
 
MEGBÍZÓ: Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 

3214 Nagyréde, Fő út 4. 
 
 
TERVEZŐ:  KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 

1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. 
 
TSZ.:   2277 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NAGYRÉDE 
 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ,  
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT  

 
 
 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 
 

2018. július  



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 2 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

ALÁÍRÓLAP 
 
MEGBÍZÓ: Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 
 3214 Nagyréde, Fő út 4. 
 Képviseli: Siposné Fodor Judit polgármester 
 
TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 
 Cím: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. 
 Képviseli: Zajovics András ügyvezető 
 
ÜGYVEZETŐ: Zajovics András 
 okl. építőmérnök 
 okl. városi közlekedési szakmérnök 
 okl. városép. - városgazd. szakmérnök 
 vezető településrendező tervező 
 területrendezési tervező 
 Építész Kamara: TT/1 01-4075, TR 01-4075 
 Mérnök Kamara: 01-3526, 01-58206 
 TKö, TE, TH, TV 
 
IRÁNYÍTÓ TERVEZŐ: Pintér Ferenc 
 okl. építészmérnök 
 településtervezési vezető tervező 
 területrendezési tervező 
 településrendezési szakértő 
 É 01-1719, TT/1 01-1719 
 TR 01-1719, SZTT 01-1719 
 
 
TÁRSADALOM-GAZDASÁG- 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS: Surinya Dóra 
 geográfus 
 
TÁJRENDEZÉS, ZÖLDFELÜLET, 
KÖRNYEZETVÉDELEM:  Koprda Ildikó 
 okl. táj- és kertépítészmérnök 
 K 01-5171, TK 01-5171, TR 01 5171 
 
 
 Veklyuk Vivien 

tájrendező- és kertépítő mérnök  



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 3 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

ALTERVEZŐK 
 
KÖZLEKEDÉS: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 
 Rhorer Ádám 
 közlekedésmérnök  
 Tkö 01-3157 
 
 
KÖZMŰVEK: KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. 
 1016 Budapest, Naphegy utca 26. 
 

Hanczár Zsoltné 
okl. gépészmérnök,  
okl. városépítési szakmérnök 
TE, TH, TV-01-2418 

 
Bíró Attila 
okl. vízépítőmérnök 
TE, TH, TV-01-2456 

 
Csima-Takács Judit, okl. tájépítészmérnök 
Hanczár Gábor, okl. infrastruktúra építőmérnök 
Herczik Eszter, okl. tájépítészmérnök 

 
 
  



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 4 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALOMJEGYZÉKE 
 
BEVEZETÉS ................................................................................................................................................................ ........ 10 

1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ ..................................................................... 11 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok .................................................................................................................................................................. 11 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) 
való összefüggések vizsgálata ............................................................................................................................... 12 

1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) ......................................... 12 

1.2.2. Észak-Magyarországi Operatív Program (2007-2013) ...................................................... 14 

1.2.3. Heves megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) .............................................. 16 

1.2.4. Heves megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) ................................................. 18 

1.2.5. Heves megye Integrált Területi Programja (2014-2020) ................................................. 20 

1.2.6. Gyöngyös Statisztikai Kistérség Vidékfejlesztési Operatív Programja ........................ 20 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata ..................................................... 22 

1.3.1. Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai ...................................... 22 

1.3.2. Heves Megye Területrendezési Terve vonatkozó megállapításai .................................. 24 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 
fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai ................................................................................... 32 

1.4.1. Szűcsi településszerkezeti terve .................................................................................................. 32 

1.4.2. Gyöngyöspata településszerkezeti terve .................................................................................. 32 

1.4.3. Gyöngyöstarján településszerkezeti terve .............................................................................. 33 

1.4.4. Gyöngyös településszerkezeti terve ........................................................................................... 33 

1.4.5. Gyöngyöshalász településszerkezeti terve .............................................................................. 33 

1.4.6. Atkár településszerkezeti terve ................................................................................................... 33 

1.4.7. Hort településszerkezeti terve ..................................................................................................... 33 

1.4.8. Ecséd településszerkezeti terve ................................................................................................... 34 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása ...................................................................... 34 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai ........................................................................................................................................................ 34 

1.5.2. Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) ................................................................................ 34 

1.5.3. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések.................................. 35 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata .............................................. 36 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök ..................................................................... 36 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek .................. 36 

1.6.3. A hatályos HÉSZ és a Szabályozási terv főbb megállapításai ........................................... 39 

1.7. A település társadalma .............................................................................................................................. 43 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség ................................................................................................................. 43 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 5 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok ....................................... 51 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, 
társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási 
közösségek) ............................................................................................................................................................ 52 

1.8. A település humán infrastruktúrája ..................................................................................................... 61 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (egészségügy, szociális ellátás, nevelés, oktatás, 
közigazgatás, stb.) ................................................................................................................................................ 61 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása .......................................................................................................... 67 

1.9. A település gazdasága ................................................................................................................................ 70 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre .................................................................................. 70 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői ...................................................................... 78 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő 
fejlesztési elképzelései ....................................................................................................................................... 83 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők ....................................................... 85 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) .............................................................................. 93 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 
  ........................................................................................................................................................................ 96 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program ................................................. 96 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere ...... 100 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység ......................................................................................... 105 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika .............................................................................................................. 107 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás ............................................................................................. 111 

1.10.6. Intézményfenntartás................................................................................................................. 112 

1.10.7. Energiagazdálkodás .................................................................................................................. 112 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások ............. 114 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata ................................................................................. 115 

1.12.1. Természeti adottságok ............................................................................................................. 115 

1.12.1.1. Földtani adottságok, domborzati viszonyok...................................................................... 115 

1.12.1.2. Talajviszonyok ............................................................................................................................... 115 

1.12.1.3. Vízrajz ................................................................................................................................................ 115 

1.12.1.4. Éghajlati viszonyok ...................................................................................................................... 116 

1.12.1.5. Növényvilág ..................................................................................................................................... 116 

1.12.1.6. Állatvilág ........................................................................................................................................... 116 

1.12.2. Tájtörténet, tájhasználat, tájszerkezet .............................................................................. 117 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat................................................................................................................... 117 

1.12.2.2. Tájszerkezet vizsgálata, tájhasználati konfliktusok, problémák elemzése ............. 122 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek ................................................... 131 

1.12.3.1. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék ...................................................................................................................... 131 

1.12.3.2. Országos ökológiai hálózat ....................................................................................................... 131 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 6 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

1.12.3.3. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek .................................... 132 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata ..................................................................................................... 133 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei ......................................................................... 133 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek ........................................................................................................................................ 133 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése .......................................................................................... 140 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái ........................................................ 141 

1.14. Az épített környezet vizsgálata ...................................................................................................... 142 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata .............................................................................................. 142 

1.14.1.1. A település szerkezete, településkarakter, helyi sajátosságok vizsgálata ............. 142 

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok ........................................................................................................................................... 143 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek ...................................................... 143 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) ...... 
  .............................................................................................................................................................. 144 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek .............................................................................. 146 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület ..................................... 146 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata .................................................................................................... 146 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat ............................................................................ 146 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat ................................................................................................................. 147 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter ..................................................................................... 148 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet földhivatali adatszolgáltatás alapján ............ 148 

1.14.5. Az építmények vizsgálata........................................................................................................ 150 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás ........................................................................................................................ 150 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) ............................. 152 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom ............................................................................................... 153 

1.14.5.4. A településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok ...................................................................................................................................................... 154 

1.14.6. Az épített környezet értékei .................................................................................................. 155 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag .......................... 155 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület ...................... 156 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők .... 
  .............................................................................................................................................................. 158 

1.14.6.4. Műemlékek, műemléki környezet .......................................................................................... 158 

1.14.6.5. Helyi védelem ................................................................................................................................. 159 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái ................................................................. 159 

1.15. Közlekedés .............................................................................................................................................. 160 

1.15.1. Hálózati kapcsolatok ................................................................................................................. 160 

1.15.2. Közúti közlekedés ...................................................................................................................... 160 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 7 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

1.15.3. Közösségi közlekedés ............................................................................................................... 161 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés ................................................................................... 161 

1.15.5. Parkolás .......................................................................................................................................... 161 

1.16. Közművesítés és elektronikus hírközlés .................................................................................... 162 

1.16.1. A közművesítés fejlődése ........................................................................................................ 162 

1.16.2. Víziközművek ............................................................................................................................... 162 

1.16.2.1. Vízgazdálkodás és vízellátás..................................................................................................... 162 

1.16.2.2. Szennyvízelvezetés ....................................................................................................................... 163 

1.16.2.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés ...................................................................... 164 

1.16.3. Energiaközművek....................................................................................................................... 164 

1.16.3.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás .................................................................................. 164 

1.16.3.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei............................................................................................................................................................ 166 

1.16.3.3. Önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése ................................ 169 

1.16.4. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli 
hírközlési építmények) ................................................................................................................................... 170 

1.16.4.1. Vezetékes elektronikus hálózat .............................................................................................. 170 

1.16.4.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények ................................................................................ 170 

1.16.4.3 Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és 
létesítményeinek szerepeltetése a településrendezési tervben .................................................... 171 

1.16.5. A közmű kiszolgálás, a közművesítettség fennálló konfliktusai ............................. 171 

1.16.6. Közművek és elektronikus hírközlés helyzetének elemzése ................................... 172 

1.17. Környezetvédelem ............................................................................................................................... 173 

1.17.1. Talaj, felszíni és felszín alatti vizek ..................................................................................... 174 

1.17.2. Levegőtisztaság és védelme ................................................................................................... 175 

1.17.3. Zaj- és rezgésterhelés ............................................................................................................... 177 

1.17.4. Hulladékkezelés .......................................................................................................................... 177 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó 
tényezők) .................................................................................................................................................................... 178 

1.18.1. Építésföldtani korlátok ............................................................................................................ 178 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség ..................................................................................................... 179 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek ............................................................................................................ 179 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek .......................................................................................................... 180 

1.18.2.3. Mély fekvésű területek................................................................................................................ 180 

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem ............................................................................................................... 181 

1.18.3. Tevékenységből adódó korlátozások ................................................................................. 181 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely ........................................................................................................... 182 

1.20. Városi klíma............................................................................................................................................ 182 

2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ ............................................................................................................ 183 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 8 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

2.1. A helyzetfeltárás és helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézise - problémák, 
értékek, fejlesztést befolyásoló külső és belső tényezők összegzése ................................................ 183 

2.2. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata .............................................................................. 197 

2.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek ......................................................................... 198 

2.3.1. Településrészek kijelölése, lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása ............................................................. 198 

2.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 
helyzetelemzése ................................................................................................................................................. 201 

2.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, helyzetelemzése 
(potenciális akcióterületek) .......................................................................................................................... 202 

MELLÉKLET.................................................................................................................................................................... 203 

 
  



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 9 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT RAJZJEGYZÉKE 
 
 
V-1 Földhivatali alaptérkép (csak CD-n) M=1:12 000 
V-2 Ortofotó és telekállomány (csak CD-n) M=1:12 000 
V-3 Reambulált rétegvonalas alaptérkép (csak CD-n) M=1:12 000 
V-4 Területhasználat vizsgálata – külterület M=1:12 000 
V-5 Telekméret vizsgálat – külterület M=1:16 000 
V-6/A Erdőterületek rendeltetése M=1:25 000 
V-6/B Erdőterületek szintézise M=1:25 000 
V-7 Mezőgazdasági területek szintézise M=1:16 000 
V-8 Természetvédelmi védettségi kategóriák vizsgálata M=1:25 000 
V-9 Zöldfelületi rendszer vizsgálata M=1:25 000 
V-10 Problématérkép - külterület  M=1:25 000 
V-11 Tulajdonviszonyok vizsgálata M=1:12 000 
V-12 Telekméret vizsgálat – belterület M=1:5 000 
V-13 Telek beépítettség vizsgálata – belterület M=1:5 000 
V-14 Szintterületi mutató vizsgálata – belterület M=1:5 000 
V-15 Területhasználat vizsgálata – belterület M=1:5 000 
V-16 Lakásszám vizsgálata – belterület M=1:5 000 
V-17 Épület-szintszám vizsgálata - belterület M=1:5 000 
V-18 Épület-állag vizsgálata - belterület M=1:5 000 
V-19 Problématérkép - belterület M=1:5 000 
 
 
Közmű 
KV-KK Korlátozó közműadottságok M=1:20 000 
KV-V Vízellátás M=1:10 000 
KV-SZV Szennyvízelvezetés M=1:10 000 
KV-VILL Villamosenergia ellátás M=1:10 000 
KV-FG Földgázellátás M=1:10 000 
KV-EH Elektronikus hírközlés M=1:10 000 
 
Közlekedés 
Jelenlegi közúti hálózat  
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BEVEZETÉS 
Előzmények 
 
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2017. (II.16.) határozatában 
döntött a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatának szükségességéről. 
Nagyréde új településfejlesztési koncepciójának (TFK), településszerkezeti tervének (TSZT) és 
helyi építési szabályzatának (HÉSZ) elkészítésével az önkormányzat a KASIB Mérnöki Manager 
Iroda Kft.-t. bízta meg. 
 
Az új TFK, TSZT és HÉSZ készítésének célja és alapvető indokai: 
 
A TFK és a településrendezési eszközök késztésének 
 célja Nagyréde Község településfejlesztési és településrendezési feladatainak a jelenleg 

hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően történő ellátása; 
 A készülő településfejlesztési koncepcióval és településrendezési eszközökkel kapcsolatban 

a tartalmat befolyásoló fejlesztési döntések nem állnak rendelkezésre 
 

A kidolgozás, a véleményezések és az elfogadás tervezett ütemezése 
 
A településrendezési folyamat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) szerinti 
megalapozó vizsgálatra épül, a Képviselő-testület a Megalapozó vizsgálat ismeretében kívánja a 
település fejlesztési irányait meghatározni. 
A megalapozó vizsgálat alapján készül a TFK, ezt követően a TSZT a TFK-val tartalmi összhangban, 
majd a HÉSZ a TSZT-vel tartalmi összhangban. 
Az előzetes elképzelések szerint a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 
készítése során a TFK tervezetét külön, a TSZT és a HÉSZ tervezetét együtt kívánják 
véleményeztetni a Tr.-ben foglalt eljárási szabályok maradéktalan betartásával. 
A fent jelzett dokumentumok alátámasztó munkarészeként készül a teljes településre vonatkozó 
Környezeti Értékelés és Örökségvédelmi Hatástanulmány, ennek megfelelően a Környezeti 
Értékelés véleményezését a településrendezési eszközök egyeztetése részeként történik. 
 
A tervezési folyamat elindításaként a Megrendelő lefolytatta a Tr. 37. §-a szerinti előzetes 
tájékoztatási szakaszt, valamint egyidejűleg megkérte a 282/2009. (XII. 11.) Korm rendelet 
szerinti adatszolgáltatásokat.  
 
Jelen tervdokumentáció a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmi 
követelményei szerinti "Megalapozó vizsgálat" anyagát tartalmazza. 
A következő munkaszakasz a fejlesztési irányok meghatározása lesz, amelyet a TFK kidolgozása 
követ. 
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1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

 
Nagyréde az Észak-magyarországi régióban, Heves megye délnyugati részén található község. A 
Gyöngyösi járáshoz tartozó település a megyeszékhelytől, Egertől mintegy 45 km-re, a fővárostól 
pedig körülbelül 70 km-re helyezkedik el.  
A községet majd minden oldalán a Gyöngyösi járáshoz tartozó települések határolják. Észak-
nyugati oldalán Szűcsi és Gyöngyöspata, északon Gyöngyöstarján, nyugati oldalán a járás 
központja Gyöngyös, délkeleten pedig Gyöngyöshalász és Atkár közigazgatási területével 
találkozik. Egyedül déli, délnyugati oldalán határolják más (a Hatvani) járáshoz tartozó 
települések, Ecséd, illetve Hort. 
Nagyréde a Mátra-vidék délnyugati 
peremén elterülő község, amely a 
Nyugati-Mátra kistájhoz tartozik. A 
település a Mátrai borvidék része. 
Bár Nagyréde zsáktelepülés, tehát 
tulajdonképpen nincsen átmenő 
forgalma, a települést mégis 
viszonylag jó megközelíthetőség 
jellemzi. A község dél-keleti 
határánál halad a 3 számú főút, 
amely nyugati irányban a 
fővárossal, keleti irányban pedig 
többek között Miskolccal biztosít 
közvetlen kapcsolatot.   
A településről a 3-as főúton 
keresztül 2 km-en belül elérhető az 
M3-as autópálya, amely 
bekapcsolja a községet az ország 
közlekedési vérkeringésébe.   
A tömegközlekedést nézve már 
korántsem ilyen kedvező a 
település helyzete, hiszen a 
vonatközlekedés legközelebb csak 
Gyöngyösön vehető igénybe, 
országos buszjárat pedig csak a 
község délkeleti csücskében (Nagyrédei elágazás) áll meg, távol a belterülettől. A környező 
településekkel való összeköttetést helyközi autóbuszjáratok biztosítják Nagyréde számára, 
melyek több ponton is megállnak a község területén.  
 
 

 

 

Forrás: KSH 

Forrás: 
utcakereso.hu 
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 
vizsgálata 

 
1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 
Az Országgyűlés az 1/2014 (I.3.) OGY határozatának mellékleteként elfogadta az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). 
 
„A Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi 
dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő 
tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja, 
valamint az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, 
illetve az EU 2020 Stratégiához és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz illeszkedve hosszú távú 
jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország számára.” 
 „A Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, 
környezeti és társadalmi szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a 
programtervezés és a megvalósítás egészében érvényesíteni kell, másrészt alapelveket határoz meg 
a fejlesztéspolitika keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban, valamint a 
kedvezményezett térségek-települések besorolásával kapcsolatban” 
 
Az OFTK előzményeit, az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) és az Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK) 2005-ben fogadták el. Az azóta eltelt időszak alapján 
megállapítást nyert, hogy a területfejlesztési politika céljai nem kellően érvényesültek és 
időarányosan sem teljesültek. 
Az OFTK megfogalmazza Magyarország helyét a világban, Európában, Közép-Európában, a 
Kárpát-medencében. Meghatározza az ország gazdasági jellemzőit, társadalmi erőforrásait, a 
környezeti hatásokat, a térszerkezeti folyamatokat (utóbbi vonatkozásában különös tekintettel 
Budapest és a vidéki országrész kapcsolatára, a roma népesség területi szegregálódásához vezető 
sorsára, valamint a határ menti térségek jellemzőire). 
Az OFTK fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzései között meghatározza a nemzeti 
jövőképet, a hosszú távú (2014-2030) fejlesztési célkitűzéseket, a középtávú (2014-2020) 
fejlesztési prioritásokat, a horizontális szempontokat és alapelveket, a fejlesztéspolitikától 
elvárható eredményeket. 
Területpolitikai irányok és teendők című fejezetében tér ki a térszerkezeti jövőképre, a hosszú és 
középtávú fejlesztési célkitűzésekre, horizontális szempontokra és alapelvekre, a 
fejlesztéspolitikától elvárható eredményekre. 
Az OFTK Szak- és területpolitikai fejlesztési irányok c. fejezetében több ízben is rögzítésre kerül a 
városfejlesztés mellett a vidékfejlesztés fontossága, a város-vidék együttműködés erősítése, 
melynek érvényesülésére mind az országos fejlesztéspolitikában, mind pedig a helyi szinteken 
törekedni kell. A dokumentum szerzői alapvető célként határozzák meg a periférikus térségek 
(külső és belső perifériák egyaránt) felzárkóztatását, becsatolásukat az ország társadalmi-
gazdasági vérkeringésébe, hiszen e területek elmaradottsága országos szinten is igen jelentős 
visszahúzó erőt jelent.   
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Heves megye vonatkozásában a következő megállapításokat teszi a dokumentum: 
„Az Északi-középhegység és az Alföld határterületén elhelyezkedő megyében a két nagytáj 
találkozása változatos arculatot és kiemelkedő természeti értékeket eredményez, 
meghatározva a mezőgazdasági termelésnek, elsősorban zöldség-, gyümölcstermesztésnek és 
szőlőtermesztésnek kedvező adottságait (egri, mátraaljai borvidékek). A gazdasági fejlődésben 
meghatározó a főváros közelsége, a kelet-nyugati irányban húzódó M3 autópálya által biztosított 
jó elérhetőség. Erre és a feldolgozóipari gyártási tapasztalatokra építve települtek meg nagyrészt 
zöldmezős beruházásokkal a tőkeerős, főleg külföldi tulajdonú vállalkozások, stabilizálva a 
gazdasági növekedést a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyen. Húzóágazatai az energiatermelés, a 
gép-, feldolgozó és élelmiszeripar. A természeti, kulturális és épített környezet egyedülálló 
adottságainak (Mátra, Mátraderecskei Mofetta, Bükk, Tisza-tó, Eger, jelentős termál és gyógyvíz 
készlet) köszönhetően kiemelkedő a turizmus jelentősége. Északi, jellemzően aprófalvas 
bélapátfalvai és pétervásárai kistérségeinek népességmegtartó ereje gyenge.” 
 
A megállapításokat követően Heves megyére vonatkozóan az alábbi fejlesztési irányokat 
határozza meg a dokumentum: 

•”Gazdasági versenyképesség javítása a megye gazdasági adottságaira építő 
munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, a munkahelymegtartó- és gyarapító 
fejlesztések támogatása és a beruházásösztönzést támogató infrastruktúrák 
(infokommunikációs, közlekedési, oktatás-szakképzési, stb.) fejlesztése révén, a táji, környezeti 
szempontok figyelembevételével. A megyén belüli észak-déli, északi területein a kelet-nyugati 
kapcsolatok javítása. 
• A helyi innovációk segítése, a K+F tevékenységek támogatása elsősorban a megyében működő 
felsőoktatási intézményekre (Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főiskola) alapozva. 
• Turizmus súlyának megőrzése, növelése a termékkínálat fejlesztésével, komplexitásának 
és attraktivitásának növelésével különösen a lovas- (Szilvásvárad) és ökoturizmus (Tisza-tó), 
továbbá az egészségipar minőségi fejlesztése révén, építve Eger és a Mátra-vidék történelmi, 
borászati és természeti adottságaira, hagyományaira is. 
• A megye környezeti minőségének javítása környezetbarát technológiák, megújuló 
energiaforrások meghonosításával és minél szélesebb körben történő alkalmazásával mind a 
verseny, mind pedig a közszférában, kiemelten építve Heves megye kedvező geotermikus 
adottságaira is. 
• Heves megye kiemelkedő adottságaira építve a gyógy- és egészségturizmus pozicionálása, 
igazodva az európai demográfiai trendekhez, alapozva a megye gyógy- és termálvíz vagyonára 
is. 
• A fejlesztési célok eléréséhez szükséges módszerek, eszközök, nemzetközi tapasztalatok 
megismerése és adaptálása interregionális típusú együttműködésekre alapozva. 
• A hátrányos helyzetű periferiális kistérségekben az ellátórendszerek és térségközponti 
szerepkörök fejlesztése mellett a közlekedési viszonyok javítása, a jelentős arányú roma 
népesség társadalmi integrációjának segítése.” 

