszélyforrás terület 

övezete 
 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

Ásványi nyersanyag vagyon 
övezete 

 

 

Építészeti örökség 
szempontjából kiemelten 
kezelendő terület övezete 

Turizmusfejlesztés 
célterületeinek övezete 
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2.3. A VÁLTOZÁSOK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZHANGJÁNAK 
BEMUTATÁSA  
 
Keszü község településfejlesztési koncepciója a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatával párhuzamos eljárásban készül.  
 
A településfejlesztési koncepció fő célkitűzései 
 
Jövőkép 
 
A településfejlesztési koncepció, illetve a település rendezési terve egy alapvető célt 
szolgálnak: Keszü legyen/maradjon olyan település, amely 
 

- sikeres és versenyképes, ahol a lakosság szívesen él; 
- képes megtartani és növelni lakosságszámát; 
- önállóan, külső források nélkül tud gazdálkodni; 
- vállalkozásainak tartós versenyképességet tud biztosítani; 
- fenntartható módon tud működni (beleértve a gazdasági fenntarthatóság mellett 

természetesen a társadalmi és környezeti fenntarthatóságot is). 
 
Keszü épített környezetének, építészeti örökségének megőrzésével és fejlesztésével (a, 
részben Pécs közelségének köszönhetően, már eleve meglévő) lakóhelyi vonzerejét 
növelheti. Vállalkozási szempontból vonzerejét a közel nagyváros piaca és szolgáltatásai, 
illetve a település önkormányzatának gazdaságot támogató tevékenysége adja. A 
településfejlesztés és területrendezés során növeli esztétikai értékét és fejlesztéseit hosszú 
távon is fenntarthatóan, azokat a jövő nemzedékek igényeinek és lehetőségeinek figyelembe 
vételével tervezi és hajtja végre. 
 
Célok 
 

1. Keszü lakóhelyi funkcióinak erősítése, helyi közösségi és szociális szolgáltatások 
fejlesztése 

2. Közösségfejlesztés 
3. Munkahelyteremtés 
4. Turizmus szelíd, környezetkímélő formáinak fejlesztése 
5. Keszüi sajátosság, kuriózum kialakítása 
6. Keszü építészeti emlékeinek megőrzése, a falukép megőrzése és fejlesztése 
7. A helyi fiatalok letelepedésének, lakáshoz jutásának támogatása 
8. Humán közszolgáltatások fejlesztése 
9. Pályázati lehetőségek figyelése 

10. Foglalkoztatáspolitika 
11. Környezeti állapot megőrzése és fejlesztése 
 
A változások és a településfejlesztési koncepció kapcsolódási pontjai 
 
A koncepcióban meghatározott fejlesztési irányok a hatályos településszerkezeti tervhez 
képest új területigényes fejlesztési területek kijelölését elenyésző mértékben igényelték. Az 
alábbiakban azokat a területigényes fejlesztéseket soroljuk fel, amelyeket az új fejlesztési 
koncepcióhoz illeszkedve az új településszerkezeti terv is tartalmaz: 
 
 Lakóterületi fejlesztések Keszü lakóhelyi funkciójának erősítése, a fiatalok helyben 

tartása érdekében – kapcsolódási pont: 1., 6., 7. számú cél 
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Kertvárosias lakóterületen 
o a Gyódi út déli oldalán, a jelenlegi lakóterülethez csatlakozva  
o Loncsár-malomtól északra, a közigazgatási határ mellett  
Falusias lakóterületen 
o a település északi végén, a Petőfi Sándor utca keleti oldalán  
o a Cserepes-dűlő déli folytatásában, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület 

funkcióváltásával, foghíj beépítés jelleggel  
o Káposztás-dűlő területén, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület funkcióváltásával, 

foghíj beépítés jelleggel  
o Menyecske-völgy területén, jelenlegi kertes mezőgazdasági terület funkcióváltásával  

 
 Gazdasági területi fejlesztések munkahely-teremtési céllal – kapcsolódási pont: 3., 4., 9., 

11. számú cél 
o Gazdasági terület kijelölése az M60 gyorsforgalmi út csomópontjának térségében, a 

főpálya déli oldalán  
 

 Zöldterületi fejlesztések a lakókörnyezet javítása, a környezeti állapot megőrzése és 
fejlesztése érdekében – kapcsolódási pont: 1., 2., 4., 11. számú cél 
o Közpark kialakítása a Keszüi-árok déli szakasza mentén  
o Közkertek kialakítása a tervezett kertvárosias lakóterületen 

 
 Erdőterületek telepítése a biológiai aktivitásérték szinten tartása, illetve a környezeti 

állapot megőrzése és fejlesztése érdekében – kapcsolódási pont: 4., 11. számú cél  
o Védelmi rendeltetésű erdősáv telepítendő a tervezett kertvárosias lakóterület északi 

és nyugati lehatárolására a Gyódi bekötőút déli oldalán és a gyódi közigazgatási 
határ mentén. 

o Védelmi rendeltetésű erdő telepítendő a Gyódi bekötőúttól északra a lakóterület és a 
0154 hrsz.-ú földút közti területen.  

o Közjóléti erdő alakítandó ki a Cserepes-dűlői lakóterülethez délnyugat felől 
csatlakozó, beépítésre nem alkalmas völgyben (1301 és 02/1 hrsz.). 

o Közjóléti erdő alakítandó ki az intézmény területhez nyugat felől kapcsolódva. 
o A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti terven tervezett lakóterületi 

fejlesztés következtében fellépő biológiai aktivitásérték hiány pótlására védelmi 
rendeltetésű erdőterület telepítendő a 093/9 hrsz.-ú földrészlet területén. 

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

 
 Különleges beépítésre nem szánt területi fejlesztések a lakosság testi és szellemi jóléte 

érdekében – kapcsolódási pont: 1., 2., 4., 5. számú cél 
o Rekreációs terület kialakítása a Pázsiti rét délkeleti részén sportolási, játszó és 

pihenő funkciókkal, a 0147/4, 0147/26 hrsz. földrészletek, és a 0147/27 hrsz.-ú 
ingatlan keleti nyúlványának igénybevételével.  

o Az 1208/21, 1208/23-24, 811, 812 hrsz.-ú földrészletek igénybevételével 
magánberuházásban egy ökológiára fókuszált, multidiszciplináris kísérleti kulturális, 
művészeti és gyógyító központ létrehozása.  
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IIl.  SZAKÁGI JAVASLATOK 
 
 

1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 
1.1. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA 
 
A táj történeti és az elmúlt időszakok tájhasználat-változásain végigtekintve a tájváltozások 
hajtóerejeként a termőhely-minőség (agroökológiai potenciál vagy talaj adottság), az 
antropogén igények és szükségletek, valamint a műszaki-települési struktúrák helyzete 
(forgalmi helyzet, fekvés) a legfontosabb tényezők. A tájszerkezeti és a műszaki-települési 
struktúrák elhelyezkedése a területi fejlődés és területfejlesztés irányító tényezőjeként is 
értelmezhető. A tudatos területfejlesztés régóta alkalmazza a műszaki-települési struktúrák 
befolyásolásával a tájhasználatot, de az ahhoz való alkalmazkodás előírásával is hatást 
gyakorolhat a tájhasználatra és a tájszerkezetre. A hajtóerők szerepét összefoglalva 
megállapíthatjuk, hogy egy adott földrajzi hely minden egyes jellemzője: pl. a tájszerkezetben 
elfoglalt helyzete, termőhely-minősége, egyéb természeti és műszaki potenciálja együtt 
befolyásolja a hellyel szemben támasztott antropogén igények és szükségletek 
érvényesülését. A tájhasználat és annak változása értelemszerűen szoros kapcsolatban áll 
az antropogén igényekkel és szükségletekkel, melyeket a tájváltozások mozgató 
hajtóerőinek sorában elsődleges tényezőknek tekintünk. 
 
A tájszerkezetben tükröződő gazdálkodási szerkezet és települési struktúra változása 
alapján tájtörténeti korszakok jelölhetők ki. Szembetűnő változás a beépített és beépíthető 
terület növekedése, ami a műszaki infrastruktúra-hálózat és a forgalmi helyzet 
tájváltozásokban betöltött kiemelkedő szerepét jelzi. Új építési lehetőség, új gyorsforgalmi út 
kijelölése tájvédelemi szempontból mindig magában hordozza a tájszerkezet megváltozását. 
E változások mozgatórugói az 1970-es évektől új tényezővel, a szuburbanizáció térbeli 
hatásával is kiegészülnek. A szuburbanizáció révén a leglátványosabb területi változások a 
város környéki településeket, így Keszüt is érintették.  
 