 
Az OFTK Heves megyére vonatkozóan fontos fejlesztési célként határozza meg a gazdasági 
versenyképesség javítását, hiszen a megye gazdasági erejét (többek között a működő 
vállalkozások számát vagy az 1 főre jutó GDP-t) tekintve az utolsók között szerepel az 
országban. Ugyanakkor Heves megyén belül számottevő fejlettségbeli különbségek vannak 
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jelen, míg a megye középső része gazdaságilag jóval fejlettebb, addig az északi és déli területeinek 
gazdasági mutatói jelentősen alacsonyabb fejlettségről árulkodnak. Nagyréde a megye jóval 
erősebb gazdasági potenciállal rendelkező, Hatvan-Gyöngyös-Eger alkotta gazdasági 
tengelyéhez kapcsolódik, a község és a Gyöngyösi járás is számottevő gazdasági erőt képvisel 
Heves megyében. Ebben nagy szerepet játszik a térség kedvező közlekedés földrajzi 
helyzete, az M3-as autópálya közelsége, amely fontos tényezőt jelenthet a telephelyet kereső 
vállalkozások számára, és összességben a gazdasági versenyképesség további javításában is. 
A gazdasági versenyképesség szempontjából lényeges turizmus helyzetét tekintve elmondható, 
hogy sem a község, sem pedig a környezete nincs híján az idegenforgalmi szempontból 
kedvező adottságoknak (változatos természeti környezet, nagy múltú szőlő- és borkultúra, 
gazdag néphagyományok), a Mátrában és környékén minden látogató megtalálhatja a neki tetsző 
szabadidős tevékenységet és hozzá a megfelelő helyszínt. A térség idegenforgalmi ágazata 
megyei összehasonlításban fejlettséget is mutat, ugyanakkor a községben és környezetében 
is rengeteg kihasználatlan lehetőség rejlik még, melyek kiaknázásával a turizmus súlya, 
jelentősége nagymértékben növelhető a területen.   
 

1.2.2. Észak-Magyarországi Operatív Program (2007-2013) 
 
Kapcsolódva a 2007 és 2013 közötti uniós programozási időszakhoz az Észak-magyarországi 
régiónak is elkészült az ugyanerre az időszakra vonatkozó stratégiai programja. A vezetői 
összefoglalóban rögtön rögzítésre is kerül a program átfogó célja: „A régió gazdasági 
versenyképességének javítása, miközben mérséklődnek a régión belüli területi, társadalmi-
gazdasági különbségek.” A jövőkép eléréséhez 3 specifikus célt határoznak meg a dokumentum 
szerzői, amelyek a következőek: • a gazdaság helyi erőforrásokat, együttműködéseket kihasználó 
versenyképességének javítása; • a turizmus jövedelemtermelő képességének javítása; • a 
társadalmi kohézió erősítése és vonzó gazdasági-, lakókörnyezet kialakítása. Ezen célok 
megvalósulásához pedig a következő 6 prioritást rendelték: 1, versenyképes helyi gazdaság 
megteremtése 2, a turisztikai potenciál erősítése 3, településfejlesztés 4, humán közösségi 
infrastruktúra fejlesztése 5, térségi közlekedés fejlesztése 6, technikai segítségnyújtás.  
A bevezető vezetői összefoglaló után helyzetelemzés keretében bemutatásra kerül az Észak-
magyarországi régió, többek között a régió település-hálózata, környezeti állapota, gazdasági 
szerkezete, turizmusa, illetve társadalma. A régión belüli különbségek bemutatása céljával a 
következők kerülnek rögzítésre: „A régióban egymás mellett találhatunk itt az ipari leépüléstől 
sújtott, elszegényedő és egyre inkább marginalizálódó térségeket és gyorsan fejlődő, gazdagodó 
térségeket is. A növekedési zónát a nagyobb városok, Miskolc és Eger, valamint a gazdasági 
szerkezetátalakítást a meghatározó vegyipari vállalatok stabilizálásával jól átvészelő városok, 
Kazincbarcika és Tiszaújváros jelentik. További fejlődést jelentett az M3-as autópálya 
kezdetben Füzesabonyig, majd 2005-től Miskolcig történő megépítése, ami a régió déli részén 
fekvő nagyobb településeken (Hatvan, Gyöngyös) teremtett kedvező gazdasági feltételeket. 
Továbbá már a 90-es évek második felében megindult a gazdasági fejlődés a régió Budapesthez 
közeli térségeiben (Rétság, Balassagyarmat).” A helyzetelemzés SWOT elemzéssel zárul, amelyben 
rögzítésre kerülnek a terület erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei.  
A dokumentum a stratégia fejezetével folytatódik, melyben részletesen bemutatásra kerülnek 
többek között a fent felsorolt specifikus célok, a kapcsolat a határon átnyúló programokkal, az 
esélyegyenlőség és társadalmi kohézió, a partnerségi folyamat, illetve az ex-ante értékelés (az 
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Operatív Program tervezési folyamatának és a létrejövő dokumentumnak szakmai alapú objektív 
értékelése).  
A folytatásban a három specifikus cél megvalósulását szolgáló prioritás tengelyeket mutatják be 
részletesen a dokumentum szerzői. Ennek részeként a prioritás tengelyekhez kapcsolódó főbb 
műveletcsoportok is ismertetésre kerülnek (pl. új vállalkozások indításának ösztönzése, 
kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztése, kistérségek központi településeinek 
fejlesztése), illetve megismerhetjük a prioritások megvalósulásának várható hatásait, valamint 
kapcsolódásukat más programokhoz.  
A prioritás tengelyek után az Operatív Program végrehajtására vonatkozó rendelkezések 
kerülnek górcső alá. Ennek keretében bemutatásra kerül többek között a menedzsment (pl. 
koordináció, Irányító Hatóság, közreműködő szervezetek), a monitoring és az értékelés, valamint 
az információ és nyilvánosság biztosítása.  
A dokumentum a pénzügyi allokáció (a program forrásmegosztási terve prioritás tengelyek és 
évek szerinti bontásban) bemutatásával, valamint a mellékletekkel zárul.  
 
Az Operatív Program körüljárja az Észak-magyarországi régió sarkalatos problémáját, a többi 
régióhoz képesti alacsony gazdasági versenyképességet, amelyet tetéznek a régión belüli 
nagyfokú társadalmi és gazdasági különbségek. Az Észak-magyarországi régió gazdasági 
mutatóival (pl. GDP, vállalkozói aktivitás) az utolsó helyen áll a régiók között az országban, 
ráadásul az átlagértékektől is messze elmarad. A régió gyenge gazdasági teljesítménye 
ugyanakkor markáns különbségeket rejt megyei szinten (is). Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
képviseli egyértelműen a legjelentősebb gazdasági erőt a régióban, amelyet Heves megye követ 
némileg leszakadva, tőlük azonban igencsak le van maradva Nógrád megye, amely országos 
szinten is a legutolsó. Magában Heves megyében is meglehetősen nagy különbségekkel 
találkozhatunk a gazdasági versenyképesség tekintetében, Nagyréde azonban egyértelműen a 
megye gazdasági tengelyéhez tartozik, számottevő gazdasági tényezőt képviselve.  
A program a régió gazdasági versenyképességének javítása érdekében olyan célokat rögzít, 
amelyek térségi és települési szintű teljesülése mindenképpen hozzájárulhat a régió 
gazdaságának erősödéséhez. A megfogalmazott célok elérése terén Nagyréde a következőképpen 
áll. A község gazdasági versenyképességét tekintve fontos tényező, hogy a nagy 
hagyományokkal bíró szőlőtermesztésen és bortermelésen túl a község gazdasága, jól 
alkalmazkodva a piaci viszonyokhoz, tudott és mert is nyitni az új tevékenységek felé (pl. 
zöldségek és gyümölcsök termesztése, tárolása, forgalmazása, mirelitáruk), manapság pedig a 
feldolgozóipar (akár az élelmiszer-, akár más termék feldolgozásáról, gyártásáról legyen szó) a 
második legjelentősebb gazdasági ága a településnek. A turisztikai potenciálról szólva, már 
hangsúlyozásra kerültek a település és környezetének igen kedvező idegenforgalmi adottságai és 
a járás viszonylagos idegenforgalmi fejlettsége, azonban ahhoz, hogy a turizmus az adottságokhoz 
méltó jelentőségű legyen, szükséges az adottságokban rejlő lehetőségek nagyobb mértékű, 
hatékonyabb kihasználása. A településfejlesztést tekintve elmondható, hogy a többi 
településhez hasonlóan Nagyrédén is nagy jelentőséggel bírnak a fejlesztési elképzelések 
megvalósításában az uniós pályázatok, az ezekkel elnyert támogatások. Az utóbbi időszakban e 
támogatásoknak is köszönhetően számtalan fejlesztési projekt valósult meg a községben, 
akár a humán infrastruktúra intézményeit (pl. általános iskola, egészségház, hivatal), akár az 
egyéb infrastrukturális elemeket nézve (pl. patakmeder rendezés, felszíni vízelvezető árkok 
felújítása, utak felújítása). A jelenlegi (2014-2020-as) uniós időszakban már elnyert, illetve a 
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remények szerint majd elnyert pályázatoknak köszönhetően további jelentős fejlesztések 
várhatóak Nagyrédén.  
 

1.2.3. Heves megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) 
 
Heves megye 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Területfejlesztési Koncepciója 2014 
elejére készült el az Eszterházy Károly Főiskola és a Károly Róbert Főiskola közreműködésével. A 
koncepció két fő részből épül fel, mégpedig a helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészből, 
illetve a javaslattevő munkarészből.  
A helyzetelemzés, illetve helyzetértékelés részeként egy rövid bevezetés után bemutatásra 
kerül többek között a megye külső környezete, természeti adottságai, épített környezete, 
társadalma és gazdasága, infrastruktúrája, illetve településhálózati adottságai, a fejezetek végén 
pedig összefoglalók olvashatóak. A dokumentum szerzői a koncepció készítésének általános 
céljaként a következőt fogalmazzák meg: „a megye hosszú távú fejlődéséhez szükséges stratégiai 
irányvonalak és célrendszer kialakítása, a térség felzárkózásának és fejlődésének elősegítése az 
elkövetkezendő években (2014-2020), konkrét célja pedig egy átfogó, összetett fejlesztési program 
kidolgozása a megye részére a jelzett időszakra.” A helyzetelemzés és a helyzetértékelés azért 
különösen fontosak, mert az ezek során összegyűjtött információk alapján kerülnek 
feltárásra a megye problémái, illetve kitörési lehetőségei.  
A megye részletes, fejezetekre bontott bemutatását követően a dokumentum a kistérségi szintű 
elemzéssel folytatódik. Ennek keretében feltárásra kerülnek a megyék közötti kapcsolódási 
pontok, valamint a megyén belül a gazdasági fejlettség térbeli egyenlőtlenségei, és ismertetésre 
kerül a megye kistérségeinek fókuszcsoportos felmérésén alapuló elemzése. Mint ahogy a 
felmérés során kiderült, a megkérdezettek egységesen úgy ítélik meg, hogy a jövőben 
nélkülözhetetlenek lesznek az alulról szerveződő kistérségi (ma már járási) 
együttműködések, tehát ezek fenntartása, erősítése, illetve új együttműködések kialakítása 
kiemelkedő szereppel bír a megye jövőbeli fejlődésében.  
A dokumentum szerzői többször is rögzítik, hogy Heves megyén belül jelentősek a 
fejlettségbeli különbségek (pl. jövedelemszint, népességmegtartó képesség, vállalkozási 
potenciál, munkanélküliség, innovációs potenciál szerint), amelyek alapján a megye három 
részre osztható. Míg a megye fejlettebb részét, gazdasági tengelyét a középső (Hatvani, 
Gyöngyösi, Egri) járások alkotják, addig a társadalmi, gazdasági és környezeti válságokkal sújtott 
kisebb lélekszámú települések fémjelezte északi (Pétervásárai és Bélapátfalvai), illetve déli 
(Hevesi és Füzesabonyi) járások a megye jóval elmaradottabb térségeit jelentik, amelyek 
komplex, integrált módon fejlesztendőek.  
A helyzetelemzés, helyzetértékelés folytatásában a Heves megyét érintő ágazati koncepciók, 
területfejlesztési elképzelések és hatályos területi tervek kerülnek áttekintésre, azok megyei 
vonatkozásainak tekintetében. Ennek részeként górcső alá kerül többek között az Országos 
Területfejlesztési Koncepció, a Nemzeti Vidékstratégia, a Nemzeti Energiastratégia, az Európai Táj 
Egyezmény, illetve Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve. A dokumentum a megye húszezer 
főnél népesebb városainak Integrált Városfejlesztési Stratégiájába is betekintést ad. Gyöngyös 
estében rögzítésre kerül, hogy kistérsége/járása nem tartozik a hátrányos helyzetűek közé 
(bár a térségben is jelentősen leépült az ipari és a mezőgazdasági szektor, illetve viszonylag magas 
a munkanélküliségi ráta), főleg e város húzó hatása miatt.  
A helyzetelemző, helyzetértékelő munkarész a területfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszerének elemzésével, valamint a partnerség és a cselekvési területek 
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bemutatásával zárul. A megye munka során feltárt helyzetének mintegy összegzéseként SWOT 
analízis is készült, a megye erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek 
ismertetése céljával.  
 
A koncepció javaslattevő munkarésze a helyzetelemzésre, illetve a helyzetértékelésre alapozva 
Heves megye jövőképének meghatározásával indít: „„Heves megye a megfelelően képzett és 
képezhető, egészséges humán tőkére támaszkodó, innováció-orientált, versenyképes és 
kiszámíthatóan fejlődő gazdaságával, természeti erőforrásainak fenntartható használatával és 
társadalmi erőforrásainak, közösségeinek folyamatos fejlesztésével, munkahelyek teremtésével és 
egyre javuló közbiztonságával 2030-ra a nemzetgazdaság fontos szereplőjévé válik.” Az ennek 
eléréséhez vezető program címét pedig szlogenszerűen a következőképpen fogalmazzák meg: 
Heves megye, Magyarország harmonikusan fejlődő, élhető megyéje.  
A jövőkép eléréséhez olyan célrendszert alakítottak ki, amely 3 átfogó és 7 stratégiai célt, 
illetve ezekhez kapcsolódó horizontális elveket tartalmaz.  A célok és horizontális elvek az 
alábbi táblázatban olvashatóak.  
 

A koncepció célrendszere 

Átfogó célok 
Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság 
Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom 
Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet 

Stratégiai célok 

Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” erősítése 
Az Észak-hevesi térség természetközpontú fejlesztése 
Dél-Heves és a Tisza-tó térségének helyi értékekre épülő fejlesztése 
Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés 
Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum 
Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom 
Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet 

Horizontális elvek 

Humántőke: Tehetséggondozás+Munkakultúra 
Természeti tőke: Fenntartható „zöld megye”+Életminőség 
Gazdasági tőke: Innováció+Versenyképesség+Hatékonyság 
Társadalmi tőke: Együttműködés+Esélyegyenlőség+Információs társadalom 

 
Míg az első három stratégiai cél a megye három különböző területére (Hatvan-Gyöngyös-Eger 
gazdasági tengely, Észak-Heves, Dél-Heves) vonatkozóan határoz meg feladatokat, 
intézkedéseket, illetve beavatkozásokat, addig a többi stratégiai cél a megye egészére rögzít 
elvégzendő feladatokat, prioritásokat, valamint intézkedéseket és beavatkozásokat. A fenti 
táblázatban látható 4 horizontális elv szintén a megye egészére vonatkozik.  
A javaslattevő munkarész a folytatásban megvizsgálja a célrendszer koherenciáját, illetve 
bemutatja a megye térszerkezetét, a tervezési folyamatot és a társadalmasítást, valamint a 
területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerét. A dokumentum a koncepció üzeneteivel zárul, 
ennek részeként a koncepció szerzői megfogalmazzák a megyei dokumentum üzenetét többek 
között a gazdasági szereplők, az állampolgárok, a családok, az egyházak, illetve a jogalkotók 
számára.  
 
A koncepció rávilágít a Heves megyén belüli meglehetősen jelentős fejlettségbeli 
különbségekre, amelyet jól szemléltet a működő vállalkozások számbeli differenciája, 
hiszen míg 2016-ban az Egri járásban majdnem 6500 vállalkozás működött, addig a Bélapátfalvai 
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járásban a 400-at sem érte el a működő gazdasági szervezetek száma. A megye gazdaságilag jóval 
fejlettebb részét, gazdasági tengelyét tehát a Hatvani, Gyöngyösi és az Egri járások alkotják, 
Nagyréde pedig a Gyöngyösi járás egyik kiemelkedő településeként egyértelműen a megye 
gazdasági tengelyének részét képezi. A község számottevő gazdasági súlyát jól mutatja, hogy 
Gyöngyös és Gyöngyössolymos után Nagyrédén működik a legtöbb vállalkozás a járásban, 
illetve a település a vállalkozássűrűséget (1000 főre jutó gazdasági szervezetek száma) 
tekintve is a járás élmezőnyébe tartozik (a nyolcadik legmagasabb értékkel).  
Ahogyan a dokumentumban is rögzítésre kerül, a Gyöngyösi járás, főként Gyöngyös komoly 
húzóhatásának (a megye második legjelentősebb gazdasági központja) köszönhetően nem 
tartozik a hátrányos helyzetű járások közé, annak ellenére, hogy a legtöbb területhez hasonlóan 
itt is jelentősen leépült az ipari, illetve a mezőgazdasági szektor és a munkanélküliségi ráta is 
viszonylag magas a járásban. Ugyanakkor Nagyrédén a legtöbb járásbeli településtől eltérően 
nem épült le jelentősen az ipar és a mezőgazdaság sőt, a településen a járási átlagnál (de az 
országosnál is) lényegesen magasabb az ipari és főleg a mezőgazdasági szektorban működő 
vállalkozások aránya. A munkanélküliség helyzetét tekintve pedig elmondható, hogy a község 
munkanélküliségi rátája számottevően alacsonyabb a járási átlagnál (de az összes többi 
területi szint értékénél is), ráadásul az egész Gyöngyösi járásban Nagyrédén a 
legalacsonyabb ez az érték.  
Mindazonáltal, ahogyan az a koncepcióban is megfogalmazásra került, mindenképpen 
szükséges a gazdasági tengelyhez tartozó területek gazdasági versenyképességének 
megtartása, további javítása, a gazdaság erősítése, például a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésével, a telephelyek infrastrukturális fejlesztésével, a megfelelő munkaerő biztosításával, 
az innovációs potenciál fejlesztésével, az együttműködések javításával.  
 

1.2.4. Heves megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) 
 
Heves megye Területfejlesztési Programja 2014-ben készült el a Heves Megyei Önkormányzati 
Hivatal, illetve a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. együttműködésében. A 
program a 2014 és 2020 közötti uniós programozási ciklushoz kapcsolódik.  
A dokumentum a tervezési folyamat eljárásainak, valamint a tervezés tárgykörének és 
körülményeinek leírásával kezdődik. Ennek részeként rögzítésre kerül, hogy a program 
szorosan kapcsolódik a megye területfejlesztési koncepciójához, hiszen a hosszú távú 
dokumentum elkészülte után a következő lépcsőfok a középtávú program elkészítése, amelyben 
bemutatásra kerülnek a területfejlesztés, a vidékfejlesztés, illetve az egyéb szakterületek 
koncepcionális fejlesztési elgondolásai. Tekintettel a két dokumentum szoros összefonódására 
röviden ismertetésre kerülnek a koncepció átfogó, specifikus és területi céljai, valamint 
horizontális elvei is.  
A dokumentum a stratégiai program bemutatásával folytatódik. A program összesen 5 prioritást 
nevesít és vázol, melyekhez kapcsolódóan intézkedések és beavatkozások is bemutatásra 
kerülnek. A prioritások és a hozzájuk tartozó intézkedések az alábbi táblázatban láthatóak.  
 

A Stratégiai Program célrendszere 
Prioritás Intézkedés 

Üzleti környezet javítása, a vállalkozások 
versenyképességének növelése 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 19 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

A megye kiemelt ipari ágazatainak 
fejlesztése az üzleti környezet 

javításával 

Energetikai szerkezetváltás a klímavédelem és stabil 
energiagazdálkodás megteremtése az energiaimport 
függőség csökkentése érdekében 
Élelmiszeripar kapacitás-és minőségfejlesztése 

Helyi adottságokra épülő, fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése 

Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése 

Versenyképes agrárium, helyi termék 
központú vidékfejlesztés 

A klímaváltozáshoz alkalmazkodó versenyképes 
agrárszerkezet létrehozása 
A helyi termékek versenyképességének növelése 
termékpálya modellek kialakításával 

Értéktudatos és befogadó társadalom 
megteremtése 

A munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése 

Egészséges társadalom kialakítása 

A társadalmi befogadás erősítése a foglalkoztathatóvá 
válás elősegítésével  
A sport, a mozgás, mint az egészséges élet 
nélkülözhetetlen alappillére 
Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra 
szerepének növelése a térségi identitás erősítésében 

Város-vidék kapcsolatok 
környezettudatos fejlesztése 

Az elérhetőség feltételeinek javítása 

Stratégiai erőforrások megóvása, természet- és 
környezetvédelem 

Fenntartható település- és térszerkezet 

Infokommunikációs fejlesztések 

 
A Területfejlesztési Program a végrehajtás, illetve a monitoring rendszer kereteinek 
ismertetésével folytatódik. A dokumentum ezen részében többek között bemutatásra kerülnek a 
fejlesztési források intézményi és végrehajtási kereteit meghatározó alapelvek, jogszabályok, 
valamint a megvalósításhoz kapcsolódó indikátorok.  
A dokumentum második részében a Stratégiai Program után az Operatív Program kerül 
ismertetésre, amelyben egyrészt megismerhetjük a megyei tervezést meghatározó 
körülményeket, másrészt az Operatív Program célrendszerét. A tervezést meghatározó 
körülmények között szerepel többek között a megyei tervezési folyamat logikája, az operatív 
programok szerkezete, a területfejlesztési partnerek fejlesztési elképzelései, illetve az előző, 
2007-2013-as tervezési időszak forrásfelhasználásának tapasztalatai.  
Az Operatív Program célrendszerének bemutatásakor a fenti táblázatban látható prioritások és 
intézkedések, illetve az ezekhez tartozó beavatkozások kerülnek újra górcső alá, kiegészülve a 
program hatásvizsgálatának adott prioritásokra vonatkozó észrevételeivel, összefoglaló 
táblázatokkal, valamint az egyes prioritásokhoz tartozó közreműködő szereplők és felelősségi 
körük rövid leírásával.  
A dokumentum a végrehajtás módjának, feltételrendszerének és az ellenőrzési rendszerének, 
valamint az uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer és kereteinek 
bemutatásával zárul.  
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1.2.5. Heves megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 
 
A megye Integrált Területi Programja (ITP) a fent bemutatott Területfejlesztési Programhoz 
hasonlóan a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, illetve a Heves Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. együttműködésében került megalkotásra. A 2016 őszére elkészült 
dokumentum szintén a 2014 és 2020 közötti uniós ciklushoz kapcsolódik, szerves részét 
képezve a megyei területfejlesztési program és koncepció alkotta megyei tervezési 
folyamatnak. 
A program bevezetőjében az alábbiak szerint rögzítik a dokumentum megalkotásának okait: ”A 
2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerep jut a 
megfelelő módon előkészített és megalapozott területi terveknek. …………. Az Integrált Területi 
Program a kormányzat által meghatározott TOP forráskerethez igazodó és abból finanszírozott, 
területi és tematikus integráltságot prioritásként kezelő, a közösségi tervezés eszközével kialakított, 
és a horizontális tervezési elveket figyelembe vevő fejlesztési intézkedések összessége, ami racionális 
forrásfelhasználást és multiplikátorhatások érvényesülését teszi lehetővé a megyék és a megyei jogú 
városok gazdaságfejlesztési, valamint településfejlesztési tevékenységében a 2014-2020-as 
időszakban.” A fenti megállapításokon kívül a bevezetésben ismertetésre kerülnek a megyei 
tervezés jogszabályi alapjai, a megyei tervezési folyamat logikája, a megyei területi tervezés 
partnerségi folyamata, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) küldetése 
és felépítése.  
A dokumentum folytatásában röviden áttekintésre kerül Heves megye társadalmi-gazdasági 
helyzete. Ennek részeként bemutatásra kerül többek között a megye településszerkezete, 
gazdasági infrastruktúrája, munkanélküliségi helyzete, közúthálózata, intézményi ellátottsága, 
valamint turizmusa.  
Heves megye helyzetének ismertetése után a dokumentum szerzői a megye által alkalmazott 
Területi Kiválasztási Kritériumokat vázolják (pl. fenntarthatóság, költséghatékonyság, 
hozzájárulás a belső társadalmi kiegyenlítődéshez, illetve a munkahelyteremtéshez). A 
kritériumok után az ITP célkitűzéseit és integráltságát ismerhetjük meg. A területi program 
három fő célkitűzése a következő: • Versenyképes Heves megye • Élhető Heves megye • 
Területi egyenlőtlenségek csökkentése. A célkitűzésekhez olyan elvárásokat kapcsolnak a 
dokumentum szerzői mint például a fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari 
parkok területének növekedése, a városok köz- és kereskedelmi épületeinek fejlesztése, amellyel 
gazdaságilag vonzóbbá válnak, illetve képzéseken keresztül a hátrányos helyzetű lakosok 
számának csökkenése.   Az ITP nagy hangsúlyt fektet az egyéb tervdokumentumokhoz való 
kapcsolódásra, így külön bemutatásra kerül az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Programhoz, Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójához, illetve Eger Megyei Jogú Város és a 
szomszédos megyék Integrált Területi Programjaihoz való kapcsolódása.  
A dokumentum folytatásában az ITP forrásallokációja, illetve indikátorvállalásai kerülnek górcső 
alá, végezetül pedig megismerhetjük a program ütemezését. 
 

1.2.6. Gyöngyös Statisztikai Kistérség Vidékfejlesztési Operatív Programja 
 
A Gyöngyösi kistérség Vidékfejlesztési Operatív Programja 2004-ben készült el a Gyöngyös 
Körzete Kistérségi Területfejlesztési Társulás jóvoltából. A program rögtön a stratégiai cél 
megfogalmazásával indít: az életminőség javítása. A dokumentum szerzői nyomban meg is 
indokolják a célkitűzést (pl. a természeti értékek megőrzése, versenyképesség javítása, 
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fenntarthatóság), illetve meghatározzák a stratégiai cél eléréséhez szükséges speciális 
célkitűzéseket, amelyek a következőek: • Életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése • A 
fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése • Nagy infrastrukturális különbségek 
csökkentése a kistérségben • Turisztikai adottságok szervezettebb kihasználása • A 
mezőgazdaság szerkezetének átalakítása.  
A program folytatásában a földrajzi összefüggések kerülnek górcső alá. Ennek keretében többek 
között három, a kistérséget jelentősen érintő terület kerül részletesebben bemutatásra, 
mégpedig a szőlőkultúra, az élelmiszer feldolgozás, valamint a turizmus.  
Az operatív program a fent felsorolt célkitűzések bemutatásával folytatódik, melyeken belül 
alprogramok kerülnek nevesítésre. A dokumentum szerzői az operatív alprogramoknál 
feltűntetik többek között a célokat, az indikátorokat, illetve a megvalósítandó projektek forrását. 
A folytatásban az intézkedések megvalósulásának ütemezését, valamint a pénzügyi tervet 
ismerhetjük meg, amelynek keretében a kistérség jövőképe is ismertetésre kerül: „a történelmi 
borvidékek-adta lehetőségek kihasználása mellett, a természeti adottságok, megfelelő 
felhasználásával, olyan gazdaság-szerkezet alakuljon ki a kistérség északi részén, amely 
óvja és továbbfejleszti a térség történeti, környezeti és gazdasági értékeit. A déli térség 
rurális jellege miatt előtérbe kerül a korszerű mezőgazdasági termelés a farmgazdaság és a 
TESZ keretében, kiemelve az ott élők alternatív jövedelemszerzési lehetőségeit is.” A 
dokumentum egy összefoglalóval zárul. 
 
A program szerzői a célok elérése érdekében Nagyrédével kapcsolatban a lenti táblázatban 
látható projekteket rögzítik.  
 

Az Operatív Programban megfogalmazott projektek - Nagyréde 
Általános iskola főépületének rekonstrukciója funkcióbővüléssel (könyvtár, tan-uszoda), és 
akadálymentesítéssel 
Korszerű közösségi, művelődési ház építése 
Iskola korszerűsítés, uszoda építés 
Nagyréde-Gyöngyös összekötő út megépítése 
Hiányzó mezőgazdasági utak megépítése és rekonstrukciója 
Nagyrédei pincesor közművesítése, idegenforgalmi fogadóképesség megteremtése 
A Nagyrédei horgásztóhoz vezető út szilárd burkolattal történő ellátása 
Borászati üzem technológiai rekonstrukciója 
Hűtőház tárolókapacitásának bővítése 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
1.3.1. Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: törvény 
vagy OTrT) az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény meghatározza az ország egyes 
térségeinek területfelhasználását és a műszaki-infrastrukturális hálózatok térbeli rendjét. Az 
OTrT felülvizsgálatára – a jogszabályi előírásoknak megfelelően - először 2008-ban, majd 2013-
ban került sor, jelenleg folyamatban van a területrendezési tervek (OTrT, HMTrT) egy időben 
történő összehangolt átfogó felülvizsgálata és módosítása, elfogadásuk egy rendezési 
tervtörvény keretében 2018-ban várható. 
Az OTrT térképi formában ábrázolja az ország szerkezeti tervét és az országos térségi övezeteket, 
melyek Nagyréde területére vonatkozóan az alábbiakat tartalmazzák. 

 
Az ország térségi szerkezeti terve 

 

Jelmagyarázat 
ORSZÁGOS 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI 

KATEGÓRIÁK 
ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ 
MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-
HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI 
ÉPÍTMÉNYEK 

 

 
Az ország területfelhasználás rendszerében Nagyréde 
 500-750 ha közötti települési térség, 
 mezőgazdasági térség, 
 vegyes területfelhasználású térség és 
 vízgazdálkodási térség 

területfelhasználási kategóriákba sorolt. 

A település délkeleti határánál fut végig a 3-as számú. 
főút. 
 
Kivonat az OTrT Országos Szerkezeti tervéből (2. melléklet) 
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Nagyréde érintettsége az országos térségi övezetekkel 
 

   
Kivonat az OTrT Országos 
ökológiai hálózat övezete c. 
tervlapjából (3.01. melléklet) 

Kivonat az OTrT Kiváló 
termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete c. 
tervlapjából (3.02.) 

Kivonat az OTrT jó termőhelyi 
adottságú szántóterület övezete 
c. tervlapból (3.03.) 

   
Kivonat az OTrT kiváló 
termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete c. 
tervlapjából (3.04.) 

Kivonat az OTrT világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület övezete c. tervlapjából 
(3.06.) 

Kivonat az OTrT világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület övezete c. tervlapjából 
(3.06.) 

   
Kivonat az OTrT országos 
vízminőség-védelmi terület 
övezete c. tervlapjából (3.07.) 

Kivonat az OTrT nagyvizi meder 
és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósítható vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területének 
övezete c. tervlapjából (3.08.) 

Kivonat az OTrT kiemelt 
fontosságú honvédelmi terület 
övezete c. tervlapjából (3.09.) 

 

Az OTrT övezetei 
A település 

érintettsége 
Az országos ökológiai hálózat övezete (3.01.) Igen 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.02.) Igen 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.03.) Igen 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.04.) Igen 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (3.05.) Igen 
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.06.) Igen 
Országos vízminőség védelmi terület övezete (3.07.)   Igen 
Nagyvizi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósítható 
vízkár elhárítási szükségtározók területének övezete (3.08.) 

Nem 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (3.09.) Nem 
 
Nagyréde területét a fent jelzett 7 országos térségi övezet érinti.  

Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó előírásai 

Az Mtv.-vel módosított OTrT előírásait figyelembe véve, a vonatkozó térségi övezeti előírások a 
Heves megye Területrendezési Tervének (HMTrT) elemzését követően az országos és kiemelt 
térségi övezetekre vonatkozóan együttesen kerülnek ismertetésre. 

 

1.3.2. Heves Megye Területrendezési Terve vonatkozó megállapításai 
 
A Heves Megyei Területrendezési Terv célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei 
területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli 
rendjét, tekintettel a fenntartható térségfejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai 
és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások védelmére, és 
fenntartható használatára. 

Szerkezeti terv 

 

 Jelmagyarázat 
MEGYEI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
RENDSZERE 

INFRASRTUKTÚRA HÁLÓZATOK ÉS 
LÉTESÍTMÉNYEI 

 
ALAPTÉRKÉPI ELEMEK 

 

A HMTrT Térségi Szerkezeti Terve Nagyrédét 
• városias települési térség, 
• hagyományosan vidéki települési térség, 
• mezőgazdasági térség és 
• vegyes területfelhasználású térség 
területfelhasználási kategóriába sorolja. A település 
délkeleti részén áthalad a 3. sz. főút nyomvonala. 

HMTrT kivonat (2. melléklet) 
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Nagyréde érintettsége a HMTrT térségi övezetekkel 
 

   
Kivonat a 3.1. sz. mellékletből Kivonat a 3.2. sz. mellékletből Kivonat a 3.3. sz. mellékletből 

   
Kivonat a 3.4. sz. mellékletből Kivonat a 3.5. sz. mellékletből Kivonat a 3.6. sz. mellékletből 

   
Kivonat a 3.7. sz. mellékletből Kivonat a 3.8. sz. mellékletből Kivonat a 3.9. sz. mellékletből 

   
Kivonat a 3.10. sz. mellékletből Kivonat a 3.11. sz. mellékletből Kivonat a 3.12. sz. mellékletből 
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Kivonat a 3.13. sz. mellékletből Kivonat a 3.14. sz. mellékletből Kivonat a 3.15. sz. mellékletből 

 

  

Kivonat a 3.16. sz. mellékletből   
 
 

A HMTrT övezetei A település 
érintettsége 

magterület övezete (3.1.)1 Nem 
ökológiai folyosó övezete (3.1.) 1 Igen 
puffer terület övezete(3.1.) 1 Nem 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2.)2 Nem 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.3.)2 Igen 
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3.3.)3 - 
országos komplex táj-rehabilitációt igénylő ter. övezete (3.4.)4 - 
térségi komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete(3.4.)5 Nem 
országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.5.) 6 - 
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.5.) 6 - 
világörökség és világörökség-várományos terület övezete (3.6.)7 Nem 
történeti települési terület övezete (3.6.) 4 - 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területének övezete (3.7.) 8 - 
felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete (3.8.) 8 - 
ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete (3.9.) 9 Igen 
együtt tervezhető térségek övezete (3.10.) Nem 
rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.11.) Nem 
nagyvízi meder övezete (3.12.) 10 Nem 
földtani veszélyforrás területének övezete (3.13.)11 Nem 
vízeróziónak kitett terület övezete (3.14.) 4 - 
széleróziónak kitett terület övezete (3.15.) 4 - 
honvédelmi terület övezete (3.16.) 13 Nem 

 
Nagyréde területét a fent jelzett 3 térségi övezet érinti.  
 
1 Az OTrT módosította az új Országos ökológiai hálózat övezet lehatárolásával. A meghatározott 
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 
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2 Az OTrT módosította a lehatárolást a vonatkozó Országos övezettel. A meghatározott államigazgatási 
szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 
3 Az OTrT megszűntette, helyette erdőtelepítésre javasolt terület övezete került alkalmazásra, melyet 
adatszolgáltatás alapján szükséges lehatárolni. 
4 OTrT megszűntette 
5 Az OTrT ajánlott megyei övezetként jelöli, melyet adatszolgáltatás alapján kell pontosítani. 
6 Az OTrT megszűntette, helyette az országos Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetét kell figyelembe venni, melyet adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni. 
7 Az OTrT „világörökség és világörökség-várományos terület” övezete nevű országos övezetet kell figyelembe 
venni. 
8 Az OTrT megszűntette, helyette az országos vízminőség-védelmi terület övezetét kell figyelembe venni, 
melyet OTrT és adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni. 
9 Az OTrT átnevezte. Adatszolgáltatás alapján, annak hiányában a MTrT szerint kell lehatárolni annak 
következő módosításig. 
10 Az OTrT módosította, és kiegészítette a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezetével. Adatszolgáltatás alapján, annak hiányában a MTrT 
szerint kell lehatárolni annak következő módosításig. 
11 Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a a MTrT következő módosításig. 
12 Az OTrT módosította. A neve kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete országos övezetre változott. 
Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a MTrT következő módosításig. 
13 Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a MTrT következő módosításig. 
             

Az OTrT és a HMTrT térségi területfelhasználásra vonatkozó előírásai 

A Heves megyei Térségi Szerkezeti Terv Nagyrédére vonatkozó területi mérlege (mért 
adatok): 

 

Nagyréde közigazgatási területe (földhivatali nyilvántartás alapján): 3433,35 ha 

 

  

Település 
Térségi területfelhasználási 

kategóriák 

Térségi terület-
felhasználási kategória 

területe (hektár) 

Település közigazgatási 
területéhez viszonyított 

arány (%) 

Nagyréde 

városias települési térség 0,1 0,01 

hagyományos vidéki települési térség 426,98 12,43 

mezőgazdasági térség 2583,65 75,25 

vízgazdálkodási térség 22,01 0,64 

vegyes területfelhasználású térség 400,7 11,67 

Összesen: 3433,35 100 
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OTrT és HMTrT térségi területfelhasználásra és térségi övezetekre vonatkozó előírásai 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló - Mtv.-vel módosított - 2003. évi XXVI. törvény 
(OTrT) a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig az 
egyes előírások alkalmazásának vonatkozásában egyedi szabályokat határoz meg: 
 
"31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig 
a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: 
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint 10. §-a 
előírásainak alkalmazásával kell kijelölni, 
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni,... 
... 
f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 
azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 
h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak 
figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel 
megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, 
 
Térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások: 

Az OTRT 6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni;” 
 
OTRT területfelhasználásra vonatkozó általános szabályai: 

„7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési 
eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúrahálózatok 
erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus 
hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló 
építmények helyezhetők el. 
8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető. 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.”  
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A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 
OTrT 6. § (2) b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre 
szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
 

 
 

HMTrT Mezőgazdasági térség területe: 2583,65 ha 
A HMTrT mezőgazdasági térségébe eső, a hatályos TSZT-n mezőgazdasági 
területfelhasználásba sorolt területek: 

2312,8 ha 

Mezőgazdasági térség területének 85%-a: 2196,1 ha 
 

2312,8 ha (89,5 %) > 2196,1 ha (85 %), azaz a hatályos TSZT megfelel az előírásnak. 
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OTrT 6. § (2) c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 
erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó 
részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető 
 
 

 
 

HMTrT Vegyes területfelhasználási térség területe: 400,7 ha 
A HMTrT vegyes területfelhasználási térségébe eső, a hatályos TSZT-n 
erdőterület vagy mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területek: 

359,74 ha 

Vegyes területfelhasználási térség területének 85%-a: 340,5 ha 
 

359,74 ha (89,7 %) > 340,5 ha (85 %), azaz a hatályos TSZT megfelel az előírásnak. 
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OTrT 6. § (2) e)  a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 
természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni 
 
 

 
 

HMTrT Vízgazdálkodási térség területe: 22,01 ha 
A HMTrT vízgazdálkodási térségébe eső, a hatályos TSZT-n vízgazdálkodási 
területfelhasználásba sorolt területek: 21,1 ha 

Vízgazdálkodási térség területének 85%-a: 18,7 ha 
 

21,1 ha (95,8 %) > 18,7 ha (85 %), azaz a hatályos TSZT megfelel az előírásnak. 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott 
település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

 
Nagyréde közigazgatási területe 8 településsel határos. Ezek közül Szűcsi, Gyöngyöspata, 
Gyöngyöstarján, Gyöngyös, Gyöngyöshalász és Atkár a Gyöngyösi járáshoz, míg Ecséd és Hort 
községek a Hatvani járáshoz tartoznak.  
 

 
 

1.4.1. Szűcsi településszerkezeti terve 
 
Szűcsi község Nagyréde nyugati oldalán határos a településsel. A község hatályos 
Településszerkezeti Tervét a 4/2009.(III.27.) számú határozatával fogadta el a képviselő testület. 
A Nagyrédével szomszédos területen erdősáv, illetve általános mezőgazdasági terület, szántó 
szerepel a község tervében.  
 

1.4.2. Gyöngyöspata településszerkezeti terve 
 
Gyöngyöspata város északnyugati oldalán határos Nagyrédével. A település Rendezési Terve 
1999-ben került megalkotásra. A város külterületi Szerkezeti Tervén a községgel szomszédos 
terület mezőgazdasági területként, szántóként, illetve kis sávban erdőként szerepel. A két 
település közötti kapcsolatot mindössze kisebb mezőgazdasági utak biztosítják.   
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1.4.3. Gyöngyöstarján településszerkezeti terve 
 
Gyöngyöstarján Nagyréde északkeleti oldalán határos a településsel. A település hatályos 
Településszerkezeti Tervét az 54/2014 (X.01.) számú önkormányzati határozatával fogadta el a 
község képviselő-testülete. A Nagyrédével szomszédos terület a község tervében általános 
mezőgazdasági terület, illetve Gyöngyös közigazgatási határánál kis területen nagytáblás 
mezőgazdasági terület, szőlő/gyümölcsös szerepel. A Nagyrédén a Tarjáni út folytatásában futó 
földút Gyöngyöstarján Településszerkezeti Tervén tervezett országos útként van szerepeltetve, 
amely a 2406-os jelű összekötő útba köt bele.   
 

1.4.4. Gyöngyös településszerkezeti terve 
 
A járásközpont, Gyöngyös városa keleti oldalán határos Nagyrédével. A város Településszerkezeti 
Terve 2005-ben került megalkotásra. A Nagyrédével szomszédos területen kertes mezőgazdasági 
terület (szőlő, gyümölcsös), mezőgazdasági terület (szántó), ipari-mezőgazdasági gazdasági 
terület, erdőterület, illetve kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület szerepel a város tervében. 
A Gyöngyös ezen részén található ipari-mezőgazdasági gazdasági terület védőtávolsága kiterjed 
Nagyréde keleti szélére is. A gyöngyösi gazdasági területen egy sertéstenyésztő és növénytermelő 
telephely működik, melynek védőtávolsága egy kb. 190 hektárnyi területet érint a község keleti 
felén, ahol kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, valamint intenzív használatú általános 
mezőgazdasági terület és kertes mezőgazdasági terület található.  
A két település közötti fő kapcsolatot a 3-as számú országos főút biztosítja. Emellett kapcsolatot 
képez a Nagyrédén a Gyöngyösi út folytatásában futó földút, amely a Gyöngyös- Rédei-víztárolótól 
délre éri el Gyöngyöst. Utóbbi út a város Településszerkezeti Tervén települési főútként szerepel.  
 

1.4.5. Gyöngyöshalász településszerkezeti terve 
 
Gyöngyöshalász község Nagyréde délkeleti, legrövidebb oldalán határos a településsel. A község 
egységbe foglalt Településszerkezeti Tervét a 71/2004. (XII.16.) számú határozatával fogadta el a 
település képviselő-testülete. Gyöngyöshalász Nagyrédével közös határa mentén kertes, illetve 
általános mezőgazdasági területek szerepelnek a község tervében.  
 

1.4.6. Atkár településszerkezeti terve 
 
Atkár község délkeleti oldalán határos Nagyrédével. A község hatályos Településszerkezeti Tervét 
a 39/2018. (IV.5.) számú határozatával fogadta el a képviselő-testület. A Nagyrédével szomszédos 
területen korlátozott mezőgazdasági terület, illetve vékony sávban erdőterület szerepel a község 
tervében. A két település kapcsolatát a 3-as számú országos főút biztosítja, amely mellett 
Nagyréde közigazgatási határához közel, nyilvántartott régészeti lelőhelyet szerepeltet Atkár 
Településszerkezeti Terve.  
 

1.4.7. Hort településszerkezeti terve 
 
Hort község Nagyréde délnyugati oldalán határos a településsel. A község hatályos terve a 7/1999 
(X.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Rendezési Terv. A településrendezési eszközök 
módosítása folyamatban van. A 2009-es, véleményezési szakaszban lévő módosított külterületi 
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Szabályozási és Övezeti Terv a település Nagyrédével szomszédos területén általános 
mezőgazdasági területet szerepeltet.   
 

1.4.8. Ecséd településszerkezeti terve 
Ecséd község délkeleti oldalán határolja Nagyrédét. A község településrendezési terve a jelen 
megalapozó vizsgálat készítésének időszakában nem volt hozzáférhető. Az új terv készítése 
folyamatban van. A légi felvételek alapján a község Nagyrédével szomszédos területén 
mezőgazdasági és erdőterületek találhatóak. A két település közötti kapcsolatot mindössze egy 
mezőgazdasági út biztosítja.   
 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia vonatkozó megállapításai 
 
A községre vonatkozóan még nem készült Településfejlesztési Koncepció, illetve Integrált 
Településfejlesztési Stratégia. 
 

1.5.2. Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) 

 
A község önkormányzata, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, azok rendelkezéseivel, 
Helyi Esélyegyenlőségi Programban (HEP) rögzíti az esélyegyenlőség megteremtéséhez 
szükséges feladatokat. „Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott 
Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az 
Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira”. Az aktuális HEP a 2013-2018 
közötti időszakra vonatkozik.  
A bevezetés után a dokumentum szerzői bemutatják a települést, többek között a község 
elhelyezkedését, látnivalóit, lakosságát, illetve küldetését és céljait. Az esélyegyenlőségi program 
célja, hogy „az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse 
egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a kormány, az állam és az 
önkormányzati intézmények feladata.………… E program célja, hogy a település valamennyi 
lakójának lehetővé tegye a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, biztosítsa az idősek, a 
fogyatékkal élők és a hátrányos  helyzetű polgárok  esélyegyenlőségét  az  élet minden területén.” 
A dokumentum a program helyzetelemzésével folytatódik, melynek keretében megismerhetjük 
a jogszabályi hátteret, a stratégiai környezetet, illetve azon társadalmi csoportok helyzetét, 
amelyek az esélyegyenlőség kérdésében leginkább érintettek, amelyek tagjai a 
mindennapokban számtalan hátrányt, diszkriminációt szenvedhetnek el. Ezek a társadalmi 
csoportok a következőek: • mélyszegénységben élők és romák • gyermekek • nők • idősek • 
fogyatékkal élők. A felsorolt csoportok helyzetének vizsgálata után a HEP készítői minden 
esetben beazonosítják az adott csoporthoz kapcsolódó problémákat és vázolják a 
fejlesztési lehetőségeket. A helyzetelemzés a helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil 
szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalásának, illetve az esélyegyenlőségi 
program nyilvánosságának bemutatásával zárul.  
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A dokumentum második felében a program Intézkedési Tervét (HEP IT) ismerhetjük meg, amely 
a helyzetelemzés megállapításainak összegzésével indul. A dokumentum szerzői megfogalmazzák 
a település jövőképét az esélyegyenlőség vonatkozásában, amely a következőképpen hangzik: 
„Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenrangú tagjai a közösségnek, dolgoznak és 
fizetésből élnek. Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei javuljanak. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges fejlődését. Folyamatosan odafigyelünk az idősek 
segítésére és az idősek közötti életszínvonal különbség csökkentésére. Elengedhetetlennek tartjuk a 
nők esetén a boldog családi életet és a munkanélküliség csökkentését. Különös figyelmet fordítunk a 
fogyatékkal élők mindennapjainak segítésére.” 
Az Intézkedési Tervben sorra bemutatásra kerülnek a fent felsorolt, az esélyegyenlőség 
kérdésében leginkább érintett csoportokkal kapcsolatos intézkedések. Megismerhetjük 
többek között az egyes intézkedések céljait, a megvalósítás résztvevőit és felelőseit, a partnereket, 
illetve a szükséges erőforrásokat.  
A dokumentum a megvalósítás bemutatásával folytatódik, melynek részeként ismertetésre kerül 
egyebek között a megvalósítás előkészítése és annak folyamata (pl. legalább évente ülésező HEP 
Fórum), a nyilvánosság, a kötelezettségek és a felelősség, valamint az érvényesülés és a 
módosítás. A Helyi Esélyegyenlőségi Program az elfogadás módja és dátuma című fejezettel zárul. 