A tájszerkezetet leginkább befolyásoló tényező a tervezett M60 út nyomvonalának, 
csatlakozási pontjainak kiépülése lesz. Az új út déli oldalán kb. 20 ha gazdasági területi 
fejlesztés is tervezett. A gazdasági funkciók betelepülése és a könnyebb elérhetőség a 
lakóterületek növekedését is előrevetíti, amit a Gyódi út déli oldalán, a jelenlegi 
lakóterülethez csatlakozva – ütemezhetően, közép- és hosszútávon kb. 120, nagytávon 
további kb. 80 építési telek kijelölése is mutat. A létesítmény hatása megnyilvánul az út 
külterületi vagy belterületi területrészeket elválasztó hatásában, a terület-felhasználásból 
adódó területcsökkenésben, valamint a területek értékének változásában (fel- illetve 
leértékelődés). 
 
Az 1970-es évek elejétől érzékelhetően jelentkezik az aridifikáció folyamata annak 
szerteágazó ökológiai és gazdálkodási következményeivel. Az aridifikáció (szárazodás) 
részben természetes, részben antropogén folyamat, mely tömören meghatározva 
talajvízszint-süllyedést és hatásait jelenti. A változás jellegéből fakadóan az időszakos, 
kiemelt domborzati helyzetben elhelyezkedő felszíni vizek tűntek el legnagyobb arányban. 
Feléledésük csak a legcsapadékosabb években tapasztalható és a klímamódosulás miatt a 
jövőben is csak a nedvesebb periódusokban várható. A zártkert, mint ingatlan-nyilvántartási 
kategória létrehozása 1967-ben sajátos tájhasználati mód, a vegyes területhasználati forma 
kialakulását tette lehetővé. A zártkertek mai jellemzői: a sűrű szórványhálózat, a kisparcellás 
telekstruktúra és a diverz tájhasználat.  
 
A fenti szempontok alapján úgy véljük, hogy a Keszüt is érintő urbanizáció, szuburbanizáció 
és a főként műszaki tartalmú modernizáció az 1980-es évektől kezdve a táj egésze 
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szempontjából is jelentős tényező. 
 
A táj harmóniája alatt az adott állapot és változás organikus volta érthető. Ez akkor optimális, 
ha az adottságok és a használat megfelelnek egymásnak. Ezért a tájjal számoló 
vidékfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele a valóságosan figyelembevett fenntarthatóság 
és szubszidiaritás. A tájból kiinduló vidékfejlesztés nem környezetromboló és nem idegen, 
mivel magát a tájat is az ember alakítja jól, vagy rosszul, de mindenképpen kultúráján 
keresztül. A táj állapota egyre fontosabb idegenforgalmi tényező is, a tájváltozás és a tájkép 
harmóniája elsősorban a lakosság, szakemberek és látogatók megítélése alapján 
értelmezhető.  
 
A jelenlegi módosítások többsége nem olyan jelentőségű, ami tájszerkezeti léptékű változást 
eredményezne, az M60 a legmarkánsabb szerkezeti változás, de ennek következménye 
inkább a jelenlegi folyamatok felgyorsulása, mintsem módosulása lesz. 
 
1.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 
 
A közigazgatási terület természeti értékeinek megőrzését többféle védelmi kategória is 
szolgálja. Ebből adódóan a különböző védettségi kategóriákkal jelölt területek sok esetben 
fedik egymást. A településszerkezeti terv tartalmazza a különböző védelem alatt álló 
területek lehatárolását. A területhasználatkor a természet védelme érdekében a védelem 
módját meghatározó jogi hátteret maradéktalanul figyelembe kell venni. Általános elv, hogy a 
természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy 
a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek, és azok folyamatainak 
működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fennmaradjon, és 
fenntartható legyen. A természeti területek használata és fejlesztése során természetkímélő 
hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a táj jellegének, esztétikai‐, 
természeti értékeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a 
megóvását. A hagyományos terület‐és tájhasználat fenntartása indokolt. A nyomvonalas 
létesítmények (utak, vízfolyások) menti folyosók zöldfelületi fedettségét fenn kell tartani, 
illetve fejleszteni kell a környező területhasználatok figyelembe vételével. A vízmedrek 
szabályozása, burkolása, a kísérő növényzet károsítása természetvédelmi szempontból nem 
javasolt. 
 
Keszü közigazgatási területén található a helyi védelem alatt álló Keszüi mocsár, melyet az 
M60 nyomvonal a tervek szerint 97 m hosszan területfoglalás mellett metsz (Keszü 0103/11 
és 0103/12 hrsz). A tervezett fejlesztés kapcsán együttesen 1938 m² (0,19 ha) és déli 
irányban további munkaterület területfoglalás várható. A módosított műszaki megoldás 
(áthidalás) miatt a helyi jelentőségű védett természeti területen csökkent a területfoglalás, 
ami lényegesen kedvezőbb megoldás a korábbinál.  
 
Az M60 keresztezi az Országos Ökológiai Hálózat egyes részeit és a Pécsi-sík HUDD20066 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet is. Az M60-ra környezeti hatástanulmány, 
az érintett Natura 2000 területre vonatkozóan külön Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció készült. Az értékes élővilágú területeken, ahol erre lehetőség adódott, ott a 
terület igénybevételt minimalizálták, pl. a Keszüi-mocsár területén a párhuzamos utak 
esetén, a Pécsi-sík Natura 2000 területen pedig a fragmentáció megakadályozására a pálya 
hídszerkezeten fog haladni. 
 
A táj vonalas műszaki létesítmények által kiváltott felszabdalódási folyamatának ökológiai 
következményeit könnyű belátni, de értékének kifejezésére, differenciálására nincsenek 
objektív szempontok. Az utak kettévágnak addig egybefüggő tájfoltokat, alapvetően 
módosítják a tájban mozgó élőlények korábbi mozgási lehetőségét, ezzel sérülékenyebbé 
teszik az összezsugorított térbe kényszerített populációkat. A tájban eluralkodnak az izolált 
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fragmentumok, amelyek ökológiai működése eltávolodik a természetes anyag- és 
energiaáramlási folyamatokra jellemző korábbi paraméterektől. Sokan ma ezt a 
tájfelszabdalódást, fragmentációt tartják a fejlett ipari-szolgáltató országokban a 
legveszélyesebb természetromboló folyamatnak.  Egy táj ökológiai működése szempontjából 
fontos tájszerkezeti kérdés, hogy mennyire diszperz a lineáris műszaki létesítmény.   
 
A Natura2000 területek esetében általános természetvédelmi célkitűzés a kijelölés alapjául 
szolgáló fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául 
szolgáló természeti állapot, és a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A 
Natura2000 terület kezelési terve alapján az alábbiak javasolhatóak: 
A gyepek esetén kötelezően betartandó előírásként a Natura 2000 gyepterületek 
fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007 (X.18.) Korm. rend. előírásait 
szükséges alapul venni. A gyep művelési ágú (jelölő élőhelyekben gazdag) területek jelentős 
cserjésedése tapasztalható. Ezek a gyepek a kijelölést követően, az elmúlt 10 év során 
cserjésedtek be, vagy gyorsult fel cserjésedésük, ezért gyeppé visszaállításukra minden 
esély megvan. Mielőbbi beavatkozás szükséges azokon a területeken elsődlegesen, ahol a 
fiatal cserjésekben a gyep még jó eséllyel visszafordítható. Összefüggőbb galagonyacserjés 
állományok esetében a gyep visszaállításához több éves visszatérő kezelés szükséges. 
Terjedésük kezelés hiányában felgyorsul, teljes záródásuk a Natura 2000 élőhelyek 
csökkenését okozza, ami a kijelölés céljaival ellentétes. 
 
Üzemtervezett erdők esetében a gazdálkodást és kezelést a vonatkozó erdőterv rendelet, a 
körzeti erdőterv és az üzemtervek szabályozzák, melyek előírásai betartandók. A kezelési 
egység területén az erdőtelepítés nem javasolható. Gyepeken az inváziós faállományok 
helyére erdőtelepítés nem javasolható. További erdőállományok telepítése nem javasolt, a 
véghasználat után őshonos, természetes fafaj-készletű tér- és korszerkezetű erdők 
kialakítása a cél. Az erdők kialakulása a területen a prioritásként kezelt fátlan élőhely típusok 
kárára nemkívánatos természetvédelmi szempontból, így a szukcesszió akadályozása 
szükséges. 
 
Olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhelyek területének csökkenésével jár 
(beépítés, vonalas létesítmények kialakítása) nem javasolható (kivéve extenzív állattartást 
kiszolgáló bontható faszerkezetű épület).  
 