 

1.5.3. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 
Az önkormányzat adatszolgáltatása nem tartalmaz erre vonatkozó információkat. 
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1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

Nagyréde község az alábbi hatályos településrendezési dokumentumokkal rendelkezik: 
 
Hatályos Településszerkezeti Terv (TSZT): Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a 24/2008. (IV.24.) számú határozatával elfogadva.  
 
A TSZT elválaszthatatlan részét képezi a Tervezett változások tervlapja, illetve a 
Településszerkezeti Leírás. 
 
Hatályos Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ): Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/2009. (III.04.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. 
 
A HÉSZ mellékletei: 

• Szabályozási terv a belterületre M=1:2000 
• Szabályozási terv a külterületre M=1:10000 
• Helyi védelemre javasolt épületek 
• Műemlékvédelem 
• Közegészségügyi érdekek miatt betartandó védőtávolságok 
• Allergizáló növényfajtáktól származó pollen koncentráció megengedhető legmagasabb 

értékei 
• Állattartására szolgáló épületek védőtávolságai 
• Hatályos környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye. 
 

 
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 

elemek 
 

Nagyréde hatályos Településszerkezeti Tervét (TSZT), a község Településrendezési Terv 
módosításának keretében, a PROVINCIA Kft. készítette el 2008-ban. A TSZT tartalmaz egy, a 
település belterületére vonatkozó tervlapot (TSZM-1), a község teljes közigazgatási területére 
vonatkozó tervlapot (TSZM-2), illetve szintén a teljes területre vonatkozó Tervezett változások 
tervlapját (TSZM-3). A TSZT külön elemeként szerepelnek a belterületre (beépítésre szánt 
terület), és a külterületre (beépítésre nem szánt terület) vonatkozó jelmagyarázatok.  
Külön kiemelendő, hogy a hatályos terven a meglévő helyett a tervezett, távlati belterületi határ 
került feltüntetésre, a terv készítése óta eltelt időszakban azonban a hivatalos belterület 
bővítéseként szereplő területeknek csak elenyésző részén jelent meg a tervezett funkció.  
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A hatályos belterületre vonatkozó Településszerkezeti Terv 

 

 
A hatályos Településszerkezeti Terv 
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A TSZT külterületre vonatkozó jelmagyarázata A TSZT belterületre vonatkozó jelmagyarázata 

 
A község hatályos Településszerkezeti Terve a településen a következő beépítésre szánt 
területeket különbözteti meg: lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, különleges 
területek, hálózati elemek. A lakóterületeken belül a TSZT kertvárosias (Lke) és falusias (Lf) 
lakóterületeket különböztet meg. A vegyes területek településközponti vegyes (Vt) területként 
vannak jelölve a tervlapon. A gazdasági területeken belül ipari-gazdasági (Gip), illetve 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz) kerül megkülönböztetésre. A különleges 
területeken belül 10 kategóriát különböztet meg a TSZT, mégpedig: temető (Kt), sportpálya 
terület (Ksp), különleges funkció befogadására fenntartott terület (K), szabadidő terület (Ksz), 
Szőlőskert Rt. igazgatási központja (Kszk), szociális, egészségügyi célú terület (Ksze), lovarda, 
lovaspálya (Kl), pincés terület (Kpi), golfpálya (Kg), illetve üdülési célú terület (Kü). A hálózati 
elemek között a TSZT országos mellékutat, települési összekötőutat, települési gyűjtőutat, 
gyalogutat, kerékpárutat és közúti közlekedési területet (KÖu) szerepeltet. (Utóbbi kategória a 
hálózatilag nem jelölt egyéb kötlekedési területeket tartalmazza). 
Beépítésre nem szánt területekként a TSZT a mezőgazdasági rendeltetésű területeket, az 
erdőgazdasági rendeltetésű területeket, a vízgazdálkodási rendeltetésű területeket, a 
zöldterületeket, a különleges területeket, valamint a hálózati elemeket különbözteti meg. A 
mezőgazdasági rendeltetésű területeken belül intenzív használatú általános mezőgazdasági 
terület (szántó) (MáI), extenzív használatú általános mezőgazdasági terület (rét, legelő) (MáE), 
kertes mezőgazdasági terület (Mk) és kertes mezőgazdasági terület – nagyüzemi szőlőültetvény 
(MkSZÖ) kategóriák kerülnek megkülönböztetésre. Az erdőgazdasági rendeltetésű területek 
védelmi célú erdőterületként (Ev), a vízgazdálkodási rendeltetésű területek vízgazdálkodási 
területként (V), a zöldterületek zöldterületként (Z), a különleges területek pedig bányászattal 
érintett területként (Kb) szerepelnek a TSZT tervlapján. A hálózati elemek között országos főút, 
országos mellékút, települési összekötőút és kerékpárút szerepel.  
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A Településszerkezeti Terv jelöli az intézményterületeket, valamint piktogramok formájában a 
közintézmények, illetve a kereskedelmi és szolgáltató funkció helyét. Feltünteti azokat az 
elemeket is, amelyek valamilyen szempontból védelem alá kerültek. Ilyen elem a műemléki 
védelem alatt álló épület, a műemléki környezet határa, a helyi védelemre javasolt épület, illetve 
a helyi értékvédelmi terület határa. A TSZT a fentieken túl ábrázolja a kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőségvédelmi terület övezetének határát (OTrT), az országos ökológiai hálózat 
övezetét (OTrT), a védőtávolságokat, a régészeti lelőhely határát, a régészeti érdekű terület 
határát, valamint a megengedett max. szintterületsűrűségi mutatót is.  
 
A hatályos TSZT több helyen is jelöl (a hivatalos) belterületet növelő lakóterületet. A Terv a 
meglévő falusias lakóterületekhez kapcsolódóan (és a hivatalos belterületen túl) falusias 
területként tűnteti fel a Táncsics Mihály utca és a Zrínyi Miklós utca találkozásánál, a Hősök útjától 
északra, valamint a Hunyadi János utcától keletre található területeket. Ezen területek közül 
azonban csak a Hősök útjától északra található falusias terület kezdett el részben beépülni, míg a 
többi terület máig mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A TSZT a kertvárosias lakóterületek 
esetében is jelöl a hivatalos belterületi határon túl kertvárosias területeket, ráadásul jelentős 
kiterjedésben. Ilyen terület található a Táncsics Mihály utca északi oldalán, a Tarjáni út északi 
szakaszánál, illetve a déli szakaszának nyugati oldalán, a Hősök útja végénél, valamint a Pincesor 
utca végénél. Ezek közül mindössze a Táncsics Mihály utca északi oldala kezdett el beépülni 
mediterrán-jellegű épületekkel, míg a Pincesor utca folytatásában a pincék területe terjeszkedik.  
A TSZT tervlapon jelölt gazdasági területek tekintetében elmondható, hogy nagyrészük ez idáig 
nem került beépítésre. Régóta működik az egykori Szőlőskert Rt., ma Nagyrédei Szőlők Kft. 
borászata, illetve a Jász-Tész Kft. hűtőháza, melyek a hatályos terv készítésekor a belterület részét 
képezték, jelenleg azonban hivatalosan külterületi gazdasági területek. Szintén gazdasági 
telephelynek ad otthont a Haladás út és a Rédei- Nagy-patak találkozásánál található terület. Az 
utóbbi években dinamikusan fejlődik a település déli szélén, a 3-as számú főút mentén lévő 
gazdasági terület is, ahol a Jász-Plasztik Kft. telepedett le. Ezen gazdasági terület nagyjából fele 
még beépítetlen. Az ezeken túl a TSZT-n jelölt gazdasági területek távlati funkciójukat tekintve 
még kihasználatlanok, jelenleg jellemzően mezőgazdasági hasznosítás alatt állnak.  
A Településszerkezeti Terven különlegesként jelölt területek esetében megállapítható, hogy a 
TSZT szerinti besorolás csak néhány esetben van összhangban a valós területhasználattal.  
A hatályos Terv területfelhasználási kategóriájának megfelelő használat jellemzi az iskolához 
tartozó sportpálya területet, a pincés területet, és kisebb kiterjedésben ugyan, de a temető 
területét. A többi különleges kategóriába sorolt terület még nem vagy már nem (Szőlőskert Rt. 
igazgatási központja, bányászattal érintett terület) tölti be a TSZT szerinti funkcióját, a legtöbb 
esetben mezőgazdasági területként vannak hasznosítva. Ez idáig nem valósult tehát meg a 
(turizmusfejlesztő szereppel bíró) település több pontján tervezett lovarda, lovaspálya, a 
szabadidős terület, a golfpálya, illetve az üdülőterület, de a szociális, egészségügyi célú terület sem 
került a besorolásának megfelelő módon hasznosításra.  

 
1.6.3. A hatályos HÉSZ és a Szabályozási terv főbb megállapításai 

 
A község hatályos Helyi Építési Szabályzata (az 5/2009. (III.04.) számú önkormányzati rendelettel 
jóváhagyott HÉSZ) a TSZT-vel együtt a PROVINCIA Kft. jóvoltából készült el 2008-ban. Az addig 
hatályban lévő Településrendezési Terv módosításának keretében elkészült az új, jelenleg is 
hatályos Szabályozási Terv, amely a HÉSZ 1. és 2. számú mellékletét képezi. Az 1. számú melléklet, 
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az SZM-1 jelű Szabályozási Terv a település belterületére (beépítésre szánt terület), míg a 2. számú 
melléklet, az SZM-2 Szabályozási Terv a község külterületére (beépítésre nem szánt terület) 
vonatkozik.  
A TSZT-hez hasonlóan a Szabályozási Terv esetében is hangsúlyozni kell, hogy a meglévő 
belterületi határ helyett a tervezett, távlati belterületi határ került feltüntetésre, a hatályos tervek 
készítése óta eltelt időszakban azonban a hivatalos belterület bővítéseként szereplő területeknek 
csak elenyésző részén jelent meg a tervezett funkció.  
A hatályos HÉSZ a 2009-es jóváhagyása óta nem került módosításra.  
 
2017-ben a KASIB Kft. elkészítette a község Településképi arculati kézikönyvét (TAK - 176/2017. 
(XII.22.) határozat) és Településképi rendeletét (TKR - 31/2017. (XII.13.) önkormányzati 
rendelet). Utóbbi a közelmúltban kiegészítésre került a még hiányzó településképi 
követelményekkel, az ennek megfelelően módosítandó TKR véleményezési szakaszban van. 
Mindezek alapján a HÉSZ módosítása válik szükségessé, mivel a településképi követelményekre 
vonatkozó előírásokat a HÉSZ-ben hatályon kívül kell helyezni a vonatkozó előírásoknak 
megfelelő állami főépítészi eljárás keretében. Fenti módosítás – a jelenlegi elképzelések szerint - 
a község településrendezési eszközei teljes felülvizsgálatának keretében fog megtörténni, 
melynek első szakaszát jelen megalapozó vizsgálat képezi. 
 

 
A hatályos Szabályozási Terv - belterület 
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A hatályos Szabályozási Terv - külterület 

 
A hatályos HÉSZ/SZT a település beépítésre szánt területeit az alábbi övezetekre osztja: 
kertvárosias lakóterületek, falusias lakóterületek, településközponti vegyes terület kisvárosi 
karakterrel, kereskedelmi, ipari gazdasági terület, illetve különleges terület. A kertvárosias 
lakóterületek Lke-1 (kistelkes családiházas kertvárosi lakóövezet) és Lke-2 övezetekre 
tagolódnak. Lke-2 lakóövezetet csak a Tarjáni út folytatásában jelöl a Szabályozási Terv, ez a 
terület azonban még nem épült be. A falusias lakóterületeket a HÉSZ szalagtelkes falusias 
lakóövezetre (Lf-1), falusias kertes lakóövezetre (Lf-2), valamint falusias nagykertes lakóövezetre 
(Lf-3) osztja. A belterületen a falusias besorolású lakóterületek kiterjedése a legnagyobb. A 
településközponti vegyes terület a Vt-1 (jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgáló kis 
telkes), a Vt-2 (jellemzően alapfokú intézményi épület elhelyezésére szolgáló nagytelkes), illetve 
a Vt-3 (jellemzően különleges védettséget igénylő intézményi) övezetekre tagolódik. A gazdasági 
terület kereskedelmi szolgáltató (Gksz) és ipari (Gip) gazdasági övezetekre van felosztva.  
A különleges területeket a HÉSZ a következő építési övezetekre tagolja: temető (Kt), sportpálya 
(Ksp), pincés terület (Kpi), szabadidő terület (Ksz), szociális, egészségügyi célú különleges övezet 
(Ksze), Szőlőskert Rt. igazgatási központ (Kszk), különleges üdülési célú övezet (Kü), különleges 
funkció befogadására fenntartott övezet (K), golfpálya (Kg), valamint lovaspálya, lovarda (Kl).  
A beépítésre nem szánt területeken a HÉSZ a közlekedési területek, a zöldterületek, az 
erdőterületek, a mezőgazdasági területek, illetve a vízgazdálkodási területek övezeteit 
különbözteti meg. A közlekedési területeket közúti közlekedési területként jelöli a terv, amelyen 
belül KÖu-2 (országos főút), KÖu-3 (országos mellékút), KÖu-4 (települési gyűjtőút, összekötőút), 
KÖu-5 (kiszolgálóút, lakóutca), valamint KÖu-6 (mezőgazdasági főgyűjtőút) kategóriákat 
különböztet meg. A zöldterületek közparkok területe (Z), az erdőterületek pedig védelmi 
rendeltetésű erdők (Ev) övezetként vannak jelölve. A mezőgazdasági területek tekintetében a 
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HÉSZ a következő övezeteket különbözteti meg: Má-I (intenzív használatú általános 
mezőgazdasági övezet), Má-Iö (intenzív használatú általános mezőgazdasági övezet az Országos 
Ökológiai Hálózat területén belül), Má-E (extenzív használatú általános mezőgazdasági övezet), 
Má-Eö (extenzív használatú általános mezőgazdasági övezet az Országos Ökológiai Hálózat 
területén belül), Mk (kertes mezőgazdasági övezet (gyümölcsös)), illetve Mk-sz (kertes 
mezőgazdasági övezet (nagyüzemi jellegű szőlő terület)). A vízgazdálkodási területek V-1 (Rédei- 
Nagy-patak, annak partja és közvetlen környezete), V-2 (általános vízgazdálkodási területek) és 
V-3 (vízmű terület) övezetekre tagolódnak.  
A Szabályozási Terv az övezeteken túl szerepelteti a közigazgatási határt, a belterületi határt 
(meglévő, megszűnő), a beépítésre szánt területeket (meglévő, tervezett), a szabályozási 
vonalakat (meglévő, tervezett), a meglévő épületeket, a magánutakat és a hátsókert max. beépítési 
határát. Feltűnteti a műemléki védelem alatt álló épületeket, a műemléki környezet területét és 
határát, a helyi értékvédelmi terület határát, a régészeti lelőhely határát, valamint a régészeti 
érdekű terület határát. A közlekedési területek tekintetében feltűntetésre kerülnek a 
közúttengelyek, a kerékpárutak, a gyalogutak és a tervezett út mintaszelvény helye. A fentieken 
túl a Terven ábrázolásra kerül az országos ökológiai hálózat övezete (OTrT), a kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetének határa (OTrT), a beültetési kötelezettség, 
illetve a védőtávolságok.  
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1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 
 

Nagyréde a Gyöngyösi járáshoz tartozó község. Az összesen 25 települést számláló járás 
települései között népességét nézve az élmezőnyben, míg területét tekintve a középmezőnyben 
helyezkedik el a község. Nagyréde népsűrűsége magasabb mind a községek mind pedig az összes 
település átlagánál a járásban. 2017-ben a község 3 205 főt számlált.   
(A statisztikai adatok sok esetben kistérségi szinten érhetők el. A kistérségek 2014. február 25-én 
formálisan is megszűntek, viszont a helyükbe lépő járások lehatárolása megegyezik az egykori 
kistérségekével, így az adatok ugyanúgy felhasználhatók a járási szinten is.) 
 

2017 Népesség (fő) Terület (km²) Népsűrűség (fő/km²) 

Nagyréde 3 205 34,34 93 

Járási átlag (községek) 1 690 27,60 65 

Járási átlag (összesen) 2 824 30,03 82 

 
Népesedési folyamatok 
 
A 19. század végén, illetve a 20. század első felében a település népessége az országos 
tendenciával megegyezően növekedett. Azonban míg országos szinten 1980 után állt meg a 
népességszám növekedés és fordult át csökkenésbe, addig Nagyrédén már 1970 után 
megindult ez a folyamat. 1990-re aztán jelentős népességszám növekedés volt tapasztalható a 
községben, melyet újra lélekszámcsökkenés követett, 2011-ig ez a csökkenés jellemezte a 
népességszám alakulását Nagyrédén.  
 

 Jelenlévő összes népesség (fő) 
1880 1 745 

1900 2 104 

1920 2 594 

1941 2 890 

1960 3 249 
 

 Állandó népesség (fő) Lakónépesség (fő) 
1970 3 286 3 159 

1980 3 265 3 208 

1990 3 490 3 383 
2001 3 392 3 352 
2011 3 224 3 141 
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Forrás: TeIR 

 

 
Forrás: TeIR 

 
A fenti diagramon látható, hogy a 2005 és 2015 közötti időszak első és második felében 
lényegesen eltérően alakult a népesség száma, hiszen míg 2006 és 2011 között folyamatosan 
csökkent a lakónépesség száma a településen, addig 2012-re újra emelkedés volt tapasztalható. 
Az azóta eltelt időszakot a lakónépesség számának stagnálása jellemzi. 2015-ben 3 150 fő volt a 
község lakónépessége.  
Ha összehasonlítjuk Nagyréde és Heves megye lakónépességének számbeli alakulását 
ugyanabban a 2005-2015-ös időszakban, akkor azt láthatjuk, hogy némileg hasonlóképpen alakult 
a lakónépesség száma a községben és a megyében. Mindkét területegységre jellemző, hogy 
2006 és 2011 között folyamatos népességszám csökkenés zajlott, amely 2012-re 
növekedésbe fordult. Azonban míg Nagyrédén ezt követően stagnált a lakónépesség száma, 
addig Heves megyében 2012 óta folyamatosan csökken a lakónépesség száma, olyannyira, 
hogy 2015-ben már 300 000 fő alá csökkent. 
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Korösszetétel 
 

  

 
         
Ha összehasonlítjuk Nagyréde 2001-es és 2011-es évre vonatkozó korfáit, akkor 
megállapíthatjuk, hogy míg 2001-ben mindkét nemnél több, a létszáma alapján kiemelkedő 
korosztály volt megfigyelhető (40-44 éves nők, valamint 45-49 éves és 50-54 éves nők, illetve 
férfiak), addig 2011-ben ennél kevesebb korosztály emelkedett ki jelentősebben a többi közül. 
Ebben az esztendőben létszámuk alapján a legkiemelkedőbb korosztályok a 55-59, illetve a 60-64 
évesek voltak a nők között. Szembetűnő változás, hogy a két időpont között eltelt tíz év alatt 
jelentősen csökkent a fiatalabb, nőtt viszont az idősebb korosztályok létszáma a 
településen. 
Ha a 2011-es Nagyrédére és Magyarország egészére vonatkozó korfákat hasonlítjuk össze, 
akkor megállapíthatjuk, hogy a község hasonló korösszetétellel rendelkezik, mint az ország 
egésze, azzal a különbséggel, hogy a létszámuk alapján a községben jobban kiugranak egyes női 
korosztályok (55-59, 60-64 évesek). Így megállapítható, hogy Nagyréde korfája is a 
Magyarország, sőt majd egész Európa társadalmára jellemző elöregedés képét mutatja.  
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Az elöregedés tendenciája tükröződik akkor is, mikor a két fenti kördiagramon megvizsgáljuk a 
2000-es és a 2017-es évre vonatkozó kormegoszlást. Ezeken azt láthatjuk, hogy jelentősen 
csökkent mind a gazdaságilag aktív korcsoport (18-59 évesek), mind pedig a fiatalok (0-17 
évesek) aránya a településen. Ezzel szemben a 60 év felettiek aránya 2017-re közel 10%-al 
nőtt a községben.  
 

 
Forrás: TeIR 

 
Ugyancsak az elöregedés folyamatát mutatja az öregedési mutató, amely a száz 0-14 éves 
lakosra jutó 60 éven felüli lakos számának alakulását mutatja be Nagyrédén. A diagramon látható, 
hogy míg 2005-ben száz 0-14 éves lakosra 152 fő 60 éven felüli lakos jutott, addig 2015-ben már 
205 fő, amellyel Nagyréde a középmezőnyben helyezkedett el a járás települései között. 
Látható ugyan, hogy a vizsgált időszakban minden területi szinten emelkedett az öregedési 
mutató értéke, ugyanakkor szembeötlő tény, hogy bár a vizsgált időszak elején a Gyöngyösi járás 
még kedvezőtlenebb értékkel rendelkezett a községnél, 2008-tól az összes területi (főleg régiós 
és országos) szinten a községénél alacsonyabb értéket vett fel az öregedési mutató.  
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Népmozgalom 
    

 
 
Amennyiben a népmozgalom alakulását vizsgáljuk Nagyrédén 2000 és 2017 között, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a halálozások száma majdnem minden esztendőben meghaladta az 
élveszületések számát, ez alól a 2001-es és a 2013-as esztendők jelentenek kivételt.  
Ha az odavándorlások és elvándorlások számát nézzük, akkor láthatjuk, hogy a vizsgált időszak 
nagy részében több ember hagyta el Nagyrédét, mint ahányan letelepedtek a településen. 
A vizsgált 2000-2017 közötti időszakban a legtöbb ember 2017-ben érkezett a községbe (188 fő), 
a legtöbben pedig a 2015-ös esztendőben hagyták el a települést (178 fő).  
Ha a vándorlási mozgalom összképet vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az alacsonyabb 
vándorlási hiányú időszak váltakozott a jóval magasabb vándorlási hiányt mutató időszakkal, az 
utóbbi években azonban a betelepülők száma rendre meghaladja a települést elhagyók számát. 
A lenti két térképen látható, hogy a 2015-ös év adatai alapján Nagyréde a járás többi településéhez 
viszonyítva a mezőny elején helyezkedik el, mind az odavándorlások, mind pedig az elvándorlások 
számát tekintve, sőt. A járásközpont, Gyöngyös után Nagyrédéhez kötődött a járásban a legtöbb 
oda- és elvándorlás is a 2015-ös évben.  
 

 
Forrás: TeIR 
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Év Népességtöbblet Év Népességtöbblet 
2000 -9 2009 -47 
2001 -15 2010 -62 
2002 -22 2011 -26 
2003 -28 2012 -39 
2004 -35 2013 25 
2005 -12 2014 -7 
2006 31 2015 -18 
2007 -42 2016 6 
2008 -67 2017 23 
Összesen -199   

  

-145 
Átlag -22 -16 

 
Ha összeadjuk a vándorlási egyenleg értékét, illetve az élve születések és halálozások különbségét, 
akkor megkapjuk a népességtöbblet értékét, amely a fenti táblázatban látható. 
A 2000-2017 közötti időszakban évente átlagosan 19 fővel csökkent a község lélekszáma, 
ugyanakkor a népességtöbblet jelentősen eltérően alakult a vizsgált időszak első és második 
felében. Míg 2000 és 2008 között évente átlagosan 22 fővel csökkent Nagyréde lélekszáma, addig 
2009 és 2017 között évi átlagban 16 fővel apadt a népességszám a településen. A vizsgált időszak 
nagy részében, főként az első felében negatív értéket vett fel a népességtöbblet a községben, 
ez alól a 2006-os, a 2013-as, a 2016-os, valamint a 2017-es esztendők jelentenek kivételt, 
ezekben az években ugyanis valóban népességtöbblettel zárult az év.  
 
Várható népességszám 
 
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a községben az utóbbi másfél évtizedben rendre többen 
hunynak el, mint ahányan születnek, illetve a települést elhagyók száma is permanensen 
meghaladja a betelepülők számát, a jövőben, amennyiben nem következik be jelentős 
változás az eddigi folyamatokban, Nagyréde népességszámának stagnálása, további enyhe 
csökkenése várható. 
 
Lakásállomány és a várható változások 
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A fenti diagramon a lakások, a háztartások, valamint a családok számának alakulását követhetjük 
nyomon 1970 és 2011 között Nagyrédén. Az adatsorokat szemlélve azt figyelhetjük meg, hogy a 
lakások és a háztartások száma folyamatosan növekedett a vizsgált időszakban a településen 
(kivéve a háztartások száma 2011-re), míg a családok száma meglehetősen hullámzóan alakult, 
összességében pedig számottevően csökkent. Jelentős és az országos tendenciával megegyező 
változást jelent, hogy míg 1970-ben a családok és a háztartások száma megelőzte a lakások 
számát, addig 2011-ben már éppen ellentétes volt a helyzet, hiszen a lakások és háztartások száma 
ekkor már jelentősen meghaladta a családok számát a településen. 
 

 
 
Ha csak a lakásállomány alakulását szemléljük, akkor láthatjuk, hogy 2001 és 2013 között, egy-
egy stagnálást mutató évtől eltekintve folyamatosan emelkedett a lakások száma a településen. 
Míg 2001-ben 1217 lakás volt a községben, addig 2013-ban 1249 darab. Az adatsorból azonban 
az is kiderül, hogy míg 2013-ig jelentősebb bővülés jellemezte a lakásállomány számbeli 
alakulását, addig 2013 óta csupán két lakás épült a községben. 
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Amennyiben a lakásépítések és a lakásmegszűnések számának alakulását vizsgáljuk Nagyrédén 
2000 és 2017 között, akkor láthatjuk, hogy majdnem minden évben nagyságrendekkel több 
lakás épült a községben, mint amennyi megszűnt. Ez alól a 2004-es és 2011-es évek jelentenek 
kivételt, ezekben az esztendőkben ugyanannyi lakás épült, illetve szűnt meg a községben. A 
vizsgált időszakban a legtöbb lakás 2006-ban épült fel a községben (7 db), míg a lakásmegszűnés 
szempontjából csúcsévnek a 2004-es esztendő számított (5 db).   
A lakásépítések számbeli alakulását nézve szembeötlő tény, hogy bár hullámzó képet mutat a 
lakásépítések alakulása a településen, összességében egyértelműen csökkenő tendencia 
figyelhető meg az újonnan épített lakások tekintetében, hiszen míg 2006-ban még 7 lakás 
épült fel a községben, addig 2014-ben, illetve 2015-ben egy sem, 2016-ban és 2017-ben pedig 
mindössze 1-1.   
 

 
Forrás: TeIR 

 
A lakásépítések intenzitásának mértéke azonban igazán a fenti diagram és térkép segítségével 
mérhető le, amely az új építésű lakások arányát mutatja az év végi lakásállományon belül. A 
diagramon látható, hogy a 2012-es és 2013-as esztendőt kivéve minden évben jóval alacsonyabb 
volt Nagyrédén az új építésű lakások aránya, mint az országos érték. A többi területegységgel 
összehasonlítva látható, hogy a község értéke mindössze a járásét tudta a vizsgált időszakban 
felülmúlni és bár országosan, illetve régiós, megyei és járási szinten is hullámzó képet mutatott 
az új építésű lakások arányának alakulása, a községben (a járási szintet figyelmen kívül hagyva) 
majdnem minden évben alacsonyabb volt ezen lakások aránya a teljes lakásállományon belül.  
A vizsgált időszakban egyszer sem érte el a településen az új építésű lakások aránya az 1%-
ot, míg az országos érték majd minden esztendőben legalább a duplája volt a községének, 
ugyanakkor a községéhez hasonlóan a megyei érték is viszonylag alacsony szinten maradt 2005 
és 2015 között. 
A járási települések mezőnyét vizsgálva szintén negatív kép bontakozik ki előttünk, hiszen 2015-
ben Nagyréde is azon települések között volt, ahol egyetlen lakás sem épült fel az évben. Ebben az 
esztendőben a járás 25 települése közül mindössze 7-ben építettek legalább egy lakást.  
Figyelembe véve a fentiekben leírt folyamatokat, illetve az utóbbi időszakra jellemző 
stagnáló, enyhén csökkenő lakosságszámot, a jövőben sem várható jelentős bővülés a 
település lakásállományában. 
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1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
A Mátra-vidék délnyugati peremén elterülő településen egymást váltják a széles dombhátak 
és a völgyek. Bár a község változatos domborzati viszonyok jellemezte területen helyezkedik el, 
természetes és mesterséges elemek által némileg felszabdalt, belterületi része mégis viszonylag 
komplett egységet alkot.   
Nagyréde legkorábban benépesült részét, történeti településmagját a Rédei- Nagy patak ágai 
mentén kialakult területek, így az Árpád út - Petőfi Sándor utca, a Virág utca - Szabadság út, a 
Fő út, valamint a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca által közrezárt területek alkotják. 
Az idők folyamán a településközponthoz kapcsolódóan koncentrikus alakban folyamatosan 
növekedett a lakóterületek kiterjedése. Kezdetben a falusias területek bővülése jellemezte a 
települést, majd a 20. század második felétől, az ipar fejlődésével a kertvárosias karakterjegyek 
is megjelentek a községben.  
 
A társadalmi rétegződést számtalan tényező alakíthatja, ilyenek a családi állapot, a 
képzettség, a betöltött munkakör státusza vagy éppen a munkahely hiánya. A község 15 évesnél 
idősebb népességének családi állapotát vizsgálva megállapítható, hogy az országos 
viszonyokhoz képest alacsonyabb a házasok, illetve a nőtlenek/hajadonok aránya Nagyrédén, 
viszont magasabb arányt képviselnek az elváltak és az özvegyek a községben. A képzettség 
tekintetében elmondható, hogy ugyan az utóbbi időszakban jelentősen javult a településen a 
képzettségi helyzet (csökkent az alacsonyabb végzettségűek és növekedett a kvalifikáltabbak 
aránya), a községben még mindig jelentősen kedvezőtlenebb a munkaerő képzettsége az 
országosnál. A foglalkozási főcsoportokat górcső alá véve az állapítható meg, hogy az országos 
viszonyokhoz képest a község foglalkoztatottjai között arányaiban jóval kevesebben 
vannak a magasabb státuszú munkaköröket betöltők (vezető, értelmiségi foglalkozású vagy 
egyéb szellemi foglalkozású), míg jóval nagyobb a mezőgazdasághoz, illetve az iparhoz 
kötődő foglalkoztatottak aránya. Ezzel kapcsolatban azonban mindenképpen fontos 
rögzíteni, hogy Nagyréde nem egy kifejezetten szolgáltatási profilú település (mely szektorhoz a 
legtöbb értelmiségi és szellemi foglalkozású foglalkoztatott kötődik), hanem elsősorban a 
mezőgazdaság és a feldolgozóipar a meghatározó a községben. A munkanélküliséget 
tekintve elmondható, hogy az országos viszonyokhoz képest a regisztrált munkanélküliek között 
a községben jóval kisebb az 1 éven túl nyilvántartott álláskeresők aránya, azonban számottevően 
magasabb az országosnál a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők, a pályakezdő álláskeresők, 
valamint a megváltozott munkaképességű álláskeresők aránya.  
 
A község foglalkoztatottjainak több mint 60 %-a napi szinten másik településre (főleg 
Gyöngyösre) jár munkavégzés céljából. Az ingázókat sokszor munka utáni elfoglaltságaik, baráti 
társaságuk is ahhoz a településhez kötik, ahol a munkahelyük is található, ez pedig jelentősen 
befolyásolhatja szerepvállalásuk mértékét a helyi társadalom életében.  
Fontos rögzíteni, hogy a községben a nagyobb vállalkozások telephelyei főként a 
lakóterülettől délre fekvő, egyértelműen elkülönülő gazdasági területen találhatóak. A 
lakóterületekbe ágyazódva csak néhány esetben találkozhatunk telephelyekkel, de ezek sem 
jelentenek zavaró tényezőt az itt élők számára. Markáns területhasználati különbségek tehát 
nincsenek a településen, így ebből fakadó konfliktusok sem alakultak ki a lakosok és a 
vállalkozások között.  
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A környezetétől bizonyos, társadalomra vonatkozó mutatók kedvezőtlen értéke miatt elkülönülő 
területek esetében kijelölésre kerülnek a településeken úgynevezett szegregátumok, illetve 
szegregációval veszélyeztetett, szegregálódó területek. Szegregátumnak nevezzük azt a területet, 
ahol az alacsony státuszú népesség (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak) aránya eléri, illetve meghaladja 
az adott településtípusokra vonatkozó határértéket és az adott területen élő népesség száma eléri 
az 50 főt. A KSH a 2011-es népszámlálási adatokra támaszkodva nem határol le a községben 
szegregátumot, vagy szegregációval veszélyeztetett területet. 
A községben élő nemzetiségi, illetve etnikai kisebbség tagjaival kapcsolatban elmondható, hogy 
anyagi helyzetük elfogadható, a többségi társadalommal pedig jó viszonyt ápolnak. 
Összességében rögzíthető, hogy Nagyréde társadalmának csoportjai között megvan az 
átjárhatóság, jelentősebb konfliktusok nem alakultak ki a község társadalmában sem az 
„őslakosok” és a betelepülők, sem a kisebbséghez tartozók és a lakosság többi része között, sem 
pedig a községbeliek egyéb csoportjai között. 
 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális 
adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi 
kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek) 

 
A község határában talált leletek (pl. pattintott kőeszközök) tanulsága szerint a település és 
környéke már igen korán, a pattintott kőkorban lakott volt. Az emberi jelenlét 
folytonosságát bizonyítják többek között a vidéken talált avarkori temetők (amelyeket több 
ízben is pinceépítés közben tártak fel). A korai benépesülést indokolttá tették a terület 
kedvező domborzati és éghajlati adottságai, a Mátra klímája.  
Az első írásos emlék, amely a településre utal, az egri káptalan 1275-ben kelt határjáró oklevele, 
amely a települést „villa Rede Inferior” (Alsóréde falu) néven említi. A falu nevét akkori 
birtokosáról, az Aba nemzetséghez tartozó Rédei családtól kapta. A család leszármazottai több 
részre osztották egymás között a települést, így jöttek létre az Alsóréde, Felsőréde, Kisréde, 
Nagyréde, Fancsatelke, illetve Szentmártonréde nevű falurészek. A 15. század folyamán, többek 
között beházasodás és királyi adományok következtében, más nemesi családok (pl. Szuhai, 
Csányi) is birtokrészhez jutottak a területen, amelyeket eltérő néven említettek a korabeli 
források (pl. Rédeszentmárton, Boldogasszonyréde).  
1544-ben ez a terület is török hódoltság alá került, majd a század közepére teljesen 
elnéptelenedett, pusztává vált. A törökök kiűzése után a Rákóczi család birtokolta a falu 
legnagyobb részét, a település gazdálkodását már ekkor, az újbóli benépesülésben is nagy 
szerepet játszó szőlőművelés és bortermelés határozta meg, amely a következő századokban 
is kiemelkedő jelentőségű maradt a faluban.  A 19. század végén aztán a település szőlőterületeit 
is teljesen elpusztította a Mátraalján tomboló filoxéravész. A szőlőművelés a 20. század elején 
került újra előtérbe a faluban, ekkor a szőlőoltvány-termelés vált a domináns tevékenységgé a 
településen.  
A II. világháború Nagyréde számára is jelentős áldozatokkal járt, mind emberi, mind pedig 
gazdasági értelemben. 107 falubeli ember vesztette életét. A súlyos veszteségeket tetézte, hogy 
1954-ben a rendkívüli esőzés eredményeképp megáradt a nagypatak, romba döntötte a Templom 
úti házakat és elvitte a Fõ úti hidat. 
A 20. század második felében a települést folyamatos fejlődés jellemezte. 1975-ben, a község 
fennállásának 700. évfordulója alkalmából felavatták Nagyrédén a Kőprést (Szőlőprést) és a 
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Zsellérházat. Az utóbbi évtizedekről elmondható, hogy a Nagyrédeiek életével olyan szorosan 
összefonódó mezőgazdaság, kiváltképp a szőlő- és borkultúra nem veszített jelentőségéből 
sőt, a legtöbb településsel ellentétben növeli is szerepét a község gazdaságában.  A 
népességszám alakulását stagnálás, lassú csökkenés jellemzi, ugyanakkor a település 
folyamatosan fejlődik, megújulnak középületei és új beruházások valósulnak meg. 
 
Hagyományok, szokások  
 
Nagyréde mindennapjaiban évszázadok óta kitüntetett szereppel bír a szőlőtermesztés, illetve a 
bortermelés, a szőlő- és borkultúra elválaszthatatlanul összeforrt a település nevével, a 
mezőgazdasági tevékenységhez pedig szorosan kapcsolódik a paraszti életforma, a 
paraszthagyományok.  
A településen a 19. század második feléig a munkát, az időjárás által megszabott pihenőidő 
eltöltését, a családi mindennapokat, illetve az ünnepeket is az évszázadok folyamán alig 
változó néphagyomány szabályozta. A 19. század második felétől aztán egyéni 
kezdeményezésekre (pl. Bányász Sándor plébános, Dick Károly kántortanító) megkezdődött a 
paraszti lét kötött formáinak fellazítása. Míg addig a faluban a szórakozás hagyományos 
formái, például a lakodalombéli tánc vagy a kocsmaudvari muzsikálás voltak ismeretesek, a 19. 
század második felében ezen túlmutatva megrendezésre került a településen az első jótékonysági 
célú, belépődíjas farsangi bál, amely a kiindulópontját jelentette az iskoláskorú ifjúság 
hagyományossá váló farsangi báljainak. Ez volt a faluban az első olyan társadalmi rendezvény, 
amelyen együtt mulatott a paraszt és az úr. Nagyrédén az első szüreti mulatságot 1934 
őszén rendezték meg, amelynek alapmotívumaiban a gyöngyösi példa köszönt vissza, 
ugyanakkor a felvonulást új motívumokkal is gazdagították. Jelentős tényezőt jelentettek a zárt 
paraszti életforma feloldásában a gazdálkodásban bekövetkező változások. A 20. század 
közepén megszűnt a faluban a len és kendertermelés, illetve az ezekhez kapcsolódó téli 
feldolgozómunka, ennek folyományaként pedig a paraszti ifjúság hagyományos szórakozási 
formái is. Az ezáltal keletkezett igényt a helyi értelmiség igyekezett betölteni városi indíttatású 
rendezvényekkel. A megszervezett programok ugyanakkor a paraszti igényekhez, 
lehetőségekhez idomultak, a színpadon népszínművek szerepeltek, a zenekarok népdalokat 
játszottak, az események páros tánca pedig a csárdás maradt.  
A paraszti életformához szorosan kapcsolódik a népművészet (népzene, néptánc, 
kézművesség), Nagyréde pedig mindig is ismert és elismert volt népszokásairól, 
népdalairól, népviseletéről. A község igen gazdag népdalkultúrával rendelkezik, amelyet a 
helyiek aktív hagyományőrző tevékenységgel igyekeznek őrizni és bemutatni a nagyközönség 
számára. A 20. század elején jöttek létre a településen az első parasztság által alakított vonós 
(cigány), illetve fúvós (rezes) zenekarok, melyeknek nagy szerepük volt abban, hogy a falu 
megőrizte népdalait. A nagyrédei népdalkultúra gazdagságát jelzi az e területen tevékenykedő 
hagyományőrző szervezetek nagy száma a településen (pl. Nagyrédei Asszonykórus, 
Nagyrédei Férfi Dalárda), illetve a 2006-ban megjelent kétkötetes népdalgyűjtemény 
(„Nagyrédére két úton kell bemenni” című kiadvány), amelyben csaknem száz népdal szerepel. A 
község gazdag népművészetének ugyancsak kiemelkedő értékét képviselik a település 
néptánchagyományai, amelyekben leginkább a lippentős és csalogatós forma jelenik meg. 
Nagyréde helyi, sajátos jellegű tánca a gyertyás tánc, amely a 17. századtól ismert szertartásos 
lakodalmi tánc. A gyertyás tánc leginkább az északi területeken maradt fent és a lakodalmak 
csúcspontját jelentette. A népművészet ezen ágának ápolásában, bemutatásában kiemelkedő 
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szerepet játszik a községben a Virtus Kamara Táncegyüttes. Az egyesület fő célkitűzése a 
Kárpát-medence néphagyományainak gyűjtése, megőrzése és bemutatása, tevékenységükben 
kiemelt szereppel bír a régi táncok gyűjtése és archiválása, különös tekintettel a nagyrédei 
csárdásra. A táncegyüttes a nagyrédei táncokról készült régi filmek segítségével felelevenítheti és 
továbbörökítheti a helyi táncokat. A fentieken túl a település népművészetének kiemelkedő eleme 
a nagyrédei népviselet, amelyre az ünnepélyesség, de egyben az egyszerűség is jellemző. A helyi 
viselet pont ezen tulajdonságai miatt tűnt ki a környékbeli viseletek közül a népi öltözködés 
fénykorában (a 19. század végén, a 20. század elején), hiszen nem volt hivalkodó, rikító erős színű 
és a díszítéseket is csak módjával, ízlésesen helyezték el a ruhadarabokon.   
 
A községre jellemző igen aktív hagyományőrző tevékenység, a hagyományőrző 
szervezetek (többek között Környezetvédők és Hagyományőrzők Egyesülete, Nagyrédei 
Asszonykórus, Virtus Kamara Táncegyüttes), illetve rendezvények (pl. Szüreti Napok, Újbor 
Ünnepe) magas száma mellett mindenképpen szót kell ejteni a település két azon intézményéről 
is, amelyek a helyi népművészet, a Rédei szokások őrzését, bemutatását emelik a középpontba.   
Nagyréde központjában található a település legidősebb fennmaradt lakóháza, a Zsellérház. 
Az épület az 1800-as évek fordulóján épülhetett, 1870 környékén pedig átalakításon esett át. A 
zsúpfedeles, háromosztatú, észak-magyarországi palócház jelenleg falumúzeumként működik, 
ahol a látogatók megismerkedhetnek a zsellérek mindennapjaival, a hagyományos gazdálkodás 
világával, eszközeivel.  
A település másik fontos kiállítóhelye a Bormúzeum, amely 1991-ben nyitotta meg kapuit. A 
Bormúzeumba ellátogatók megtekinthetik a Nagyrédei szőlő- és bortermelés történetét bemutató 
kiállítást, illetve megismerhetik a szőlőtermesztés és feldolgozás hagyományos eszközeit (pl. 
daráló, dézsa, faprés, rézpermetező).  A látogatók számára az ismeretszerzés mellett 
borvásárlásra és borkóstolásra is lehetőség nyílik. 
 

Hagyományőrzéshez kapcsolódó intézmények Nagyrédén 
Zsellérház 

Erzsébet tér 1. 
Bormúzeum 
Atkári út 89. 

 
Társadalmi élet 
 
A községet igen intenzív társadalmi, közösségi és kulturális élet jellemzi, amelyben nagy 
szereppel bír a hagyományőrzés. A település több lehetőséget is nyújt polgárai számára a 
közösségi életben való aktív részvételre. Ezen lehetőségek közül az egyik legfontosabb a Molnár 
József Művelődési Ház, amely fő helyszínül szolgál a községbeliek számára a szabadidő minőségi 
eltöltéséhez, a lakosság kulturális tevékenységeihez. Az 1956-ban épült intézmény fő feladata a 
helyi, térségi, illetve a kárpát-medencei hagyományok szellemi és tárgyi örökségének gyűjtése, 
ápolása és bemutatása. A Művelődési Ház számos művészeti csoportnak (pl. Nagyrédei 
Asszonykórus, Virtus Kamara Táncegyüttes, Nagyrédei Férfi Dalárda) biztosít gyakorlóhelyet, 
illetve otthonául szolgál több szakkörnek is (egyebek között a Kreatív műhelynek, jóga 
foglalkozásnak és társastánc tanfolyamnak). Az intézményben folyamatosak a kiállítások, illetve 
előadások (pl. helytörténeti, mezőgazdasági ismeretterjesztő előadás, „A népviselet változásai 
Nagyrédén a 20. században” című kiállítás), de a Művelődési Ház ad otthont a nemzeti 
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ünnepekre való megemlékezéseknek, a jótékonysági és a farsangi báloknak, illetve a 
falugyűlésnek is. Az épület meglehetősen elavult, leromlott fizikai állapotú, korszerűsítése, 
felújítása régóta tervben van.  
Ugyancsak fontos színtere Nagyréde kulturális életének a Községi Könyvtár, amely 2015 óta az 
általános iskola régi épületének két tantermében üzemel. Az új környezetben, jobb 
felszereltséggel és korszerűbb körülmények között működő könyvtár az iskolások mellett 
délutánonként a községlakók számára is rendelkezésre áll. A könyvtárban a könyvek 
kölcsönzése mellett lehetőség van folyóiratok helyben olvasására is. Az intézmény kiemelt célja 
az olvasók számának gyarapítása, a könyvtári állomány frissítése, illetve minél színvonalasabb 
szolgáltatás nyújtása. 2015-ben a Községi Könyvtár is csatlakozott a HEVESTÉKA könyvtári 
rendszerhez, amely többek között több száz könyvet, illetve közösségi szolgáltatásokat (pl. 
rendezvények, kiállítások) biztosít a helyi könyvtár számára.  
A település társadalmi életében kiemelt fontossággal bírnak a helyi rendezvények, 
programok, legyen szó kulturális, gasztronómiai, sportrendezvényről vagy a vallási ünnepekről. 
Ezek közül azonban kiemelkednek a szőlőhöz és borhoz kapcsolódó események a községben, 
hiszen Nagyréde több évszázados szőlő- és borkultúrával dicsekedhet, amely szorosan 
összefonódik az itt élők mindennapjaival, hagyományaival. Minden év őszén megrendezésre kerül 
a Szüreti Napok (Szüreti Vigasságok) programsorozat, amelyen többek között szüreti felvonulás, 
főzőversenyek, vetélkedők, színpadi előadások, kiállítások, illetve sportprogramok és 
sportversenyek várják az érdeklődőket. A látogatók a legkülönfélébb borok és kézműves 
termékek közül is válogathatnak a vásáron. A rendezvénysorozat szervezésében és 
lebonyolításában az önkormányzat és civil szervezetek is részt vesznek. Ugyancsak a gazdag 
borkultúrához kapcsolódik az Újbor Ünnepe, amelynek helyszíne az Öreghegyi Pincesor. A 
rendezvény lebonyolításáért évről-évre más pincészet felel. A borkedvelőket, érdeklődőket 
egyebek között termelői újborok, must, borkorcsolya, illetve ételkülönlegességek várják, de 
borszentelés, táncos mulatság és kulturális műsor is színesíti a programot.  A szőlő és a bor 
kiemelt szerepét mutatja, hogy a fentieken túl is tartanak (vagy tartottak) a községben olyan 
rendezvényeket, amelyeknek a bor állt a középpontjában (pl. Nyitott pincék napja, Borbál). Az 
eddig említetteken kívül népszerűek a községben a vallási ünnepekhez kapcsolódó programok is. 
Már hagyománynak számít Nagyrédén a 2005 óta megtartott Húsvétolás a Kecskefarmon, 
amely a Nagyrédei (Valiskó) Kecskefarmon kerül megrendezésre az önkormányzat, illetve civil 
szervezetek közreműködésével. A programok között szerepel többek között hagyományos 
locsolkodás, hagyományőrző műsor (pl. táncos és zenei produkciók) és húsvéti játékok. A 
látogatóknak lehetőségük van arra is, hogy helyi kézműves termékeket kóstoljanak, illetve 
vásároljanak (többek között, borokat, kecskesajtokat, gidapaprikást, lekvárokat, 
gyógynövényeket). A községben minden évben búcsút szerveznek, a római katolikus templom 
névadójának, Szent Imrének a tiszteletére. A novemberben megtartott Szent Imre búcsú 
keretében többek között mise, körmenet és vásár várja az érdeklődőket. Külön kiemelendő a friss 
kezdeményezésnek számító „Random piknik és dumaparti”, amelyet 2018 júniusában tartottak 
meg először. A programra hivatalos volt minden Nagyrédén elő fiatal, aki már elmúlt 16 éves, 
de még nem töltötte be a 36. életévét. Az önkormányzat támogatásával megvalósuló eseményen a 
résztvevők megtudhatták, hogy hogyan kaphatnak támogatásokat, illetve beszélgethettek, 
ötletelhettek arról, hogy hogyan lehetne a községet jobbá tenni. A kezdeményezés a Nagyrédén 
élő fiatalok helyben maradását célozza, támogatja. Ugyancsak friss kezdeményezésnek számít 
a 2019 tavaszán először megtartott „Tavaszi bizsergés” nyárindító retróparti.  A rendezvényre 
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ellátogatókat, köztük a testvértelepülésről, Peredről érkező vendégeket, többek között 
táncdalfesztivál-műsor és retródiszkó várta.  
 