Természetvédelmi szempontból kívánatos lenne a természetvédelmi kijelöléssel érintett 
területeken a szántóterületek felhagyása és az ökológiai viszonyoknak megfelelő, lehetőleg 
üde rét kialakítása, esetleg erdőtelepítés hazai és a tájban is honos fafajjal javasolható. 
 
A vízkészlet megőrzése a Pécsi-sík központi területein kiemelt fontossággal bír valamennyi 
jelölő és nem jelölő élőhely szempontjából is. A Pécsi-sík központi része éppen kb. a Natura 
2000 terület központi része lefolyástalan terület. A kijelölés előtt évtizedekkel korábban 
kiépített árokrendszer létesítésekor a természet-megőrzési szempontok még nem merültek 
fel, ezért a belső területek vízkészletének megőrzése érdekében sem készültek műtárgyak. 
A létesített kisebb-nagyobb árkok medrei így túl mélyre kerültek, vagy az idők során egy 
kritikus határ alá süllyedtek, esetleg ismétlődő mederkotrások is történtek. Fontos a 
csatornák viszonylagos zavartalanságának és kellő vízszintjének megőrzése. Elképzelhető a 
terület érintett és ahhoz hasonló hidroökológiai állapotú vízfolyásainak medermorfológiai 
fejlesztése, kanyarok kialakítása, egyszerű vízvisszatartó műtárgyak telepítése. Ha a talajvíz 
magasabban tartható lenne, az nem csak a Natura 2000 terület fenntartására, hanem az 
egyes, főleg vízigényes fafajokkal erdősült, üzemtervezett erdők növekedésére, hozamára is 
kedvezően hatna. 
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Az OTÉK definíciója szerint a fényszennyezés olyan mesterséges zavaró fény, ami a 
horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a 
megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros 
élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is. 
Szintén az OTÉK 54. §-a szerint az építmények megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a 
fényreklámot és a hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás 
fényszennyezést ne okozzon. Ez különösen fontos a védett természeti területek és védett 
tájak esetében. Ennek alapján javasolt – az OTÉK szerint is – a TKR-ben a fényszennyezés 
elkerülését szolgáló szabályozás a LoNNe (Loss of theNight Network) kutatói hálózat 
ajánlásait alapul véve, az alábbiak szerint: 
 

 El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb 
hullámhosszúságú fényt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a 
kültéri világítás színhőmérsékletére. 

 A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra 
szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A 
megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az 
épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába, – utóbbi esetben nagy 
távolságra terjed és nem kívánt „mellékhatásként” a természetes tájat is megvilágítja. 
A fényeknek – még a díszvilágítás esetén is – lefelé kell irányulniuk. Így például a 
talajszintbe épített fényvetők telepítésekor gyakorlatilag elérhetetlen az az OTÉK 
kritérium, hogy ne világítsunk a horizont fölé.  

 Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen - és amennyire csak lehet - alacsony 
intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely 
kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) 
megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb 
megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult.  

 Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél 
után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye 
csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A 
nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség. 

 
1.3. TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK 
 
Keszü tájképi adottságai kedvezőek. A falu fölötti zártkertek és az innen nyíló kilátás Keszü 
uralkodó táji értéke. Tájképi szempontból különösen érzékenyek a gerinc- és tetőfelületek, a 
dombvonulatok természetes kontúrjai. A dombok közé ágyazott Keszü belterülete mintegy 
140-160 méterrel fekszik az Adriai-tenger szintje felett. A környék legjobb kilátó- és 
megfigyelőpontjai ennél kb. 50 méterrel magasabban találhatóak: a 238 méteres tengerszint 
feletti magasságot elérő Gyód feletti és Cseri dűlők, a 170 méteres Temetői dűlő környékéről 
remek kilátás nyílik a település és a Mecsek felé. Ez a látványokban gazdag táj 
tájképvédelmi szempontból kedvező és védendő. A külterület északi részére jellemző, 
dominánsan kert- és erdőgazdasági tájhasználat a látványértékek szempontjából igen nagy 
jelentőségű. Ezek lefedésére Keszü közigazgatási határán belül az BmTrT tájképvédelmi 
övezetet jelöl ki. Az övezet a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területeket fed le, ahol 
a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes 
esztétikai jellemzőkkel bíró elemek találhatók.  
 
A lejtő-kitettségi adatok egyértelműen mutatják, hogy Keszü uralkodóan kelet-nyugati lejtőkre 
települt, kihasználva azok előnyös adottságait. A település legjellemzőbb észak-déli 
terjeszkedési iránya mellett megfigyelhető a zártkertek, tetők beépítése is. Az évszázadok 
óta tartó szőlőművelés, majd a 20. századtól a szőlőterületek beépítése átalakították a 
domboldalak mikrodomborzatát.  
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Keszü látképe, hátterében a Dél-Baranyai-dombság 

 

 
Keszü legújabb, kertvárosi részének látképe, látszik a szigetszerű, intenzív területhasználat 
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A Mecsek vonulata a falu nyugati határából, a gyódi útról 

 
 
A Tvt 7. § alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai 
adottságok megóvása érdekében  

 gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, 
berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a 
mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba 
illesztéséről. 

 a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a 
telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti 
értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére; 

 biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, 
létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma 
alkalmazkodjon a táj jellegéhez 

 
Az M60 gyorsforgalmi út tájbaillesztése szempontjából a korábbi környezeti hatástanulmány 
tájvédelmi fejezete ötféle növénytelepítési típust jelölt meg. Az M60-hoz készült KHT és a 
környezetvédelmi engedély növénytelepítés szempontjából kiemelt jelentőségű szakaszt jelöl 
ki a 32+500 és 33+300 szelvények között Keszü község irányában. 

 
Javasolt védelmi rendeltetésű erdősáv telepítése 

 a tervezett kertvárosias lakóterület északi és nyugati lehatárolására a Gyódi bekötőút 
déli oldalán és a gyódi közigazgatási határ mentén. 

 a Gyódi bekötőúttól északra a lakóterület és a 0154 hrsz.-ú földút közti területen.  
 
Közjóléti erdő tervezett a Cserepes-dűlői lakóterülethez délnyugat felől csatlakozó, 
beépítésre nem alkalmas völgyben (1301 és 02/1 hrsz.) és az intézmény területhez nyugat 
felől kapcsolódva. 
 
A tervezett lakóterületi fejlesztés miatti biológiai aktivitásérték csökkenés pótlására védelmi 
vagy gazdasági rendeltetésű erdőterületek telepítendők. a 093/9 hrsz.-ú földrészlet területén. 
 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területének jelentős részén a 
természetes és természetközeli állapotú területek, ill. az évszázadok alatt kialakult 
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tájhasználat megőrzését biztosító jelenlegi területfelhasználási övezeteket továbbra is fenn 
kell tartani. A tájkép védelme érdekében nem javasolt olyan szabályozás, amely a tájképi 
értékeket sértő beépítést tesz lehetővé. A tájképvédelmi övezet határa a település lakott 
részére is kiterjed, amelyben lakó, kertgazdasági területhasználatok is előfordulnak. Az 
övezetben új épületek kialakításánál biztosítani kell a tájba illesztést, nem csak az épület 
paraméterei, (magassága és tömege, tetőformája, építőanyag használat), hanem a 
tereprendezés és növényesítés során is. Az OTRT lehetővé teszi, hogy az övezet által 
érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében 
a helyi építési szabályzat határozzon meg a területhasználatra és az építmények tájba 
illeszkedésére vonatkozó szabályokat, az építmények tájba illeszkedésének bemutatására 
látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat 
meg. Emellett az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni, és a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell elhelyezni. 
 
Az övezetben új épületek kialakításánál a tájba illesztést nem csak az épület paraméterei, 
(magassága és tömege, tetőformája, építőanyag használat), hanem a tereprendezés és 
növényesítés során is biztosítani kell. A tervezett épületek kialakítása során figyelemmel kell 
lenni a terepviszonyokra, elsősorban a hegyoldali területeken. A telek lejtése esetén a 
különböző magassági igényű épületek telepítésével kihasználhatók, az épületek részben a 
terepbe süllyeszthetők. Tájképvédelmi okokból az építési telken történő terepalakítás 10 % 
alatti tereplejtésnél legfeljebb 1,0 m 10-20 % közötti tereplejtésnél legfeljebb 1,5 m 20 %-ot 
meghaladó tereplejtésnél 2,0 m legyen az eredeti terepszinttől mérten. A kialakításra került 
rézsűk 2’-nál meredekebbek ne legyenek. A természetes terepalakulatokat lehetőség szerint 
meg kell őrizni.  
 