A rendezvények fő helyszínéül a községben általában a Művelődési Ház körüli zöldterület 
és a sportpálya, illetve a Rákóczi és a Zrínyi utca találkozásánál található zöldterület 
szolgál, azonban hamarosan új közösségi tér jöhet létre Nagyrédén, hiszen az önkormányzat 
2017 nyarán megnyerte a helyi piac létrehozását célzó pályázatát. A több mint 25 millió Ft-os 
uniós támogatásból a tervek szerint egy majdnem 200 m²-es fedett létesítmény épül majd a 
Művelődési Ház melletti területen, amely egyrészt helyet ad majd a helyi termelői piacnak, 
másrészt helyszínéül szolgálhat a községi rendezvényeknek, programoknak. A projektet 
kiegészítendő az önkormányzat saját forrásból megépíttetné a helyi piacon a „falu kemencéjét”, 
pályázati támogatással pedig létrehoznának egy felnőtt játszóteret is, ezzel Nagyréde 
központjában kialakulna egy új, többfunkciós közösségi tér.  
Nagyréde több saját újsággal is büszkélkedhet. A község önkormányzatának tájékoztató 
kiadványaként jelenik meg eltérő időközönként a Nagyrédei Hírlevél, mely beszámol többek 
között az aktuális hírekről és eseményekről, az önkormányzat munkájáról, az iskolai és 
sportéletről, illetve a megvalósult és a megvalósulásra váró fejlesztésekről.  Az önkormányzat 
másik kiadványa a Rédei Kopogtató, amely időszakosan jelenik meg a községben. Az újságból az 
itt élők szintén tájékozódhatnak az aktuális hírekről, programokról, az óvodai és iskolai 
történésekről, az önkormányzati munkáról, illetve informálódhatnak a szőlő-bor ágazat 
érdekességeiről, aktualitásairól. Nagyréde 2016 végén a hazai üdülési és szabadidős 
lehetőségeket bemutató Hazahúzó című magazinműsorban is bemutatásra került.   
A község önkormányzata a közelmúltban létrehozta a „NAGYRÉDÉÉRT” kitüntető díjat, amely 
többek között a község társadalmi életében, a közművelődési, illetve sportmozgalmában, a 
környezetének védelmében, valamint az egészségügyi ellátásban nyújtott kimagasló szerep 
elismerésére szolgál. A díj adományozásának általános feltétele a több évig tartó, maradandó 
értéket teremtő kimagasló munka, illetve olyan jelentős eredmény elérése, amely Nagyréde 
fejlődését segítette.   
 

Társadalmi élethez kapcsolódó intézmények Nagyrédén 
Molnár József Művelődési Ház 

Fő út 6-8. 
Községi Könyvtár 

Fő út 10-12. 
 
Nemzetiségi kötődés 
 
A népszámlálási adatok szerint 2011-ben Nagyrédén 2640 fő vallotta magát magyarnak, míg 26 
fő valamely nemzetiségi, illetve etnikai kisebbség tagjának. Ekkor tehát hivatalosan a népesség 
mindössze 1%-nak volt nemzetiségi vagy etnikai kötődése, ami ugyanakkor némi emelkedést 
jelent a 2001-es esztendőhöz képest, amikor 0,6% volt ez az arány. 
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Amennyiben a fenti diagramok segítségével a kisebbségek megoszlási arányának, illetve 
létszámának változását vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a 2001-es viszonyokhoz képest 
2011-re jelentősen átrendeződtek a kisebbségi csoportok a községben, megoszlási arány és 
létszám tekintetében is. 2001-ben a német kisebbség alkotta messze a legnépesebb kisebbségi 
csoportot a településen, melyet a szlovénok, vendek és a bolgárok követtek azonos megoszlási 
aránnyal. 2011-ben szintén a német volt a legnagyobb létszámmal bíró kisebbség a községben, 
azonban ezt a csoportot ekkor az egyéb kisebbségi csoport követte.  A vizsgált időszak szembeötlő 
változása, hogy a német kisebbség aránya igen jelentősen lecsökkent sőt, megfeleződött, 
míg a cigányság, a románok, illetve az egyéb kisebbségek aránya jelentősen 
megnövekedett 2011-re.  
Amennyiben a létszámbeli változásokat vizsgáljuk az eltelt 10 esztendő alatt, akkor azt láthatjuk, 
hogy 2011-re számottevően csökkent a német kisebbséghez tartozók létszáma és ebben az 
esztendőben már senki nem vallotta magát a szlovén, vend, valamint a bolgár kisebbséghez 
tartozónak a településen. Ebben az évben már nagyobb létszámban képviseltette magát a 
cigányság és a román kisebbség, míg többen is egyéb kisebbségi csoporthoz tartozónak vallották 
magukat a községben.  
Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogainak érvényesülését. 
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Vallási megoszlás 
 

  
 
A fenti diagramok segítségével Nagyréde népességének vallási megoszlásáról kaphatunk képet a 
2001-es, illetve a 2011-es népszámlálási adatok alapján. 2001-ben a község népességének 
több mint háromnegyede a római katolikus egyházhoz tartozónak vallotta magát (83 %), őket 
azok a polgárok követték, akik nem kívántak válaszolni a vallásukra vonatkozó kérdésre (8 %), 
illetve akik reformátusnak vallották magukat (5 %). 2011-ben még mindig a római katolikusok 
képviseltették magukat a legnagyobb arányban a községben (60%), akiket ekkor is a választ nem 
adók követtek (26 %), ám a harmadik legnagyobb csoportot ebben az évben az egyházhoz, 
felekezethez nem tartozók (10 %) alkották.  
Szembeötlő változás a két év megoszlási arányait szemlélve, hogy 10 év alatt igen 
jelentősen csökkent azon polgárok aránya, akik a római katolikus egyházhoz tartozónak 
vallották magukat, számottevően nőtt viszont azok száma a községben, akik nem kívántak 
válaszolni a vallásra vonatkozó kérdésre. Ezen polgárok magas aránya jelentősen megnehezíti 
a tényleges vallási megoszlás vizsgálatát a településen. 
A községben a római katolikus felekezet rendelkezik templommal. A korábbi, 18. században 
épült templom helyére újat építettek, amelyet 1874-ben szenteltek fel Szent Imre tiszteletére. A 
templom őrzi eredeti formáját, 1999-ben teljes belső felújításon esett át, 2014-ben pedig uniós 
támogatás segítségével a külseje is teljesen felújításra került.  
 
Civil szerveződések 
 
Nagyrédén hosszú időkre tekint vissza az erős összetartás, a lokálpatrióta szemlélet, 
amelyben nagy szerepet játszik a település gazdag szőlő-és bortermelő múltja és jelene, illetve az 
ahhoz kapcsolódó hagyományok. Már 1889-ben megalakult a település első társadalmi szervezete 
(Nagyrédei Önkéntes Tűzoltó Egyesület), manapság pedig a községet igen élénk civil, közösségi 
élet jellemzi. A civil szervezetek közül sok a hagyományőrzéshez kapcsolódik, amely igen 
fontos szerepet játszik a helyi társadalom életében.  A település önkormányzata minden 
évben igyekszik minél jelentősebb összeggel támogatni a község civil szervezeteit.  
A lentiekben Nagyréde civil szervezetei közül kerül néhány bemutatásra.  
 
Nagyrédei Környezetvédők és Hagyományőrzők Egyesülete 
A szervezet 1996-ban alakult, 2001-ben pedig megkapta a közhasznú státuszt. Az egyesület 
tagjainak célja a község, illetve térségének környezet- és természetvédelme, valamint a 
hagyományok felkutatása és ápolása. Kiemelt feladatuknak tekintik többek között az emberek 
környezettudatosságra nevelését (pl. kiállítások, előadások), a patakok és tavak vízminőségének 
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megőrzését, a helyi és térségi közösségek fejlődésének, illetve együttműködésének elősegítését, a 
műemlékek gondozását, a falu szépítését, valamint a hagyományok bemutatását (a helyi 
népviselet rekonstrukciója, Zsellérház). 
Az egyesület nevéhez fűződik számos hagyományőrző program, rendezvény, illetve 
rendezvénysorozat életre hívása (pl. Palóc Parasztolimpia), tagjai folyamatosan 
közreműködnek a helyi és térségi programok szervezésében (pl. falunapok kulturális 
programjai, óvodai és iskolai versenyek, szemétszedés). 
A szervezet szorosan együttműködik a többi helyi szervezettel, az intézményekkel, az 
önkormányzattal, illetve a térség szervezeteivel és önkormányzataival is. 2003 óta az egyesület 
működteti a Zsellérházat.  
A szervezeten belül működik a Zöld Völgy Íjászai elnevezésű szakmai csoport, amely 2005-
ben alakult. A csoport célja egyebek között a történelmi íjászat felelevenítése és 
hagyományainak ápolása, a helyi íjászat megszervezése és fellendítése, az íjászat, mint 
családi szabadidő sport népszerűsítése, illetve utánpótlás nevelés. A csoport saját 
íjászpályát alakított ki és tart fenn, a 2,5 hektáros terület kiválóan alkalmas szabadtéri sportok 
űzésére, edzésre, versenyek és egyéb rendezvények megtartására. A szervezet minden nyáron 
megrendezi a Szent Imre Íjászkupát, de bemutatókat is tart falunapokon és egyéb 
rendezvényeken, amelyeken lehetőséget is biztosítanak a résztvevőknek az íjászat kipróbálására.  
 
Nagyrédei Asszonykórus 
A kórus története egészen 1981-ig nyúlik vissza. Ekkor 18 taggal szerveződött asszonykórus a 
Rédei Hűtőház, a termelőszövetkezet, illetve az önkormányzat támogatásával. A létszám azóta is 
szinte változatlan. A kórus tagjainak fő célkitűzése a nagyrédei, valamint a palóc 
hagyományok ápolása, ezt tükrözi repertoárjuk és viseletük is. Az asszonykórus hetente próbál, 
évente 8-10 alkalommal is fellépnek, szorgalmas munkájuk pedig többször is elismerésre 
került, hiszen öt alkalommal is megkapták a népzenei minősítő rendszer legmagasabb fokozatát, 
az Aranypáva minősítést, két alkalommal Nívódíjban részesültek, egyszer pedig Országos 
Nagydíjat is átvehettek (2008). A kórussal ez idáig számos rádiófelvétel készült, illetve 
közszolgálati csatorna is készített felvételt a csoporttal. Az együttes fennállásának 25. 
évfordulójára megjelent „Nagyrédére két úton kell bemenni” című kiadványuk, amelyben 
csaknem száz mátraaljai és nagyrédei népdal szerepel, 2010-ben pedig CD is megjelent, 
mely az asszonykórus legértékesebb dalcsokrait örökíti meg.  
 
Virtus Kamara Táncegyüttes 
A táncegyüttes 2010-ben alakult, fő célkitűzése a Kárpát-medence néphagyományainak 
gyűjtése, megőrzése és bemutatása. Az együttes folklórműsorainak repertoárját erdélyi, 
illetve kis-magyarországi táncok alkotják. Műsoraikat úgy adják elő, hogy a nézők minél 
teljesebb, élőbb képet kapjanak a letűnőben lévő hagyományokról, jeles napi szokásokról, az 
egyedülálló kultúra táncairól, dalairól és öltözetéről. Előadásaikba, színpadi jelenlétükbe 
igyekeznek mindig sajátos ötleteket, új színeket vinni, preferálják a tagok egyedi előadásmódját 
megengedő koreográfiákat. Ruhatárukat eredeti darabok is gazdagítják. 
A táncegyüttes története során számos versenyen és nívós rendezvényen vett már részt. 
Különösen nagy elismerés volt számukra, amikor a magas színvonalú szakmai munkájuknak, 
illetve az aktív közösségi tevékenységüknek köszönhetően 2015-ben ők képviselhették Heves 
megyét a II. Magyar Értékek Napja elnevezésű nagyszabású, értékorientált eseményen.  
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Az együttes táncos profilja mellett nyitott a táncszínház felé is, immáron több saját táncszínházi 
darabot is bemutattak már a közönségnek (pl. „Életfa”, „Antitézis”).  
 
Szent Imre Borlovagrend 
A rendet 2008-ban alapították 13 taggal. Nevét a község védőszentjéről, István király fiáról, Imre 
hercegről kapta, akinek az ártatlanságát és hitét szimbolizáló liliom és kereszt meg is található a 
rend zászlaján. A borlovagrend hagyományőrző tevékenységét tükrözi egyrészt a tagok viselete, 
amely palóc elemeket is hordoz, másrészt a nyakukban látható díszes kóstolóedény.  
A rend legfontosabb, zászlós bora a Hárslevelű, amely amellett hogy hungarikum,  mindig is a 
nagyrédei szőlők meghatározó fajtája volt.  A borlovagrend tagjai olyan események 
szervezésében működtek közre Nagyrédén, mint például a Borbál. 
 
Szőlőskert Vadásztársaság 
Reagálva az addigi rendezetlen vadászati rendszert rendbe tevő törvény megalkotására, 1996-
ban a nagyrédei vadászok megalakították a Szőlőskert Bérkilövő Vadásztársaságot, amely egy 
évre rá területes vadásztársasággá vált. A csak helyi földtulajdonosokat tömörítő társaságnak 
25 tagja van, vadászterülete több mint 3200 hektár nagyságú, amely alapvetően 
mezőgazdasági művelésű és főként nyúlnak, fácánnak, fogolynak, illetve őznek, gímszarvasnak és 
vaddisznónak biztosít élőhelyet.  
A vadásztársaság tagjai éves terv alapján végzik a vadgazdálkodást, melynek célja többek 
között a törzsállomány, illetve a legjobb minőségű populáció fenntartása, a túlszaporodás 
megakadályozása, valamint a mezőgazdasági vadkárok csökkentése. Tevékenységük során 
nagy mennyiségű szemes terményt és szálastakarmányt etetnek fel az állatokkal, apró- és 
nagyvad etetőket, sózókat és itatókat létesítenek, illetve tartanak fent, valamint minden 
évben több ezer előnevelt fácánt vásárolnak és nevelnek fel félvadon tartva. Az e módon 
előkészített vadászterületen saját, illetve bérvadászatokat szerveznek, a résztvevőknek 
lehetőségük van egyéni és társas vadászatra is. 
 
Nagyrédei Turisztikai Egyesület 
Az egyesület fő célkitűzése a község turizmusának fejlesztése, különös tekintettel a bor-, 
gasztronómiai-és sport turizmusra. A szervezet fontos feladatának tekinti többek között a 
néprajzi és kulturális hagyományok megőrzését, ápolását, a környezet- és faluszépítést, 
valamint a kézműves mesterségek patronálását. Az egyesület profiljához tartozik a fentieken 
kívül a helyi közéleti, illetve turisztikai kiadványok szerkesztése és megjelentetése, kulturális és 
turisztikai rendezvények szervezése, valamint a térségi együttműködések ösztönzése. A szervezet 
együttműködik a Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesülettel is.  
 
Nagyrédei Polgárőr Egyesület 
A szervezet 1998-ban alakult. Tagjai fő feladatuknak tekintik a közrend biztosítását, a 
közbiztonság fenntartását, a vagyonvédelmet, illetve a gyermek és ifjúságvédelmet, a 
fiatalok nevelését. A szervezet megalakulása óta a helyiek érdekeit figyelembe véve fejti ki 
tevékenységét, azokat szem előtt tartva biztosítja többek között a települési rendezvényeket.  Az 
egyesület tagjai a jövőben is kiemelt feladatuknak tekintik, hogy ott legyenek, ahol szükség van 
rájuk és sikerüljön megvalósítani a fenti célkitűzéseket, ehhez továbbra is várják a lakossági 
jelzéseket. Az egyesület működését az önkormányzat is támogatja.  
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Szőlőskert Nagyréde Sport Club 
A klub az első feljegyzések szerint 1949-ben alakult meg labdarúgó egyesületként. 
Történetének első felében labdarúgó csapata a járási II. és I. osztályban, illetve a megyei II. 
osztályban szerepelt. 1998-ban sikerült feljutni a megyei I. osztályba, ekkor kapta az egyesület a 
ma is használt nevét. Az sport club csapata eddigi legnagyobb eredményét a 2004-2005-ös bajnoki 
szezonban könyvelhette el, amikor is megnyerte a megyei I. osztályt és feljutott az NB III.-ba.  
A sportegyesület labdarúgó szakosztályának a felnőtt csapaton kívül utánpótláscsapatai is 
vannak, ezenkívül a labdarúgó szakosztály mellett 2009 óta ökölvívó, 2012 óta pedig vívó 
szakosztállyal is büszkélkedhet a sport club.   
 
 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (egészségügy, szociális ellátás, nevelés, 
oktatás, közigazgatás, stb.) 

 
A község méretéből, alacsonyabb népességszámából is adódóan Nagyrédén csak korlátozott 
számban és kapacitással állnak rendelkezésre a polgárok számára a humán infrastruktúra 
intézményei. A településen biztosított az alap egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási 
ellátás, rendelkezésre áll kulturális és közigazgatási intézmény, azonban a magasabb fokú 
közszolgáltatások igénybevételéhez a község lakóinak másik településre, elsősorban 
Gyöngyösre kell utazniuk.  Ugyanakkor mindenképpen pozitívum egyrészt, hogy a 
közszolgáltatások széles körét kínáló Gyöngyös a község szomszédságában található, másrészt az 
utóbbi időszakban jelentős fejlesztések zajlottak a település közintézményeit érintően, 
melyek számottevően emelték az ellátás színvonalát Nagyrédén. A község önkormányzata 
számára mindezzel együtt továbbra is kiemelt feladat a közszolgáltatások mennyiségi és minőségi 
fejlesztése a településen.  
 
Egészségügy 
 
Az egészségügyi alapellátást a településen 2 háziorvosi, 1 védőnői és 1 fogászati körzet 
biztosítja. Gyermekorvosi rendelés, megfelelő gyermeklétszám hiányában nincsen a községben, a 
háziorvosok vegyes körzetekben látják el a gyermek, illetve a felnőtt lakosságot. 2014-ben 
önerőből és uniós támogatás segítségével jelentős fejlesztés valósult meg az egészségügyi 
alapellátást érintően, melynek köszönhetően egy komplex egészségügyi központ, egészségház 
került kialakításra a Fő úton.  2015 őszétől ebben az egészségházban vehető igénybe a 
háziorvosi, fogorvosi és a védőnői ellátás a községben. Ráadásul a korábban a Fáy kastélyban 
működő gyógyszertár is az egészségházba költözött, miután az önkormányzat saját forrásból új 
helyet alakított ki neki az egészségügyi komplexumban.  
Szakorvosi szolgálat igénybevételére a község lakóinak helyben nincsen lehetőségük.  
A szakellátás azonban viszonylag közel, Gyöngyösön elérhető a település polgárai számára.  
A járásközpontban működik a megye második legnagyobb egészségügyi szakintézménye, a Bugát 
Pál Kórház, amelynek feladata Gyöngyös és a vonzáskörzetébe tartozó lakosság egészségügyi 
ellátása, kórházi és utókezelése, gondozása, valamint a prevencióban való részvétel.  
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A lenti diagram a község háziorvosainak betegforgalmát szemlélteti a 2005-2015 közötti 
időszakban. 2015-ben nagyjából 22 000 volt azon esetek száma, amikor a betegek megjelentek 
háziorvosi rendelésen, házhoz hívták az orvost, illetve folyamatos ellátásban részesültek.  
Ez a betegforgalom jóval alacsonyabb a 2005-ös szintnél, amikor is majdnem 29 000 volt ez a 
szám. A két időpont között eltelt tíz év alatt viszonylag hullámzó képet mutatatott a háziorvosok 
betegforgalma a községben. Míg 2005 és 2007 között jelentősen csökkent ez a szám, addig 2007 
és 2012 között fokozatosan emelkedett, azóta azonban újra csökken a háziorvosok betegforgalma 
a községben.   
 

 
Forrás: TeIR 

 
Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó személyek és szolgáltatások Nagyrédén 

Háziorvosok  
1.körzet 

Dr. Tóth Eszter Enikő  
Fő út 17. 

vegyes körzet 

2.körzet 
Dr. Kovács István  

Fő út 17. 
vegyes körzet 

Védőnői Szolgálat 
Patócs Viktória 

Fő út 17. 
Fogorvos 

Zatykó Ferencné dr. Elek Klára Margit 
Fő út 17. 

Központi orvosi ügyelet  
Gyöngyös, Deák Ferenc utca 1. 

Egészségügyi szakellátás 
Bugát Pál Kórház 

Gyöngyös, Dózsa György út 20-22. 
Gyógyszertár 

Nagyréde Gyógyszertár 
Fő út 17. 
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Szociális ellátás 
 
Az utóbbi években jelentősen megváltozott a szociális területet érintő jogszabályi 
környezet, melynek eredményeképpen egyebek között növekedett az önkormányzat 
felelőssége a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek 
biztosításában. A község képviselő-testülete, alkalmazkodva az új viszonyokhoz elvégezte a 
megfelelő szervezeti átalakításokat, évente legalább egyszer felülvizsgálja a helyi szociális 
ellátások rendszerét meghatározó rendeletét, és továbbra is kiemelt figyelmet fordít a helyiek 
életminőségével szorosan összefüggő szociális területre. 
A szociális feladatok ellátásában nagy szereppel bírnak a településen a térségi társulások. A 
gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a községben a 2005-ben létrejött Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) Család és Gyermekjóléti Szolgálata látja el, amely a 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának az intézményegysége. A KHSZK Család és 
Gyermekjóléti Szolgálatának elsődleges célja, hogy szakszerű segítséget nyújtson a hozzájuk 
fordulóknak a szociális, lelki, családi vagy életviteli problémák megoldásában A Szolgálat feladata 
többek között az információnyújtás, tájékoztatás, a szociális segítő munka, hivatalos ügyek 
intézése, prevenciós szolgáltatások nyújtása, illetve szabadidős programok szervezése. Az 
egyéni esetkezeléseken túl a Szolgálat csoportfoglalkozásokat is tart, amelyek között minden 
korosztály megtalálhatja a neki valót (pl. konfliktuskezelés, háztartás-gazdaságtani tréning, 
munkaerőpiaci tréning, drogprevenciós foglalkozás, önismereti tréning). A Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat heti egy alkalommal tart nyitva helyiséget ügyfélfogadásra a 
településen.  
2016 őszén nyitott meg a községben a Nagyrédei Gondozási Központ, amely teljes 
egészében önkormányzati önerőből valósult meg. A Központ az egykori orvosi rendelő 
felújításával és egyéb átalakításokkal vált alkalmassá az (önkormányzat kötelező feladatai közé 
tartozó) idősek nappali ellátására. Az önálló intézmény a klub-jellegű szolgáltatás 
(„idősklub”) mellett ellátja a községben a házi segítségnyújtás, illetve a szociális étkeztetés 
feladatait is.  Az intézmény 20 idős ember napközbeni ellátására alkalmas, szolgáltatásai között 
szerepel többek között a szabadidős programok szervezése (pl. kézműves foglalkozás), 
egészségügyi alapellátás megszervezése és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, hivatalos 
ügyek intézésének segítése, valamint étkeztetés biztosítása. Megnyitása óta a Központ számtalan 
programot szervezett már a „klubtagok” számára (pl. betlehemezés, farsangolás, értéknap, 
előadások), és egyre többen veszik igénybe a szociális étkeztetést is.  
 

Szociális ellátáshoz kapcsolódó intézmények és szolgáltatások Nagyrédén 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK)  

Család és Gyermekjóléti Szolgálat  
Ügyfélfogadási helyiség: Fő út 4. 

 
gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása 

Nagyrédei Gondozási Központ 
Atkári út 9. 

 
idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 
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Forrás: TeIR 

 

 
 
Nevelés, oktatás 
 
A község gyermekei számára egy nevelési és egy alapfokú oktatási intézmény áll 
rendelkezésre a településen. Önálló bölcsőde egyelőre nem működik Nagyrédén, ugyanakkor 
az önkormányzat önként vállalt feladatként 2009 óta családi napközit tart fenn az óvoda 
területén a másfél és három év közötti gyermekek számára, ez 2017 elejétől családi 
bölcsődeként működik. A bölcsődében összesen 12 kisgyermek számára van hely és jelenleg 
teljes kihasználtsággal működik. Az önkormányzat egyik kiemelt célja egy új bölcsőde 
létrehozása. 
A település kisgyermekeit az önkormányzati fenntartású Nagyrédei Kastély Óvoda várja 4 
csoporttal. Az óvoda az 1950-es évektől a Brezovay-kastélyban működik, hatalmas kerttel és 
udvarral, gazdag növényvilággal körülölelve. A 100 férőhelyes intézménybe jelenleg 91 gyerek jár, 
az óvoda tehát 91 %-os kihasználtsággal működik.  A nevelőtestület fő célja az oldott légkörben 
végzett egészséges és harmonikus személyiségfejlesztés, miközben figyelembe veszik a 
gyermekek életkori sajátosságait. Munkájuk során a fejlődést meghatározó tényezőkre, a játékra 
és a mozgásra építenek és kihasználva a természeti adottságokat, gyakran szerveznek sétákat, 
illetve túrákat a szűkebb és tágabb környezetben (pl. a Mátrában). Az alapfeladatokon túl 
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figyelmet fordítanak a hagyományápolásra és a környezetvédelemre, illetve igyekeznek 
környezettudatos magatartást és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani a gyermekeknél. 
A nagy alapterületű óvoda épületében található tornaszoba, főzőkonyha és sószoba is. Az 
intézmény Madárbarát Óvoda, 2012-ben pedig elnyerte a Zöld Óvoda címet is.  
A község egyetlen oktatási intézménye a nyolc évfolyamos Szent Imre Általános Iskola, 
Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amely a település védőszentjének nevét 
viseli. Az iskolának 260 fő a befogadóképessége és 203 gyermek végzi jelenleg itt a tanulmányait, 
amely 78 %-os kihasználtságot jelent. A gyermekek nevelése, oktatása két épületben zajlik.  
A régi épületben található például az iskolások és a község lakói számára egyaránt igénybe vehető 
könyvtár, míg az új épületben működik a napközi és az ebédlő. Az iskola Minősített 
Művészetoktatási Intézmény is egyben, ennek megfelelően zeneiskolai oktatás is zajlik a falai 
között, mindennapjait pedig színvonalas hangversenyek színesítik. Az intézmény azzal 
büszkélkedhet, hogy Madárbarát iskola, a természettudatos, környezetbarát szemléletet 
tükrözi többek között az iskolához kötődő tanösvény kiépítése vagy a minden évben 
megszervezésre kerülő szemétszedés, illetve papírgyűjtés. Az iskolában színvonalas sportélet 
zajlik, a gyermekek számára tornacsarnok és füves pálya is rendelkezésre áll. 2017 őszén pedig 
felavatták az iskola egykori politechnika épületében az új, három pástos vívótermet, amelyet az 
iskola tanulói mellett (a gyerekek évek óta tanrendbe iktatva tanulják a vívást) a Szőlőskert SC 
vívó szakosztályának sportolói is használnak. Az iskolában tanuló gyermekek számos délutáni 
program, szakkör közül választhatnak (pl. színjátszás, hip-hop, énekkar), a diákéletet pedig 
olyan rendezvények színesítik tovább, mint például a Jótékonysági Bál, az Egészség-hét vagy az 
Erkel-hét. Az iskola fenntartója a Klebelsberg Központ (korábbi nevén Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ). Azt a lehetőséget, miszerint az iskola egyházi fenntartásba 
kerülhet, a szülők 2017 tavaszán leszavazták, az önkormányzat számára így megmaradt a 
halvány remény, hogy az esetleges törvényi változásokkal a későbbiekben visszavegye az 
iskola fenntartását.  
 

Neveléshez és oktatáshoz kapcsolódó intézmények Nagyrédén 
Nagyrédei Kastély Óvoda  

Óvoda út 7. 
 

Családi bölcsőde az Óvoda területén 
Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

Fő út 10-12. 
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Közigazgatás és egyéb humán közszolgáltatások 
 
A község önkormányzatának közigazgatási feladatait a Nagyrédei Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el. A település 2013 óta Szűcsi községgel tart fenn közös hivatalt. A hivatal épülete 
2015-ben felújításra került, melynek keretében homlokzati hőszigetelést és nyílászárócserét 
végeztek. 2017 elején az önkormányzat uniós támogatást nyert az önkormányzati ASP 
rendszerhez (költséghatékony szoftverhasználati konstrukció) való csatlakozáshoz, melynek 
keretében informatikai fejlesztés zajlott a hivatalban.  
Az országos hálózat részeként a településen is tevékenykedik falugazdász, akinek feladata a 
Nagyrédei mezőgazdasági termelők segítése és információval való ellátása. A falugazdász 
minden szombaton ügyfélfogadást tart a gazdák számára a Gondozási Központban.  
A településen nem működik rendőrség. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja 
teljesít szolgálatot Nagyrédén, akinek a munkáját a helyi polgárőrség segíti. Az önkormányzat 
mindkettő számára helyiséget biztosít a községben.  
 

Közigazgatási és egyéb intézmények Nagyrédén 

Polgármesteri Hivatal 
Fő út 4. 

 
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

 
A község képviselő-testülete hosszas szakmai és társadalmi egyeztetés, vita után 2013 nyarán 
48/2013.(VII.18.) számú határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP), 
amely a 2013-2018 közötti időszakra vonatkozik.  „Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült 
és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, 
valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy 
az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira”. 
A HEP tartalmi felépítése az 1.5.-ös fejezetben, a hatályos településfejlesztési programokat 
bemutató részben már részletesen ismertetésre került. A dokumentumban megfogalmazásra 
kerülnek az esélyegyenlőség területén elérendő célok.  „A Program célja, hogy az élet 
valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi 
csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a kormány, az állam és az önkormányzati intézmények 
feladata.………… E program célja, hogy a település valamennyi lakójának lehetővé tegye a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a 
hátrányos  helyzetű polgárok  esélyegyenlőségét  az  élet minden területén.” 
A HEP a helyzetelemzés részeként bemutatja azon társadalmi csoportok helyzetét, akik az 
esélyegyenlőség kérdésében leginkább érintettek, mely csoportok tagjai a mindennapokban 
számtalan hátrányt, diszkriminációt szenvedhetnek el. Ezek a társadalmi csoportok a 
következőek: • mélyszegénységben élők és romák • gyermekek • nők • idősek • fogyatékkal 
élők. A felsorolt csoportok helyzetének vizsgálata mellett a HEP készítői minden esetben 
beazonosítják a problémákat és vázolják a fejlesztési lehetőségeket, amelyek az alábbi 
táblázatban láthatóak. 
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Társadalmi 
csoport 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

A 
mélyszegény-
ségben élők 
és a romák 

Nagycsaládosok, 
munkanélküliek 
elszegényedése, 
életkörülményeinek romlása, 
tájékozatlanság 

Mélyszegénységben élők számának feltérképezése, 
segítése önkéntes munkával, adományokkal. Hitelt 
hitelből típusú eladósodás veszélyei. A 
mélyszegénységben élők széleskörű tájékoztatása az 
életkörülményeiket javító támogatásokról. Az 
adományozás céltudatos, pontos megszervezése, 
kiterjesztése, rendszeressé tétele, figyelemkeltés 
szórólapokkal, felhívásokkal.  

Magas a 180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküliek 
száma 

Munkaerő piacra visszatérés segítése (pl. képzés, 
átképzés biztosításával). 

Önkéntes munka ritkán, csak 
helyben meghirdetett 
társadalmi munkák alkalmával 
van 

Önkéntes munka kiterjesztése, a fiatalok ösztönzése, 
hogy saját településükön végezzék a kötelező 50 órás 
önkéntességet.  

Gyermekek 

Csellengő gyermekek 
problémájának megoldása 

Családi programok szervezése, GYES-en, GYED-en 
lévő anyák és álláskereső pedagógusok szabad 
kapacitásának kihasználásával. Ifjúsági klub, 
tematikus klubok új közösségi intézményben. 

HH, HHH státuszú gyermekek, 
tanulók helyzetének feltárása, 
figyelemmel kísérése 

HH, HHH gyermekek szüleinek ösztönzése az 
önkéntes nyilatkozattételre. Széles körű tájékoztatás.  

Középiskolás korosztály 
szociális érzékenységének, 
empátiájának alacsony szintje 

A középiskolás korosztály ismereteinek bővítése az 
esélyegyenlőségi célpontokról, a kötelező 50 órás 
önkéntes munka lehetőségének megteremtése, 
teljesítése során a célcsoportok segítése. 

Fiatalok elvándorlása 

Vonzóvá kell tenni a települést, pl.: több szórakozási, 
művelődési lehetőséggel, élhető településkép, parkok 
és közterek építésével, családi vállalkozások 
támogatásával, letelepülési segéllyel.  

Óvodás és bölcsődés korú 
gyermeket nevelő anyák 
munkahely és gyermeknevelés 
összhangjának problémái 

Nyári gyermekfelügyeleti lehetőségének vizsgálata. 
Anyabarát munkahelyek megoldása. Óvodai 
nyitvatartási idő hosszabbítási lehetőségének 
felülvizsgálata. 

Nők 

Gyermekfelügyelet 
megoldatlansága a nyári 
szünidőben 

Helyi gyermekfelügyelet megszervezése. 

GYES-en, GYED-ről visszatérő 
munkahelyi problémák, 
munkahelyek elvesztése 

Munkaügyi programok célcsoportja: képzése, 
álláskereső klubok, vállalkozóvá válás támogatása, 
részvétel e-learning képzésben. 

Idősek 
Nincs elég segítségük a ház 
körül 

A házi segítségnyújtás ad erre lehetőséget, de csak 4 
órában és csak 10 főt láthat el egy gondozó. Emellett a 
helyi lakosság, a fiatalok segítőkészségére van 
szükség, pl.: fát vágni, füvet nyírni: 50 órás kötelező 
önkéntes munka.  
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Tekintélyvesztés a fiatalabb 
korosztállyal szemben 

A helyi civil szervezeteknek nagy szerepe van ebben, 
amit erősíteni szükséges: az 50 órás kötelező 
önkéntességet végezzék helyben az idősek segítésére.  

Nincs nappali ellátás, 
kapcsolatok beszűkülése, 
egyedüllét. Nincs lehetőség a 
tevékeny időskorra és az 
élethosszig tartó tanulásra 

Nappali ellátás létesítése. Az e-Magyarország Pont 
bevonásával számítógép és internet megismertetése 
az idős korosztállyal.  

Az alacsony nyugdíjjal 
rendelkezők megélhetése 

Az önkormányzat a civil szervezetek bevonásával 
javaslatot készít a testületi bizottságok felé.  

Fogyatékkal 
élők 

Idős mozgáskorlátozottak 
vannak, akik közlekedési és 
egyéb életvezetési 
problémákkal küzdenek 

Bevásárlás és napi problémák segítése önkéntes 
munkával. 

A nem akadálymentes 
középületek léte 

Pályázati figyelés, pályázat benyújtás a korlátozott 
önerő miatt. 

 
A helyzetelemzés után bemutatásra kerül a HEP Intézkedési Terve (IT), amely táblázatos 
formában sorolja fel a fent már említett társadalmi csoportokhoz kapcsolódó intézkedési terveket, 
amelyeket a lenti táblázat nevesít. 
 

Társadalmi csoport Az intézkedés megnevezése 
A mélyszegénységben 
élők és a romák 

Mélyszegénységben élők felderítése. 

Gyermekek 
Közösségi terek létrehozása, közösségi programok 
szervezése. 

Nők 
Egészségügyi szűrővizsgálatok helyben történő biztosítása. 
Anyabarát munkahely, gyermekfelügyelet. 

Idősek 
Idősek életvitelének javítása, ház körüli segítség, 
elszigetelődés megakadályozása. 

Fogyatékkal élők Élet akadályok nélkül. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programok mellett a térség települési önkormányzatai járási szinten is 
érvényesíteni kívánják az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség elvét. Ennek megfelelően 2015-
ben megalkotásra került a Járási Esélyteremtő Programterv (JEP), amely a Gyöngyösi járás 
mind a 25 településére, így Nagyrédére is vonatkozik. A JEP tartalmi felépítése azonos a HEP 
felépítésével, ugyanúgy olvashatunk benne többek között az érintett településekről (az 
esélyegyenlőség szempontjából releváns témákat érintve), a jogszabályi háttérről és a stratégiai 
környezetről, valamint ugyanúgy bemutatásra kerül az esélyegyenlőség kérdésében leginkább 
érintet csoportok helyzete. A dokumentum a HEP-hez hasonlóan szintén tartalmaz egy 
Intézkedési Tervet (JEP IT).  
A JEP szerzői megfogalmazzák a járási szintű célokat, amelyek a következőek. Rövid távú célok: 
• a települési önkormányzatok, a Gyöngyösi Járási Hivatal és Szakszolgálati Szervei közötti 
együttműködés mielőbbi fejlesztése, • a fogyatékkal élők problémáinak megoldása, • gyermek és 
védőnő ügyelet megszervezése, • akadálymentesítések elkezdése. Középtávú célok: • 
akadálymentesítések folytatása, • ápolási rendszer megoldása, • szociális ellátó rendszer 
korszerűsítése.  
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A dokumentum átfogó jövőképként a következőket fogalmazza meg: „A Gyöngyös Járás 
illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatainak legfontosabb célja a településeken 
élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói 
környezet működtetésével, amely erősíti a közösségekhez és a lakóhelyekhez kötődést, a 
lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást; kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt 
alkalmaz a veszélyeztetett csoportok számára; tudatos és partnerségen alapuló intézkedéseik 
hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló 
irányításának lehetősége javulnak.” 
 
 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
Nagyréde az ország legkevésbé fejlett régiójában található község, amely ugyanakkor 
Heves megye Hatvan-Gyöngyös-Eger alkotta gazdasági tengelyéhez kapcsolódik. A megyén 
belül a Gyöngyösi járás és Nagyréde is számottevő gazdasági erőt képvisel, amelyet jól mutat a 
működő vállalkozások viszonylag magas száma. Bár az országos viszonyokhoz hasonlóan 
Nagyrédén is a szolgáltatási szektor a legjelentősebb, a településen az országosnál sokkal 
nagyobb szerep jut a mezőgazdaságnak, amely elsősorban a hosszú és gazdag múltra 
visszatekintő szőlő- és bortermelésnek köszönhető.  
 
A helyi gazdasági környezet jellemzői 
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A fenti négy kördiagram Nagyréde népességének gazdasági aktivitását hivatott bemutatni 1980 
és 2011 között. A diagramokokat szemlélve a következő megállapításokra juthatunk. A vizsgált 
időszakban folyamatosan nőtt a községben a munkanélküliek száma és aránya (bár az 1980-
as évre vonatkozóan nem volt megtalálható ez az adat, feltételezhető, hogy minimális szinten 
ugyan, de akkor is jelen volt a munkanélküliség). Míg 1990-ben a település népességének még 
csak 0,7 %-a volt munkanélküli, addig 2011-ben már több mint 4 %. 
A vizsgált időszakban az utolsó, 2011-es értéktől eltekintve folyamatosan nőtt az inaktív 
keresők aránya Nagyrédén, így míg 1980-ban a község népességének 25 %-a tartozott ebbe a 
kategóriába, addig 2011-ben már 31 % volt az arányuk. Ellentétes módon alakult ugyanakkor az 
eltartottak aránya, hiszen a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent az ebbe a kategóriába 
tartozó községbeliek aránya, 2011-ben a népesség 22 % volt eltartott.  
A foglalkoztatottak arányának alakulását nézve látható, hogy míg 1980-ban a népesség 
majdnem fele (48 %) rendelkezett bejelentett munkával, addig 1990-ben 46 %, 2001-ben pedig 
már csak a lakosság 39 %-a mondhatta el ugyanezt magáról. 2011-re ugyanakkor jelentősen 
javult a helyzet, hiszen ebben az esztendőben a népesség 43 %-a volt foglalkoztatott. 
 

  
  
A fenti diagramokon az látható, hogy 2001-ben és 2011-ben a község foglalkoztatottjai között 
milyen arányban voltak azok, akik Nagyrédén dolgoztak, illetve akik naponta másik településre 
jártak munkavégzés céljából (ingázók).  A vizsgált időszak tíz éve alatt jelentősen nőtt az 
ingázók aránya a községben, hiszen míg 2001-ben a foglalkoztatottak 51 %-a járt másik 
településre (főként Gyöngyösre) dolgozni, addig 2011-ben már 61 % volt ugyanez az arány, tehát 
10 év leforgása alatt 10 %-kal nőtt az ingázók aránya a településen. 
Az ingázók viszonylag magas arányának oka egyrészt abban a tényben keresendő, hogy Nagyréde 
egy alacsonyabb lélekszámmal és ebből (is) fakadóan kevesebb munkalehetőséggel bíró település, 
másrészt a község foglalkoztatottjainak ingázási kedvére ösztönzőleg hat a térség 
egyértelmű központjának, Gyöngyösnek a közelsége, hiszen Nagyréde lakosai számára rövid 
utazással elérhető a szomszéd város, többek között annak számtalan munkalehetőségével. 
 
A másik településre eljárók viszonylag magas aránya mellett mindenképpen szót kell ejteni a 
községben foglalkoztatottakról is. A lenti táblázatban az látható, hogy a település munkahelyeit 
mekkora számban és arányban töltötték be helyi lakosok és mekkora volt azon foglalkoztatottak 
száma és aránya, akik másik településről érkeztek Nagyrédén lévő munkahelyükre. 
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Az adatsorokból jól látható, hogy 2001-hez képest tíz év alatt jelentősen, több mint 100 fővel 
csökkent a munkahelyek száma Nagyrédén. További negatívum, hogy míg a helyi 
foglalkoztatottak száma csökkent a vizsgált időszakban, addig a más településről bejáró 
foglalkoztatottak létszáma, minimális mértékben ugyan, de növekedett a községben.  2011-
re tehát 73 %-ról 69 %-ra csökkent a helyi foglalkoztatottak aránya a nagyrédei 
munkahelyeken, míg a más településről bejárók aránya ugyanilyen mértékben növekedett, így 
ebben az esztendőben a helyi pozíciók harmadát töltötte be olyan munkavállaló, aki másik 
településről járt be Nagyrédén található munkahelyére.   
 

A településen foglalkoztatottak 
 2001 2011 

Fő % Fő % 
Helyi foglalkoztatott 636 73 530 69 
Más településről bejáró 
foglalkoztatott 

235 27 237 31 

A településen 
foglalkoztatottak száma 

871  767  

 
Amennyiben nem csak a község, de szűkebb környezetének gazdasági jellemzőit szeretnénk 
megismerni, úgy segítséget nyújtanak a lenti diagramok, amelyek a Gyöngyösi járás településein 
működő gazdasági társaságok számának alakulását, illetve a mezőgazdaságban, 
erdőgazdálkodásban (primer szektor), az ipar- építőiparban (szekunder szektor) és a szolgáltató 
jellegű ágazatokban (tercier szektor) működő vállalkozások 2016-os arányát hivatottak 
bemutatni.             
A működő vállalkozások számának alakulását szemlélve megállapítható, hogy 2000 és 2016 
között mind a járásközpontban, mind pedig átlagban a járás településein csökkent a 
működő vállalkozások száma (ugyanakkor 25 település közül 12-ben nőtt ezen gazdasági 
szervezetek száma). A csökkenő tendencia mellett jól látható, hogy a járásközpontban, 
Gyöngyösön működik messze a legtöbb vállalkozás sőt, ebben a városban több gazdasági 
szervezet tevékenykedik mint a járás többi településen összesen, míg a járási szintet ebben a 
tekintetben több mint tízszeresen múlja felül Gyöngyös. 2016-ban a térségi mezőnyben a 
járásközpont (2226 működő vállalkozás) után Gyöngyössolymos (222), Nagyréde (181) és 
Abasár (139) büszkélkedhetett a legtöbb működő vállalkozással, míg a legkevesebb működő 
gazdasági szervezettel Halmajugra (23), Ludas (16), illetve Vécs (16) bírt a járásban.  
Ha a működő vállalkozások gazdasági szektoronkénti megoszlását vizsgáljuk 2016-ban, akkor 
megállapíthatjuk, hogy Nagyrédén a járás és az ország legtöbb településéhez hasonlóan a 
primer szektorban működik a legkevesebb, míg a tercier szektorban a legtöbb gazdasági 
társaság. Szembeötlő különbség azonban, hogy az országos átlagértéknél jóval 
alacsonyabb a községben a szolgáltatási jellegű ágazatokban működő vállalkozások 
aránya, jelentősen magasabb viszont az ipar és  kiváltképp a mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás területén tevékenykedő gazdasági szervezetek aránya a településen. A 
járási szintet szemlélve jól látható, hogy Nagyrédén arányaiban a járási átlagnál kevesebb 
szolgáltató jellegű (70 %), de több ipari profilú (20 %) vállalkozás működik, míg a mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás szektorban arányaiban majdnem kétszer anyi gazadasági szervezet 
tevékenykedik a községben mint a járásban (10 %). A Gyöngyösi járás településeinek 
mezőnyében Gyöngyös és Mátraszentimre, illetve Ludas képviseli a két végletet, hiszen 
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előbbiekben a szolgáltató jellegű ágazatokban, utóbbiban pedig az ipar területén működik 
arányaiban a járási és országos átlagnál is jóval több vállalkozás. A térségben Vécs az a település, 
ahol az országos és a járási átlagértéknél is lényegesen magasabb a primer szektorban 
tevékenykedő gazdasági szervezetek aránya.   