A tájba illesztést elősegítheti a telek be nem építhető részének illetve beültetési 
kötelezettség kiszabályozása. A tájba illesztés eszköze lehet az építmények takarása a táji 
és természeti adottságoknak megfelelő, közepes, vagy nagy lombkoronát növelő lombhullató 
fafajokból és egyéb honos növényekből kialakított növénysáv. A tájbaillesztés érdekében a 
környezetrendezéseknek arculati szempontból is összhangban kell lennie a települési 
arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet ajánlásaival és előírásaival.  
 
Javasoljuk, az övezetben történő építésekhez a tájba illesztés megítéléséhez alkalmas 
látványterv készítését, ahol a rálátás és a kilátás szempontjait kell elsősorban vizsgálni, és 
amely az eredeti terepszintnek megfelelően, a lejtő, és/vagy a területet feltáró, meghatározó 
irányokból vagy a természetvédelmi szempontból érzékeny területek, pontok felől ábrázolja 
az épületet, színezve, a szomszédos épületek és a tájképi háttér bemutatásával makett, 
fotómontázs, vagy digitális 3D megjelenítéssel. A grafikus megjelenítések esetén a 
nézőpontot a talajon álló ember szemmagasságában kell felvenni. A látványterven meg kell 
jelennie a környező terepalakulatoknak. 
 
Az építési engedélyhez nem védett külterületen a természet- és tájvédelmi szakhatóság 
állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok között az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti „tájvédelmi 
munkarész" is kell, az ott meghatározott tartalommal. Tájképvédelmi, tájkarakter-védelmi 
szempontból a beépítés módja és az egyéb konkrét paraméterek (méret, magasság, szín, 
anyag) is csak a konkrét hely ismeretében ítélhetők meg. Konkrét hely ismerete nélkül a 
látványkapcsolatok sem vizsgálhatóak érdemben. Az adott építmények tervezését, 
engedélyeztetését a tájba illeszkedés érdekében az MSZ  20378:2018 (Tájvédelem: A tájba 
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illesztést igazoló dokumentáció műszaki követelményei) számú szabvány szerinti vizsgálattal 
javasolt alátámasztani. 
Az övezetben a telek határvonalain és a telken belül elsősorban áttört, lábazat nélküli 
kerítés, vadháló, villanypásztor vagy sövénykerítés létesítése javasolt. 
 
A meglévő szőlő- és kertes területeket fenn kell tartani, művelési ág, illetve területhasználat 
változtatás csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat érdekében javasolt.  
 
1.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
 
Mivel a felülvizsgálat során újonnan kijelölt beépítésre szánt területek összege meghaladja 
az 1 ha-t, az egyenleg fenntartását a 419/2021.(vii.15.) Korm.rendelet 18.§ (1) bekezdése 
értelmében igazolni kell. 
Az aktivitásérték számításakor alapérték a felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti 
terv szerinti aktivitásérték. A változások helyszíne a 2.2.2. fejezetben olvasható.  
 
Változás 
száma 

Terület 
(ha) 

Változás előtt Változás után 
terület-

felhasználás 
módja 

érték-
mutató

aktivitás-
érték 

terület-
felhasználás 

módja 

érték-
mutató 

aktivitás-
érték 

A1 0,34 Ee 9 3,06 Lf 2,4 0,82 

A2 0,61 Ee 9 5,49 Lf 2,4 1,46 

A3 3,1 KÖ 0,5 1,55 Gá 0,4 1,24 

B1 0,45 Lke 2,7 1,22 Zkk 6 2,7 

B2 0,22 Lf 2,4 0,53 Ek 9 1,98 

B3 2,27 Kte 3 6,81 Má 3,7 8,4 

B4 0,93 Kme 2,2 2,05 Kb-En 3,2 2,98 

B5 1,82 Kre 1,5 2,73 Kb-Re 3,2 5,82 

B6 1,5 Kke 1,5 2,25 Kb-Ke 3,2 4,8 

C1 1,2 Kke 1,5 1,8 Lf 2,4 2,88 

C2 1,27 Kre 1,5 1,91 Lke 2,7 3,43 

C3 0,48 Lf 2,4 1,15 Lke 2,7 1,3 

C4 1,94 Lf 2,4 4,66 Lke 2,7 5,24 

C5 2,35 Vt 0,5 1,18 Vi 0,5 1,18 

D1 0,84 Má 3,7 3,11 Ev 9 7,56 

D2 1,41 Tk 8 11,28 Ev 9 12,69 

D3 6,12 Má 3,7 22,64 Mk 5 30,6 

D4 0,4 Mk 5 2 Eg 9 3,6 

D5 1,2 Má 3,7 4,44 Eg 9 10,8 

D6 0,25 Eg 9 2,25 Má 3,7 0,93 

D7 1,42 Mk 5 7,1 Kb-MK 3,2 4,54 

D8 0,24 KÖ 0,5 0,12 Ev 9 2,16 
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    89,33   117,11 

 
A településszerkezeti terv felülvizsgálata során a település közigazgatási területére számított 
biológiai aktivitásérték nőtt, az aktivitásérték növekmény 27,78.  
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2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 
2.1. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEINEK FEJLESZTÉSI JAVASLATAI 
 
A zöldfelület-fejlesztési javaslat célja a meglévő természeti, zöldfelületi értékek és a 
zöldfelületi kapcsolatok megőrzése, hiányzó elemek megteremtése, biztosítva az összefüggő 
ökológiai, és funkcionális zöldfelületi hálózatot. Mivel új beépítésre szánt terület kijelölése 
után 5% zöldterületet kell létesíteni, a szerkezeti terv az alábbi zöldfelületi jellegű 
fejlesztéseket tartalmazza: 
 Közpark kialakítása a település déli szélén, a 036 hrsz.-ú árok és az 1664 hrsz.-ú út közti 

területen – kb. 1 ha 
 Közkert kialakítása az 1320/3 hrsz.-ú ingatlan területén – kb. 1900 m2 
 Közkertek kialakítása a tervezett kertvárosias lakóterületen – kb. 3800 m2 
 
Bár övezetileg nem zöldterület, de pozitív zöldfelületi vonatkozása van a Pázsiti rét délkeleti 
részén tervezett rekreációs terület kialakításának sportolási, játszó és pihenő funkciókkal, a 
0147/4, 0147/26 hrsz. földrészletek, és a 0147/27 hrsz.-ú ingatlan keleti nyúlványának 
igénybevételével – kb. 1,81 ha. A településszerkezeti terv tartalmazza a terület távlati 
belterületbe vonásának lehetőségét. 
 
Általános probléma, hogy a zöldterület kijelölésén és maximum füvesítésén túl nem történik 
több, ezért javasolt, hogy a zöldterületek kialakítása, felújítása, fejlesztése 
környezetrendezési, kertépítészeti tervek alapján történjen. Zöldfelület felhasználásával járó 
műszaki beruházásnál szakági tervezőt kell bevonni, aki megállapítja a védendő értékeket, 
valamint az adottságok figyelembevételével fejlesztési javaslatokat ad.  
 
Zöldterületeken, valamint új közlekedési területen javasoljuk ezen túl, hogy 

 a zöldfelület biológiailag aktív zöldfelület legyen, kertépítészeti terv alapján, 
változatos, háromszintes növényállománnyal (150 m²-enként javasolt legalább egy 
közepes vagy nagy méretű lombos fa és cserjeszint). A tervnek tereprendezési 
tervlapot is kell tartalmaznia. A kertészeti terv alapján megvalósuló növényültetési 
kötelezettség teljesítését követően javasolt a használatbavétel engedélyezése. 

 a tájba illesztésre és takarásra a helyi ökológiai viszonyoknak megfelelő, nem invázív 
és/vagy kivadulásra hajlamos, legalább 50%-ban őshonos vagy gyümölcsfa-fajokat 
lehet alkalmazni, 

 minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, 
túlkoros lombos fa ültetendő. Javasolt előírni, hogy ez a fa közvetlenül az adott 4 
parkolóhely mellett legyen. A fásítást magán a parkoló területén, a fákat szétosztva 
kell megvalósítani, nem pedig a telek egyéb területein, mivel a szabályozásnak az a 
célja, hogy javítsa a fák hiányában gyorsan felmelegedő, kedvezőtlen klímájú, 
biológiailag inaktív parkolófelületek településökológiai kondícióit.  

 parkoló és közterület fásításakor az alábbi minőségi követelményeket javasoljuk a 
sorfa minőségű fákkal szemben 
‐ min.2,2-2,5 m törzsmagasság 
‐ min.5 cm törzsátmérő 
‐ min.5-6 koronavessző 
‐ min. 30-50 cm-es, sűrűn elágazó gyökérzet 
‐ előnevelt, legalább kétszer iskolázott, nagyobb törzskerületű egyedek 
telepítése 

 kerülni kell a fák gyökerének leburkolását, a fás szárú növény töve körül legalább 
2,56 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni, elsősorban összefüggő sávként. 
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2.2. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA 
 
Az új településszerkezeti terv megtartja a meglévő, illetve korábban kijelölt zöldterületeket, 
ezen túlmenően új zöldterület nem került lehatárolásra. A meglévő  zöldterületek kielégítik a 
település lakóinak rekreációs igényeit.  Keszüben közpark nem található, ezt a funkciót a közeli 
Malomvölgyi tó és parkerdő területe tölti be. A HÉSZ‐ben valamennyi építési övezetre 
vonatkozóan meghatározásra került az egyes telkek esetében kialakítandó minimális 
zöldfelületi arány, az ebben történő esetleges csökkenés intenzívebb növényzet (többszintes 
növényzet) kialakításával kerül ellensúlyozásra. 
 
2.3. ZÖLDFELÜLETEK ÖKOLÓGIAI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
JAVASLATOK 
 
A belterületen belül a zöldfelületek ökológiai szerepei lehetnek a hősziget csökkentése, a 
levegőminőség-javítás, talajjavítás és az állatok (madarak, rovarok, rágcsáló emlősök) 
számára biztosított élettér. Ezeket az ökológiai szerepeket csak megfelelő kiterjedésű és 
intenzitású zöldfelületi rendszer képes betölteni.  
 
A települési szövet lokális klímára gyakorolt hatása nem jelentős, nem beszélhetünk szoros 
értelemben vett települési klímáról. Keszü beépített és be nem épített területei között nem 
várható jelentős különbség a hőmérséklet, páratartalom és egyéb tényezők vonatkozásában, 
inkább a völgyi helyzet és a kitettség meghatározó. 
 
A belterületen az ökológiai szerepet az erősíti legjobban, ha a zöldterületek megfelelő 
minőségben való fenntartása folyamatosan biztosítva van. Új beépítéseknél 3 szintű (gyep, 
cserje, lombkorona) zöldfelületet javasolt kialakítani, amellyel a mikrokörnyezet minősége 
javítható. Új fásítás, zöldfelület létesítésekor figyelemmel kell lenni a természetföldrajzi 
adottságokra, az egyes fajok növekedési igényére (telepítési távolság), az egészségügyi 
szempontból kedvezőtlen fajok kerülésére, hogy a telepítésre kerülő zöldfelületi elemek 
hosszú távon szolgálják a települést.  
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 
3.1. HÁLÓZATI KAPCSOLATOK, FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK HELYZETE 
 
A település belterületén lévő összekötő és bekötő utak kapcsolódnak a közeli települések 
úthálózatához, ezzel Pécs és Pellérd célállomás mellett lehetővé teszik az M60 autóút 
valamint a 6-os főút használatával távoli települések elérését is. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal 2021.06.16-án jóváhagyta az M60 gyorsforgalmi út érintett 
szakaszának módosított környezeti hatástanulmányát, amelynek alátámasztó munkarésze a 
település északi felén húzódó, tervezett gyorsforgalmi út környezeti hatástanulmánya. Az út 
34+145 km szelvényében található a Pécs, Vajszló és Pellérd felé vezető utak bekötésére 
szolgáló fél-lóhere formájú csomópont, melynek kereszteződései körforgalmúak. A 
gyorsítósávok hossza egységesen 290 méter, míg a lassítósávok hossza egységesen 180 
méter hosszú.  
 
Vajszló és Pécs között új főút kialakítását tartalmazzák a hatályos területrendezési tervek. A 
főút dél felől a jelenlegi 5801 ök. úton halad, majd Keszü nyugati részén új nyomvonalon 
csatlakozik az M60 déli körforgalmába, onnan a gyorsforgalmi úttól délre haladva eléri a 
jelenlegi 5816-os utat. Ennek meglévő nyomvonalán haladva jut el Pécsre. 
 
Az M60 gyorsforgalmi úttóltól délre eső területeken az Önkormányzat gazdasági övezet 
kialakítását támogatja. A várhatóan megnövekvő teherforgalom előidézi, a körforgalom pedig 
megvalósítja a sebesség csökkenését, ezért a főút ezen szakasza forgalomcsillapított lehet. 
Bár a térség várhatóan külterület marad, lakott területi előírások alkalmazása lehetséges, 
beleértve a csomópontok távolságát és járda építésének igényét is. 
 
3.2. A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET KÖZÚTHÁLÓZATA  
 
Országos közutak 
 
M60 gyorsforgalmi út 
 

Műszaki paraméterek 
 
 

M60 autóút 31+160 – 48+000 km szelvények közötti szakasza (távlatban autópályává 
fejleszthető)

 Előírások szerinti értékek Alkalmazott értékek
tervezési osztály K.II.A K.II.A 
tervezési sebesség 110 km/h 110 km/h* 
burkolatszélesség 2 x 8.0 m 2 x 8.0 m 
koronaszélesség 20,00 m 20,00 m 
forgalmi sáv 3,50 m 3,50 m 
padka 1,50 m 1,50 m 
legkisebb vízszintes 900 m (Vt=130 km/h esetén.) 900 m 
legkisebb átmenetiív- 300 m (Vt=130 km/h esetén.) 350 m 
legnagyobb 4.0 % (Vt=130 km/h esetén.) 3.75 % 

 
*Helyszínrajzi és magassági vonalvezetés Vt=130 km/h-nak megfelelő elemekkel! 
 

Vizszintes vonalvezetés Keszü térségében 
 
Az 1-es tervezési szakasz kezdőszelvénye a 31+160 km szelvény. A tervezési szakasz 
elején a tervezett nyomvonal félpálya kiépítésel csatlakozik a meglévő szakasz 2x1 sávos 
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kialakításához. A meglévő félpályából mintegy 300 m elbontásra kerül, innentől új magassági 
vonalvezetéssel épül a teljes 20 m koronaszélességű keresztmetszet. Az egyenest követően 
R=900 m sugarú bal ívvel kerüli el Keszü települést, majd a Keszüi-láp felett műtárgyon 
(B.336 j. főpálya híd a Keszüi lápterület és vadátjáró felett az M60 gyorsforgalmi út 33+620 
km szelvényében) haladva eléri az 5816 j. út korrekcióját, ahol különszintű csomópont is 
létesül. A nyomvonal egy 3400 m sugarú jobb ívvel folytatódik Pellérdet déli irányból kerülve. 
 

Magassági vonalvezetés Keszü térségében 
 
A hossz-szelvény a 31+160 km. sz. kezdőszelvényében csatlakozik a meglévő M60 autóút 
szakasz hossz-szelvényi kialakításához. A tervezési szakasz elején a pálya 2,8 %-os 
eséssel indul, majd egy 50000 m sugarú homorú lekerekítést követően 0,6%-os eséssel 
vezet át a Keszü-Kökény vízfolyás völgye felett. A pálya egy 15000 m sugarú homorú 
lekerekítő ívvel vezet át az 5818 j. út korrekciója alatt, mellyel különszintű csomóponti 
kapcsolatot alkot. Innen 1%-os emelkedéssel folytatódik és Pellérd mellett haladva 
bevágásos, töltéses szakaszok váltakozását követően éri el az egykori pellérdi 
bányaterületet. 
 

Keresztmetszeti paraméterek 
 

keresztmetszeti elem M60 autóút 48+000 – 
68+050 km sz. 

távlati II. ütemű 26,00 m 
koronaszéleség esetén 

forgalmi sávok száma 2x2 2x2 
koronaszélesség 20,00 - 27.00 m 26,00 – 29,50 m 
Elválasztósáv szélessége 3,00 m 3,00 m 
burkolatszélesség 8,00 - 11.25 m 8,25 - 12.00 m 
forgalmi sáv szélessége 3,50m 3,75 m 
leállósáv szélessége - 3,00 m 
leálló öböl szélessége
(szélső forgalmi sávtól 

é )

3,50 m - 

üzemi leálló öböl szélessége 3,00 m - 
padka szélessége 1,50 m 1,00  m 
 
 
5816 - Pécs-Pellérd összekötő út 4831 E/nap 
58101 - Gyód bekötő út  4326 E/nap 
58106 - Keszü bekötő út    288 E/nap 
 
Az összekötő utak 2 forgalmi sávosak, 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 
 Malomvölgyi út 
 Szent István körút 
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 Mátyás király út 
 Bem József út 
 Tóvölgyi út 
 Árpád-fejedelem út 
 
A jelenleg beépített területek úthálózata kialakult. A meglévő szűk keresztmetszetek 
lehetséges bővítésére a szabályozási terv ad megoldást. A gyorsforgalmi út építésével 
létrejövő új fejlesztési lehetőségeket a 3.1. pont tartalmazza. 
 
3.3. 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. 
 
A buszjáratok útvonalai kialakultak, ezen az állami úthálózat fejlesztése várhatóan nem fog 
módosítani. Helyi feladat a meglévő megállók és forduló komfortosítása. 
 
3.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 
 
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. 
Azokon az utcákon, amelyen nem alakítható ki a gyalogosok számára megfelelő járda, 
vegyes használatú úttest alakítható ki, a forgalom csillapítását akár egyedileg, akár 
övezetméretben lehet megvalósítani. 
 
Kerékpáros közlekedés 
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. 

 
Mikromobilitás 
Ez az új kifejezés olyan járművel vagy eszközzel történő közlekedést jelent, amelynek 
tömege nem haladja meg a 350 kg-ot, sebessége pedig a 45 km/ót (pl. kerékpárok). Ezekkel 
a járművekkel általában az úttesten engedélyezett közlekedni, járdán csak akkor, ha mind a 
gyalogos, mind a járműforgalom elenyésző. Keszü esetén ilyen lehet az új főút iparterületi 
szakasza. 
A község lakott területén az úttesteket ezen járművek sérülékenysége miatt megfelelő 
minőségében kell tartani. 
 
3.5. 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. 
 
Bár a környezet védelme érdekében cél az egyéni gépkocsik használatának csökkentése, a 
meglévő járművek tárolását lehetővé kell tenni. Erre közösségi összefogás is szóba jöhet. 



41 
 

 

Keszü TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
 

 
3.6. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA 
 

övezeti jel útkategória 
tervezési oszt. 

környezet 

szabályozási szélesség 

OTÉK szerint eltérő 

KÖu-1 gyorsforgalmi út (autóút) K.II. 60 m 
kereszt-

szelvények 
szerint változó 

KÖu-2 külterületi mellékút K.V. 30 m meglévő 

KÖu-3 
külterületi egyéb út,  

mezőgazdasági út 
K.VI. 12 m 

4 m, 10 m, 
meglévő 

KÖu-4 belterületi gyűjtőút B.V. 22 m meglévő 

KÖu-5 belterületi kiszolgáló út B.VI. 12 m 10 m, meglévő 

KÖu-6 belterületi gyalogút B.VIII. 3 m meglévő 

 
Minta-keresztszelvények 

 

 
 

M60 gyorsforgalmi út általános szakasz 
 

 
 

5816 j. út 
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Lakóterületi kiszolgáló út 
 
  



43 
 

 

Keszü TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 
4.1. 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. 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. 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 

Keszü TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
 

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. 
 
Vízelosztás, javasolt fejlesztések: 
 
A vízellátó hálózat Keszü községben NA 80 és NA 100 mm-es KM.PVC csővezetékből épült 
körvezetékes, illetve ágas rendszerben. 
A tervezett lakóterület és zártkerti bővítések területén szintén megfelelő a Dk 110 és Dk 90 
mm méretű KPE anyagú gerincvezeték alkalmazása, lehetőleg körvezetékes kialakításban. 
 
A település nyugati részén a rendezési tervben kijelölt lakóterület vízellátó hálózatát a Fő 
utcán, két ponton célszerű csatlakoztatni a meglévő vízellátó hálózatra. A vízellátó hálózatot 
Dk 110 mm-es KPE csővel célszerű kiépíteni, a lakóutcákban körvezetékes kialakításban.  
 
A tervezett lakótelep déli részén 175 méter Balti szint feletti területek is vannak. Ezeknek a 
területeknek az ellátására ki lehet építeni a Gyódi összekötő vezetéktől egy 
nyomáscsökkentő szeleppel ellátott, minimum Dk 110 mm-es összekötő vezetéket. A 
nyomáscsökkentőn 200-210 m. Balti feletti nyomásszintet célszerű beállítani. 
Ez az összekötő vezeték alkalmas lehet a 170 m. Balti szint feletti további –elsősorban- 
zártkerti ingatlanok vízellátásának a megoldására is. A rendezési tervben megadtunk egy 
lehetséges nyomvonalat egy 2-es zónai gerincvezeték kialakítására. A gerincvezetéket az 1-
es zónai vízhálózat bővítésekkel párhuzamosan ki lehet alakítani közös munkaárkos 
megvalósításban. Az így kialakított nyomászónára csatlakoztathatók mellékvezetékek a Fő 
utcától nyugatra és keletre lévő 170-175 m. Balti szint feletti ingatlanok ellátására. 
A zóna kialakítását az üzemeltető Tettye - Forrásház Zrt-vel egyeztetett módon kell 
megterveztetni szaktervező bevonásával. 
 
A lakóterület bővítéseknél Dk 110x10 és Dk 90x 8,2 mm-es KPE gerincvezetékek építhetők 
körvezetékes kialakításban, az oltóvíz biztosítására föld feletti tűzcsapokkal. 
Nagyobb alapterületű ingatlanok esetén az oltóvíz igényt egyedileg kell vizsgálni, a hiányzó 
vízmennyiség biztosítására oltóvíz tárolót kell létesíteni, amiket a védendő ingatlanoktól 
maximum 200 méteres távolságban kell megépíteni. 
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Az M60 gyorsforgalmi út keszüi szakasza vízellátást nem igényel. 
 
4.2. 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. 
 
Az M60 gyorsforgalmi út keszüi szakasza szennyvíz csatorna kiépítését nem igényli. 
 
4.3. 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.  
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A nagyobb felületű vízgyűjtők közül a Cserepes-dűlői lakótelep árokrendszere a Zrínyi utca 
és a Malomvölgyi út nyugati végén csatlakozik a Keszüi-árokba.  
A völgy nyugati részéről a csapadékvizek a mellékutcák árkaiban, vagy kiemelt szegélyek 
között a burkolaton lefolyva jutnak el a befogadóig.  
Nagyobb vízhozammal a Gyódi bekötő út útárkánál kell számolni, ahol a településtől 
nyugatra lévő szántókról időszakonként iszapos elöntés is előfordul. 
 
A Keszüi-árok befogadója a Keszü-Kökényi-vízfolyás, melynek tulajdonosa Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata. A vízfolyás Pécs és Keszü külterületének határán, a Pécsi 
oldalon helyezkedik el. A Keszüi-árok jelenleg a 2+274 km szelvény bal partján csatlakozik a 
befogadóba jogszerűtlenül, magánterületeken keresztül. A Keszü-Kökényi-vízfolyás kezelője 
a csatlakozási pontnál a Pécsi BIOKOM Nonprofit Kft. A kezelő nem rendelkezik a befogadó 
rendezéséről szóló tervekkel.  
A Keszüi-árok vízgyűjtő területe a Keszü-Kökényi vízfolyásba csatlakozásnál 317 ha. 
A mértékadó gyakoriságú és időtartamú záporok esetén a vízhozamok az alábbiak szerint 
alakulnak a hidrológiai számítások alapján, a vízfolyás 0+000 szelvényére: 
 
Q10%= 5,1 m3/s 
Q3%= 6,8 m3/s 
Q1%= 8,8 m3/s 
 
A vízfolyás ezeket a vízhozamokat nem képes kiöntés nélkül levezetni. Nagyobb 
csapadékok esetén különösen a Gyódi úti csatlakozástól északra lévő szakaszokon évente 
előfordulnak kiöntések, vagy egyéb káresemények. 
A vízelvezetés megoldására ezért sürgős intézkedéseket kell tenni. 
 
A helyszíni vizsgálatok alapján, a külterületi szakaszon van lehetőség záportároló 
létesítésére, így az egyidejűleg lefolyó csapadékvíz mennyiség csökkentésére, időszakos 
visszatartására. A részvízgyűjtő felülete kb. 310 hektár, a lefolyó vízmennyiség az alábbiak 
szerint alakul a mértékadó gyakoriságú, és időtartamú csapadékok esetén: 
 
Q10%= 2,2 m3/s 
Q3%= 2,9 m3/s 
Q1%= 3,8 m3/s 
 
A másik lehetséges beavatkozási lehetőség a Gyódi bekötő út útárkában lefolyó 
csapadékvizek elvezetése északi irányba, a Keszü-Pellérd úttól északra lévő vízgyűjtőre. 
Ennek a vízgyűjtőnek a befogadója a Gyódi árok, illetve a Pellérd környéki halastavak. 
 
A részvízgyűjtő felülete kb. 26 hektár, a lefolyó vízmennyiség az alábbiak szerint alakul a 
mértékadó gyakoriságú, és időtartamú csapadékok esetén: 
 
Q10%= 0,42 m3/s 
Q3%= 0,55 m3/s 
Q1%= 0,72 m3/s 
 
Ezekkel a beavatkozásokkal a Keszüi-árkot terhelő vízhozam lecsökken olyan mértékig, 
hogy nem keletkeznek kiöntések a belterületen, és csökkenthetők az eléggé lehanyagolt 
állapotban lévő Kökény-Keszüi vízfolyást terhelő vízhozamok is. 
A beavatkozásoknak természetesen jelentős költségkihatása van, ezért célszerű pályázati 
forrást keresni a megvalósításra. 
 
A tervezett lakóterületeken és egyéb fejlesztések területén célszerű a rendezési tervben 
előírni a csapadékvizek telkenkénti kezelését, csapadékvíz tárolók építésével. A tárolókban 
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összegyűjtött vizet öntözésre, vagy szürke vízként használati vízként lehet hasznosítani. A 
közterületekre csak a csapadékvíz tárolók túlfolyó vizei kerüljenek. Ezeknek a javaslatoknak 
a megvalósításával növelhető a visszatartott, és helyben hasznosítható vizek mennyisége, 
csökkenthető a befogadó vízfolyások terhelése. 
A lakóutcákban nyílt vízelvezető árokrendszer építhető az árok alsó részén vízáteresztő 
burkolat kialakításával a vizek szikkasztásának, és az árok könnyebb karbantarthatóságának 
biztosítására. 
A kis szabályozási szélességű szakaszokon zárt vízelvezető rendszer építhető ki 
körszelvényű zárt csatorna, vagy TB típusú beton árokelemek alkalmazásával. 
 
A tervezett M60 gyorsforgalmi út csapadékvíz elvezetése 
 
Az útépítéssel összhangban biztosítani kell a tervezett útról lefolyó, valamint a terepről az út 
felé gravitáló csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését, valamint a tervezett utat 
keresztező vízfolyások, árkok út alatt való átvezetését.  
A víztelenítési rendszer kialakításánál a fő szempont, hogy a csapadékvizek gravitációsan 
kerüljenek a befogadókba, szikkasztásra, tározásra lehetőség szerint ne legyen szükség. 
A tervezett útról lefolyó ill. a környező területekről ide gyűlő csapadékvizeket az út földmű 
mellett kialakított talpárkokkal kell a befogadóba vezetni. 
A talpárok trapéz, a bevágási folyóka íves, csésze szelvénnyel kerül kiépítésre. Mivel a 
talpárkoknak a terepről az út felé gravitáló csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését is 
biztosítani kell, ezért az árkok méretét a terepadottságok figyelembevételével lehatárolt 
vízgyűjtők alapján kiszámolt levezetendő víz mennyisége határozza meg. Elsősorban 
földárok kialakítása a cél, de egyes szakaszokon burkolt árok kialakítása szükséges, pl.: a 
közvetlen vízbevezetés és érzékeny vízbázis helyén, továbbá műtárgyakhoz csatlakozó 
mederszakaszokon. A tervezett árkok burkolásának szükségességét a mértékadó 
vízhozamnál kialakuló vízsebességek és a talajminőség összevetése is befolyásolja. 
A vízelvezető útárkok befogadóiként a keresztező vízfolyások, árkok szolgálnak. 
A befogadókba történő bevezetés a vízfolyás kezelőivel (Vízügyi Igazgatóságok, 
Vízitársulatok, Önkormányzatok és egyéb kezelők) való egyeztetések alapján történhet. A 
Kezelők adatszolgáltatása alapján tervezhető meg a vízfolyás keresztezése és a tervezett út 
vízelvezető rendszerének bekötése. 
 
4.4. 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).  
 
4.5. VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS 
 
Keszü község villamos energiaellátási szempontból az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Pécsi Régióközpontjához tartozik. A község villamos energiaellátását az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. a Pécs Kertváros NAF/KÖF azaz a 132/22kV-os feszültségszintű 
alállomásából biztosítja. 
 
Az energiaellátást üzemviteli szempontból a nevezett Kertvárosi alállomásból Szigetvár 
irányába kivezetett 22kV-os 3x95mm2-es keresztmetszetű ún. gerinc szabadvezetékes 
hálózatról leágaztatott, névlegesen 20/0,4kV-os KÖF/KIF transzformátor állomások 
szolgáltatják. 
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Keszü 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, elhelyezkedéseill. 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. 

 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 
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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 
 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. 
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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. 
 
A beépítésre szánt területek javasolt / tervezett villamos energiaellátása 
 
Az E.ON Zrt. részéről jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés nem tervezett, azaz az 
energiaigények teljesítése és a hálózatok karbantartása, állagmegóvása szándékolt. 
 
A községben a településrendezési terv az úthálózat fejlesztése mellett előirányozta új 
lakóterületek, gazdasági területek, illetve rekreációs funkciójú különleges területek kijelölését 
is. 
 
A tervezett fejlesztésekhez 2 db transzformátor állomás létesítése irányozható elő: 
 A Gyódi út déli oldalára tervezett kertvárosias lakóterületek villamos energiaellátására és 

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

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

 
Az M60 gyorsforgalmi út keszüi szakasza villamos energiaellátást nem igényel. 
 
4.6. 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). 
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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 

 
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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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja 
alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet szerint elkészült Keszü község településrendezési eszközeinek 2021. évi 
felülvizsgálatához a stratégiai környezeti értékelés. A környezeti értékelés jelen 
véleményezési dokumentáció részét képezi. 
 
A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 
Ennek megfelelően a környezeti értékelés – más kötelező szakági tartalom mellett - 
részleteiben tartalmazza a településrendezési javaslatok környezetvédelmi 
összefüggéseinek bemutatását, a várható környezeti hatások előrejelzését, a környezeti 
feltételeket a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegőtisztaság-védelem, a zaj- és 
rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában. 
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálata során a tervezők figyelembe vették a 
környezeti értékelésben rögzített környezeti elemekre és jelentős hatótényezőkre vonatkozó 
követelményeket, a változtatások feltételeit. 
 
A környezeti értékelés során javaslat készült a helyi építési szabályzat környezetvédelmet 
érintő elemeire, amely beépült a HÉSZ normaszövegébe. 
 
Mérnökgeológiai javaslatok 
 
A település mérnökgeológiai viszonyai és építésföldtani adottságai, valamint a helyszíni 
felvételezés során szerzett ismeretek szerint nem szükséges elkülöníteni ásványvagyon 
gazdálkodási övezetet, mivel az egykoron helyiek által termelt ásványi nyersanyagoknak 
napjainkban nincs nemzetgazdasági jelentősége.  
 
Földtani veszélyforrások területe övezete egységet szintén nem indokolt elkülöníteni, mivel a 
település épített környezetének bővítésére vagy új területhasználatra kijelölt helyszíneken 
nincsenek olyan természeti adottságok, hogy azokon a jövőben gravitációs tömegmozgások 
(csúszás, suvadás stb.) kialakulása megvalósuljon. A történelmi beépítésű területen 
kizárólag csak esetlegesen és kis területre kiterjedően jelentkezhetnek egymástól elszigetelt 
helyzettel hámlások lakóépületek és a közterületek esetleges veszélyeztetése nélkül.  
 
A hatályos településrendezési eszközök módosításaként jelzett területhasználati 
változtatásokra vonatkozóan ajánlás, hogy:   
 
- a Gyódra vezető úttól délre kijelölt „Lke” övezetben a feltáró út egyúttal legyen a 
csapadékvizek gyűjtője és elvezetője, 
 
- a Pázsiti rét DNy-i részletében (a bevezető út keleti oldalán) tervezett „Lf” övezetben a 
lakóépületek padozatszintje a közlekedési útnál mindenképpen legyen magasabb helyzetű, 
továbbá szigetelés nélkül nem ajánlott alagsor vagy pinceszint kialakítása, 
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- a különleges beépítésre nem szánt területrészeken vagy övezetekben az esetlegesen 
létesülő jövőbeni építményeknél a szakági általános előírások betartásával megvalósítható a 
területhasználat, mivel külön szabványok vannak az egyedi alapozásokra, 
 
- a település belterületétől északra a pellérdi út mellé tervezett „Gá” övezet és közvetlen 
környezete alatt egységes építésföldtani adottságok (kőzetliszt) ismeretesek, tehát a 
közepes teherviselő képességű altalajokon történő épített környezet kialakításához külön 
feltétel megadása nem szükséges, 
 
- az új mezőgazdasági célú területhasználatok nem jelentenek elviselhetetlen terhelést vagy 
hatásokat az altalajokra, de az övezetek határvonalán kialakuló eróziós káreseményeket 
időszakosan kezelni kell és szükség szerint változtatni, vagy pontosítani kell a 
területhasználati célokon. 
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IV. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

 
 
A Keszü község településszerkezeti tervének felülvizsgálatához alapot nyújtó 
településszerkezeti terv 2008-ban készült. A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 
57/2008.(Vl.9.) sz. határozatával fogadta el, a terv 2010-ben, 2014-ben és 2017-ben 
módosult. Ezt a tervet a felülvizsgálat elfogadásával egyidőben a Képviselő-testület hatályon 
kívül helyezi. 
 
A felülvizsgálat során bekövetkezett településszerkezeti változásokkal érintett területek 
összefoglalója és értékelése a II. / 2. fejezetben található. 
 
A felülvizsgálat teljes körű, így mind a településszerkezeti terv és leírás, mind pedig a helyi 
építési szabályzat és a szabályozási terv felülvizsgálatát tartalmazza a teljes közigazgatási 
területre vonatkozóan. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet adta lehetőséggel élve a 
településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat (településrendezési eszközök) 
felülvizsgálata egyszerre készül, egy véleményezési eljárásban, de a településszerkezeti 
terv elfogadása meg fogja előzni a helyi építési szabályzat elfogadását. 
 
A helyi építési szabályzat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a 
településszerkezeti tervvel összhangban készült. A helyi építési szabályzat mellékleteként 
megjelenő szabályozási terv tartalmazza a településszerkezeti terv szerinti beépítésre szánt 
és nem szánt területeket, örökségvédelmi, táj- és természetvédelmi elemeket, 
védőterületeket, biztonsági övezeteket, korlátozással érintett területeket. 
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V. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 
Keszü község 2008. évben elfogadott, majd 2010-ben, 2014-ben, 2016-ban, 2017-ben, 
2018-ban és 2019-ben módosított hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) biztosította az 
építés rendjét, az értékek védelmét, lehetőséget adott az aktuális fejlesztésekre, azonban az 
időközben bekövetkezett jelentős mértékű jogszabály-változás következtében mind 
tartalmában, mind pedig felépítésében elavult, felülvizsgálatra szorult. 2018-ban az 
önkormányzat településképi rendeletet fogadott el, amely kiváltotta az addig a HÉSZ-ben 
szereplő, településképpel kapcsolatos előírásokat. 
 
Az új HÉSZ elfogadásával egyidőben a Képviselő-testület a korábbi rendeletet hatályon kívül 
helyezi. 
 
A felülvizsgált HÉSZ az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásain alapul. A HÉSZ az OTÉK II.-III. 
fejezetében meghatározott követelményeknél megengedőbb előírásokat nem tartalmaz.  
 
A rendelet felépítése és tartalma, valamint a szabályozási terv jelkulcsa a 314/2012.(XI.8.) 
Korm. rendeletben előírtaknak felel meg. 
 
A HÉSZ értelmező rendelkezései (HÉSZ 2.§) a rendeletben szereplő egyes fogalmak 
értelmezéséhez nyújtanak segítséget (illeszkedés, kialakult utcaszakasz, utcai épület, udvari 
épület, támfalgarázs).  
 
A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások (HÉSZ 5.§) között szerepel a 
bizonyos esetekben készítendő látványterv tartalmi követelményeinek pontosítása. 
 
A sajátos jogintézmények közül (HÉSZ 9.§) az önkormányzat az elővásárlási jog, valamint a 
településrendezési kötelezések közül a beültetési kötelezettség intézményét alkalmazza. Az 
elővásárlási joggal érintett ingatlanok listáját a HÉSZ 6. melléklete, a beültetési 
kötelezettséggel érintettekét a 7. melléklet tartalmazza.  
 
Az építés általános szabályai kitérnek a terepszint alatti építmények építésének 
lehetőségeire, a közművesítettséggel kapcsolatos elvárásokra, a speciális esetekben 
elvégzendő feladatokra (pl. országos vízminőség-védelmi területen betartandó 
követelmények, állattartó épületek elhelyezésének szabályai). Itt szerepelnek az elvárások 
abban az esetben, ha az építési övezeti vagy övezeti előírásnak nem megfelelő állapot a 
rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett (kialakult állapot), az építési hely 
értelmezése oldalhatáron álló beépítés esetén, valamint a magánutak kialakítására és a 
telken belüli parkolóhelyek biztosítására vonatkozó előírások. Az építés általános szabályai 
között találhatók még az előkertben és az oldalkertben elhelyezhető építményekre vonatkozó 
előírások is.  
 
A felülvizsgálat során a HÉSZ zömmel megtartotta a korábbi rendeletben az OTÉK adta 
lehetőségeket kihasználó rugalmas szabályozás elvét, de elsősorban a mezőgazdasági 
területi övezetekben a településkép védelme érdekében, valamint a Baranya megye 
területrendezési tervében szereplő ajánlásoknak eleget téve az OTÉK-ban meghatározott 
követelményeknél szigorúbb előírásokat fogalmaz meg. 
 
Lakóterületi övezetekben a szabályozás sehol sem szigorúbb a hatályos HÉSZ szerinti 
előírásoknál.  
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 Rendeltetés 
o Az egyes területfelhasználási egységekben általában az OTÉK szerinti 

rendeltetésű épületek és az adott övezet sajátosságaihoz igazodó 
melléképítmények helyezhetők el. Általános gazdasági területen lakás nem 
alakítható ki. 

 Lakásszám, épületek száma 
o A HÉSZ az építési övezetek túlzott besűrűsödésének elkerülése érdekében 

lakóterületi és kertes mezőgazdasági területi övezetekben a terület adottságaihoz 
igazodó mértékben szabályozza a telkenként elhelyezhető lakások / épületek 
számát.  

 Legnagyobb beépítettség és legkisebb zöldfelület 
o Beépítésre szánt területi építési övezetekben a megengedett legnagyobb 

beépítettség és a legkisebb zöldfelület az OTÉK szerinti érték.   
o Beépítésre nem szánt övezetekben általános esetben (erdőterület, 

vízgazdálkodási terület) a megengedett legnagyobb beépítettség szintén OTÉK 
szerinti.  

o Általános mezőgazdasági területen a termőföld védelme érdekében épület csak a 
2 ha telekterületet elérő földrészleteken építhető.  

o Kertes mezőgazdasági területen  
 az OTÉK előírásainak megfelelően a 720 m2-t el nem érő területű 

telkeken, illetve a 720-1500 m2 közötti, szántó, gyep, rét, legelő művelési 
ágú telkeken épület nem építhető.  

 A túlzott besűrűsödés elkerülése érdekében a legnagyobb beépítettség 
5%, de telkenként legfeljebb 250 m2 összes szintterület lehet.  Ez 
megengedőbb a hatályos HÉSZ-hez képest. 

 Lakóépület az OTÉK előírásait alapul véve szőlő, gyümölcsös és kert 
művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 
m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 
legnagyobb beépítettség felét nem haladhatja meg.  

 Zártkerti művelés alól kivett művelési ág esetén lakóépület 3000 m2 
telekterület felett helyezhető el. 

 A hatályos HÉSZ-től eltérően korlátlanul lehetőség nyílik több telek 
összevonására, de kertes mezőgazdasági területen birtokközpont nem 
alakítható. 

 Beépítési magasság 
o A rendelet a megengedett legnagyobb beépítési magasságot a 

homlokzatmagasság fogalommal határozza meg. A homlokzatmagasság mindig 
az adott terület adottságaihoz és az övezetben elhelyezhető rendeltetéshez 
igazodik. A homlokzatmagasság értelmezése lejtős terepen a HÉSZ 11.§ (9) 
bekezdésében található. 

 Közterület szélesség 
o Az újonnan leszabályozott közterületek szélessége a belterületi zöldmezős új 

lakóterületen 16 m, zártkertből átalakuló lakóterületen az adottságokhoz igazodva 
az OTÉK-ban elvártnál kisebb, 10 m, illetve 7 m. Ezek kialakítására 
mintakeresztszelvény készül.  

 
A HÉSZ egyes előírásaitól való eltérés feltételeit a normaszöveg végén a 29.§ rögzíti. Ennek 
lényege az, hogy bizonyos építési övezetekben (pl. gazdasági területen) technológiai 
építmény homlokzatmagassága az adott övezetre vonatkozó előírásokat meghaladhatja. 
 
A rendelet mellékletei a szabályozási terven kívül a közúthálózat elemeinek felsorolását, az 
állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó előírásokat, valamint az elővásárlási joggal és a 
településrendezési kötelezéssel érintett ingatlanok felsorolását tartalmazzák. 
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A függelékek között szerepel az örökségvédelmi elemek, a természetvédelmi elemek és a 
helyi védettségű építmények listája, valamint a tervezett jellemző keresztszelvények. 
 
  



58 
 

 

Keszü TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
 

VI. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
 
Ld. külön dokumentációban 