                

 
               

 

 
 
A lenti diagram Nagyrédére vonatkozóan mutatja a különböző nemzetgazdasági ágakban működő  
vállalkozások számát 2000-ben, illetve 2016-ban. A vizsgált időszak több mint másfél 
évtizede alatt növekedett a községben a vállalkozások száma, ugyanakkor több 
nemzetgazdasági ágban is jelentős csökkenés volt tapasztalható 2016-ra. Nagymértékben 
csökkent a településen az Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, a Szállítás, raktározás, az 
Építőipar, illetve a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágakban működő vállalkozások száma, 
növekedett viszont a Humán-egészségügyi, szociális ellátás, a Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, 
erdőgazdálkodás, halászat, a Kereskedelem, javítás, valamint a Villamosenergia-, gáz-, gőz-, 
vízellátás nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő vállalkozások száma Nagyrédén. Az egyes 
kategoriákba tartozó tevékenységi körök változása, illetve új kategóriák megjelenése miatt  
ugyanakkor jelentős növekedésként mutatkozik a működő vállalkozások száma a Szakmai, 
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tudományos, műszaki tevékenység, az Információ, kommunikáció, valamint az Adminisztratív és 
szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági ágakban. 
 

 
 
A korábban már bemutatott működő vállalkozások gazdasági szektoronkénti megoszlásától igen 
eltérő képet mutat a foglalkoztatottak gazdasági szektorok szerinti megoszlása Nagyrédén, 
amelyet a lenti két 2001-re és 2011-re vonatkozó diagram szemléltet. Jól látható, hogy a vizsgált 
időszak tíz esztendeje alatt a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás szektorban fogalkoztatottak 
aránya 2011-re a duplájára emelkedett, illetve a szolgáltató jellegű ágazatokban dolgozók 
aránya is jelentősen növekedett. Erőteljesen csökkent viszont azon községbeliek aránya, 
akik az iparban, építőiparban tevékenykedtek, hiszen míg 2001-ben még a foglalkoztatottak 
58 %-a dolgozott ebben a szektorban, addig 2011-ben már csak 45%. Az országos arányokkal 
összehasonlítva megállapítható, hogy Nagyrédén az országosnál kicsit magasabb a primer 
szektorban foglalkoztatottak aránya (5%), míg a szekunder szektorban (28%) jóval többen, 
a tercier szektorban (67%) viszont jóval kevesebben dolgoznak arányaiban a községben, 
mint az országban. 
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A régió és a megye gazdasági helyzete és hatásuk a település gazdasági helyzetére 
 
Az Észak-magyarországi régió gazdasági mutatóival az utolsó helyen áll Magyarország 
régióinak mezőnyében, eredményeivel még csak megközelíteni sem tudja az országos 
átlagértékeket. A régió gazdasági erejét jól tükrözi az a tény, hogy 2016-ban a bruttó hazai 
termék (GDP) mindössze 8 %-át termelte ez a régió, míg az 1 főre jutó GDP tekintetében az 
országos 3 609 000 Ft-os átlagértékhez képest az Észak-magyarországi régió mindössze 2 394 
000 Ft-os értéket tudott produkálni ugyanebben az esztendőben. 
Ha a lenti két diagram segítségével gazdasági szempontok alapján összehasonlítjuk az Észak-
magyarországi régiót az ország többi régiójával, akkor a fent már leírt helyzetkép rajzolódik ki 
előttünk, illetve jól láthatóvá válik, hogy a Közép-magyarországi régió milyen jelentős mértékben 
emelkedik ki a többi régió közül. Látható az is, hogy mindössze a Nyugat-Dunántúli régió tudta 
meghaladni az országos átlagértéket (amelyet a központi régió értéke egyébként erősen felhúz) 
az 1 főre jutó GDP tekintetében. 
Nagyon hasonló képet kapunk, ha a vállalkozói aktivitást vizsgáljuk regionális szinten, hiszen 
ebben az esetben is a Közép-magyarországi régió hegemóniájával találkozhatunk, míg az 
Észak-magyarországi régió ebben a tekintetben is a régiók mezőnyének legvégén kullog. 
Ugyanakkor jól látható, hogy a központi régió olyan erős teljesítményt mutat, hogy az 1 főre jutó 
GDP-hez hasonlóan mindössze a Nyugat-Dunántúli régió tudta az általa felhúzott országos 
átlagértéket elérni, míg a többi régió messze mögötte és az átlag alatt teljesített az 1000 főre jutó 
működő vállalkozások számát tekintve. 
Az Észak-magyarországi régió gyenge gazdasági teljesítményével kapcsolatban fontos 
rögzíteni, hogy összteljesítménye markáns különbségeket rejt megyei szinten. Az 1 főre jutó 
GDP tekintetében 2016-ban Heves megye (2 603 000 Ft), illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
(2 543 000 Ft), nagyjából azonos értéket tudott felmutatni, míg Nógrád megye (1 566 000 Ft) 
messze le volt tőlük szakadva. Jelentősebb differenciát figyelhetünk meg azonban a bruttó hazai 
termék (GDP) értékeit vizsgálva ugyanebben az esztendőben, hiszen míg Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye a régiós érték 61%-t adta, addig Heves megye csak 28 %-át, Nógrád megye pedig 
mindössze 11 %-át.  
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2000 Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 
Nagyréde 170 0 1 
Gyöngyösi járás 3 790 32 7 
Heves megye 15 450 135 28 
Észak - magyarországi 
régió 

54 134 483 104 

Magyarország 601 044 5 350 1 088 
 

2016 Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 
Nagyréde 179 2 0 
Gyöngyösi járás 4 023 20 3 
Heves megye 16 235 98 17 
Észak - magyarországi 
régió 

53 613 331 66 

Magyarország 674 549 4 815 928 
                             
Amennyiben a működő vállalkozásokat nem a működési területük, hanem a létszámuk alapján 
vizsgáljuk, akkor 3 nagyobb csoportot különböztethetünk meg, amelyek a következőek: mikro- és 
kisvállalkozások (50 fő alatt), középvállalkozások (50 és 250 fő között), illetve nagyvállalkozások 
(250 fő fölött). 2016-ban Nagyrédén a 181 működő vállalkozás közül 172 mikro-vállalkozás 
(10 fő alatt), 7 kisvállalkozás (50 fő alatt) és 2 középvállalkozás volt, míg nagyvállalkozás 
nem működött a községben. 
A fenti táblázatok segítségével megvizsgálható, hogy a 2000-2016 közötti időszak több mint 
másfél évtizede alatt hogyan változott a különböző létszám kategóriákba tartozó működő 
vállalkozások száma az egyes térségi szinteken. Az adatsorokat szemlélve a következő 
megállapításokra juthatunk. A vizsgált időszakban majdnem minden térségi szinten 
növekedett a mikro- és kisvállalkozások száma, ez alól egyedül a régiós szint jelent kivételt. A 
középvállalkozások számának alakulását figyelve jól látható, hogy egyedül Nagyrédén 
emelkedett ezen vállalkozások száma 2016-ra, míg az összes többi térségi szinten jelentős 
csökkenés volt tapasztalható. A nagyvállalkozások száma minden térségi szinten csökkent a 
vizsgált időszakban.  
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Nagyréde vonatkozásában összességében pozitív kép bontakozik ki előttünk, hiszen a vizsgált 
időszak tizenöt esztendeje alatt számottevően növekedett mind a mikro- és kisvállalkozások, 
mind pedig a középvállalkozások száma, viszont a községben 2000-es esztendővel 
ellentétben 2016-ban már nem működött egyetlen nagyvállalkozás sem.  
Az feljebb már említésre került, hogy az Észak-magyarországi régió meglehetősen gyenge 
gazdasági teljesítménnyel bír, és ez a vállalkozások számában is megmutatkozik, hiszen az ország 
vállalkozásainak mindössze 8 %-a működött 2016-ban ebben a régióban. Ha azonban a kisebb 
területegységek teljesítményét vizsgáljuk a fenti táblázat alapján, akkor egyéb megállapításokat 
is tehetünk. Amennyiben egy teljesen egyenlő eloszlást képzelünk el a régió 3 megyéje, a megye 7 
járása, illetve a járás 25 települése között, akkor Heves megye viszonylag gyenge teljesítménye 
(a régió vállalkozásainak 30 %-a működik ebben a megyében), a Gyöngyösi járás kiemelkedő 
teljesítménye (a megye vállalkozásainak 25 %-a tevékenykedik ebben a járásban), illetve 
Nagyréde szintén kiemelkedő teljesítménye (a járás gazdasági szervezeteinek 4 %-a működik 
a községben) bontakozik ki előttünk.  
Az erősebb gazdasági teljesítmény tényét támasztja alá a lenti diagram is, amely Heves megye 
járásainak vállalkozássűrűségét mutatja a 2016-os esztendőre vonatkozóan. Az adatsorokat 
szemlélve jól látható, hogy a megyében az Egri után a Gyöngyösi járásban jutott a legtöbb 
működő vállalkozás 1000 lakosra.  
 

 
                                                            
A járási területegységre lépve Nagyréde gazdasági teljesítményéről kaphatunk képet a lenti 
diagram segítségével, amely a Gyöngyösi járás településeinek vállalkozássűrűségét mutatja 
2016-ban. Az adatokat vizsgálva látható, hogy ebben az esztendőben Mátraszentimrén volt 
messze a legmagasabb a vállalkozássűrűség a járásban (87), míg Halmajugrán a legalacsonyabb 
(17). Nagyréde ennek a települési mezőnynek viszonylag az elején helyezkedik el, hiszen 
1000 főre 55 vállalkozás jutott 2016-ban a községben.  
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Összességében tehát elmondható, hogy Nagyréde ugyan az ország legkevésbé fejlett 
régiójának része, ugyanakkor a Gyöngyösi járással együtt annak jóval erősebb gazdasági 
potenciállal rendelkező, gazdasági tengelyéhez kapcsolódik. Ezen körülményeket igazolja a 
működő gazdasági szervezetek száma is a járásban és a településen, hiszen míg az utóbbi 
nagyjából másfél évtizedben jelentősen csökkent a régióban a működő vállalkozások száma, addig 
a Gyöngyösi járásban és Nagyrédén is jelentősen több gazdasági szervezet működött 2016-ban, 
mint 2000-ben. A vállalkozások számát tekintve tehát mindenképpen elmondható, hogy jelentős 
gazdasági tényező mind a járás a megyében, mind pedig a község a járásban, amelyben 
jelentős szerepet játszik a térség és egyben a település kedvező közlekedés földrajzi 
helyzete, az M3-as autópálya közelsége.  
 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 
A település gazdaságában, az itt élők mindennapjaiban mindig is kiemelt jelentőséggel bírt 
a mezőgazdaság, különösképpen a szőlőtermesztés és bortermelés. A termőföldhöz való 
ragaszkodás, a Rédei ember munka és földszeretete máig érezhető a községben. A legtöbb 
magyar településsel ellentétben Nagyrédén az idők folyamán, a helyiek vállalkozó szellemének 
és alkalmazkodóképességének köszönhetően, a mezőgazdasági tevékenységet nem tudta 
igazán a háttérbe szorítani sem az ipar, sem pedig a szolgáltatási jellegű ágazatok. Bár ezen 
gazdasági szektorok jelentősége növekedett a községben, Nagyréde ma is egy főként 
mezőgazdasági és feldolgozóipari profilú település.  
 
Nagyréde és tágabb környezetének elhelyezkedése, természetföldrajzi adottságai igen kedvező 
körülményeket teremtenek a területen a mezőgazdasági tevékenység számára. A Mátra 
dombjainak déli fekvése, a hegység klímája, az éghajlat (pl. a napsütéses órák magas száma) 
kiválóan alkalmassá teszik a környéket a mezőgazdasági kultúrák, kiváltképp a szőlő és 
gyümölcstermesztés számára. A kitűnő adottságokat felismerve a vidéken már igen korán 
megkezdődött a mezőgazdasági tevékenység és hamar meghatározóvá is vált, a hosszú 
évszázadok alatt a népesség nagy része fő-vagy melléktevékenységként földműveléssel 
foglalkozott (míg az állattenyésztés nem volt jellemző a területen). 
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A településsel kapcsolatban már első okleveles említésekor (1275) írnak némi szőlőkultúráról, a 
16. században pedig már a szőlőművelés és bortermelés határozta meg a település 
gazdálkodását, és ez a művelési ág maradt a következő évszázadokban is a 
legmeghatározóbb. A szőlő- és bortermelés a török hódoltság után vett igazán lendületet, a 
nagyrédei bor egyre szélesebb körben lett elismert és kedvelt. 1875-ben aztán 
Magyarországon is feltűnt a filoxéra (szőlőgyökértetű), amely 10 év leforgása alatt elpusztította a 
történelmi borvidékek ültetvényeinek közel 40%-át. A század végére a Mátraalján tomboló 
filoxéravész teljesen megsemmisítette a falu szőlőterületeit, ekkor kényszerűségből a 
szarvasmarha-tenyésztés került a gazdálkodás középpontjába. A szőlőkultúra feltámadására 
azonban nem kellett sokáig várni, a 20. század első felében újra a szőlőművelés került az 
előtérbe a településen. Az 1920-as évek elején Dick Károly, a község kántor-tanítója kezdte el 
megtanítani a falu férfijait az oltványkészítés, oltványnemesítés módjaira, a településen a 
szőlőoltvány termelés vált a meghatározóvá. Az itt élő emberek kiemelkedő megújulási-, 
alkalmazkodóképességét jól jelzi egyrészt, hogy a hatékony oltványtermelésnek köszönhetően a 
település hamar átvette a térségben a vezető szerepet Abasártól, másrészt a vidéken elsőként 
kezdett el a szőlő mellett közkedvelt gyümölcsöket termelni, csomagolni, tárolni, illetve 
értékesíteni. A 20. század folyamán tehát a nagyrédei málna vagy a mirelitáruk éppoly 
híresek lettek az országban, mint a település borai.  
Napjainkban a község mezőgazdasági szektorában még mindig a szőlőtermesztés a 
legdominánsabb szakágazat, emellett nagy jelentőséggel bír a szántóföldi növénytermesztés is 
a településen.  A község része a Mátrai Történelmi Borvidéknek, a körzet egyik kiemelkedő 
bortermelő települése. A Mátraaljai borvidék, illetve azon belül a nagyrédei termőhely klímája 
a fehér és a zamatanyagokban gazdag korai, valamint a közép korai érésű szőlőfajták, illetve az 
ezekből készült minőségi borok (pl. Szürkebarát, Chardonnay, Zenit) termelésére a 
legalkalmasabb. 1959-ben alapították meg a településen a Szőlőskert Szövetkezetet, amely már 
működésének kezdetétől a lakosság nagy részének munkalehetőséget biztosított, ezzel pedig 
komoly népességmegtartó erővel ruházta fel Nagyrédét. A szövetkezet 1999-ben zártkörűen 
működő részvénytársasággá alakult, majd miután több komoly válságot is sikerrel átvészelt, a 
kétezres évek végén felszámolási eljárás indult ellene. A felszámolástól azonban megmenekült a 
társaság és dolgozói, mivel a feldolgozó és hűtőház részlegét 2008-ban megvásárolta a Jászapáti 
2000 Kft. és cégcsoportja, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb élelmiszeripari 
vállalkozása. A vállalatcsoport 2011-ben a hűtőház után a „Szőlőskert” borászatát is megvette, 
ezzel pedig Heves megye legnagyobb magyar tulajdonú munkaadójává vált. Ma a borászatot a 
„Nagyrédei Szőlők” Borforgalmazó Kft. üzemelteti, amely a korábbi szövetkezet, illetve Zrt. 
szaktudását átvéve és továbbfejlesztve, a települési hagyományok ápolását szemelőt tartva a 
legkorszerűbb szőlőtermesztési, borászati és palackozási technológia alkalmazásával öregbíti a 
borvidék és a település rangját és tekintélyét. A borászat manapság is a Mátrai történelmi 
borvidék egyik legjelentősebb borászati központja és a térség exportban egyik 
legmeghatározóbb üzeme. A borászat nevéhez kötődnek többek között a „Gróf Nagyrédei”, a 
„Mátra Hill” borok, illetve a „Vitézvölgyi” borcsalád. A „Szőlőskert” feldolgozó részlege és 
hűtőháza a Jász-Tész Kft. tulajdonában áll, amely 2010-ben a székhelyét is Nagyrédére 
helyezte. A szintén a Jászapáti 2000 Kft. cégcsoportjához tartozó vállalkozás zöldségek és 
gyümölcsök termelésével, illetve friss és feldolgozott termékek forgalmazásával 
foglalkozik. A feldolgozott termékek alapanyagának jelentős része a Nagyrédén, valamint a 
környéken termelő gazdáktól származik. A forgalmazott termékek között van többek között az 
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áfonya, málna, brokkoli, kelbimbó, gyümölcskeverékek, saláták, a Rédei leveszöldség és a 
serpenyő kész lecsó is.  
A szőlőtermesztés és a bortermelés mellett külön kiemelendő a községben a szántóföldi 
növénytermesztés. A Nagyrédén található szántóterületek jó minőségű földdel bíró területek. 
Különösen értékes tevékenységet jelent a közmunkaprogram keretében folytatott szántóföldi 
növénytermesztés, amely a korábbi évek jó tapasztalatai nyomán 2017-ben is tovább 
folytatódott. A több mint 20 hektáron megtermelt szántóföldi növények (őszi búza, repce, őszi 
árpa), valamint a szálastakarmány alapvetően a település állatállományának takarmányozására 
szolgál, míg a többlettermény értékesítésre kerül, amely jelentős bevételt jelent a község számára. 
A szántóföldi növénytermesztés mellett szőlőtermesztés (kb. 5 hektáron), kertészeti 
tevékenység (kb. 0,5 hektáron), valamint állattenyésztés (mangalica) is folyik a 
közmunkaprogram keretében. Új eleme a programnak egy energiaültetvény létesítése a 
településen, amellyel hasznosíthatóak az alacsonyan fekvő, nehezen megművelhető, állandóan 
vízhatásnak kitett területek.  
A település egyik különlegességét a Nagyrédei Kecskefarm adja, amely Heves megyében 
elsőként alakult meg, 1998-ban. A gazdaságban fennállása óta vegyszermentes ökogazdálkodás 
folyik, előtérbe helyezve a természetközeli életmód népszerűsítését és a hagyományőrzést. A 
gazdaság fő tevékenysége a kisüzemi sajtkészítés, amelyhez szintén elsőként volt engedélyük a 
megyében. A sajttermékeket egyedi receptek alapján készítik, így egyedi íz világú sajtok széles 
választékát kínálják. A gazdaság sajttermékei már több alkalommal is szakmai elismerésben 
részesültek, 2014-ben például a „Natúr kecskesajt” nevű termékük elnyerte a Hagyományok –Ízek 
- Régiók (HÍR) védjegy használati jogát a Földművelésügyi Minisztériumtól.  
A mezőgazdaság Nagyréde életében betöltött kiemelkedő szerepét, fontosságát jól jelzi, hogy 
2016-ban a községben működő vállalkozások 10 %-a (18 gazdasági szervezet) tevékenykedett a 
mezőgazdaság területén, illetve 2011-ben a foglalkoztatottak 6 %-a (77 fő) dolgozott ebben a 
szektorban. Ezek az arányok akkor értékelhetők igazán, ha összehasonlítjuk őket a község korábbi 
értékeivel. Ezt megtéve megállapíthatjuk, hogy míg az ország legtöbb településén rohamosan 
és folyamatosan csökken a mezőgazdaság jelentősége, addig Nagyrédén, ha nem is őrizte 
meg eredeti pozícióját, de jelentős, sőt egyre jelentősebb szerepet tölt be a gazdaságban, 
hiszen 2000-ben még csak a vállalkozások 7%-a és (2001-ben) a foglalkoztatottak 3 %-a kötődött 
a mezőgazdasághoz a településen. Még kiemelkedőbb szerep rajzolódik ki előttünk, ha az ország 
egészének értékeivel hasonlítjuk össze a községét. 2016-ban az országban működő vállalkozások 
mindössze 4 %-a, a foglalkoztatottaknak pedig csupán az 5 %-a (2011) kötődött ehhez a gazdasági 
szektorhoz, tehát Nagyréde értékei minkét tekintetben jelentősen felülmúlják az országos értéket 
ugyanabban az esztendőben.   
 
Országszerte megfigyelhető volt a 20. század folyamán, hogy a mezőgazdaságnak folyamatosan 
csökkent a jelentősége mind a gazdaságban, mind pedig az emberek életében betöltött szerepét 
tekintve. Ennek előidézője elsősorban az ipari ágazatok előretörése, az iparosítási hullám volt. 
Azonban az ország legtöbb településével ellentétben Nagyrédén az ipar nem tudta igazán 
felvenni a versenyt a nagy hagyományokkal bíró mezőgazdasággal, a messze földön híres 
szőlő- és borkultúrával. Nem telepedett meg olyan gyár, olyan ipari tevékenységet végző 
üzem, amely számottevő gazdasági erőt képviselt volna vagy jelentős foglalkoztató lett 
volna a településen.  Jelentékeny ipari létesítményként lehet megemlíteni a Vitál Márton 
által alapított tégla- és cserépgyárat, amely 1930-ig működött és látta el a települést, illetve 
környékét termékeivel.  



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 81 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

Egy-egy település gazdasági vonzerejét, a vállalkozások telephelyválasztását nagyban 
befolyásolják a közlekedés-földrajzi adottságok. Heves megyében Hatvan és Gyöngyös 
térségének gazdasági előrelépésében nagy szerepet játszott az M3-as autópálya kiépülése 
(Gyöngyösig 1983-ban jutottak el az építők), amely gyors összeköttetést teremtett a fővárossal és 
bekapcsolta a térséget az ország vérkeringésébe. Az autópálya jelenleg is komoly gazdasági 
vonzerőt kölcsönöz a térséggel együtt Nagyrédének is, a kiváló közlekedési adottságoknak 
köszönhetően a terület optimális helyet kínál a letelepedni vágyó vállalkozásoknak (akár 
ipari, akár szolgáltatási jellegű profillal rendelkezik).  
Felismerve a kedvező adottságokat 2013-ban a jászberényi székhellyel rendelkező Jász-Plasztik 
Kft. létesített műanyagfeldolgozó telephelyet (gyártó- és raktárcsarnok) a község délkeleti 
határában, a 3-as főút mentén. A több milliárdos zöldmezős beruházás a megye egyik 
legnagyobb volumenű ipari fejlesztése volt, amely nyomán a település gazdasága a 
mezőgazdaság további erősödése helyett némileg a könnyűipar felé tolódott el. A termelés 
(tojástartók gyártása) már 2013 végén megkezdődött a telephelyen és kb. 100 új munkahely 
létrejöttét eredményezte a községben. A műanyagipari vállalkozás terjeszkedését elősegítendő, 
illetve az önkormányzat gazdaságfejlesztő tevékenységét elismerve, 2013 decemberében a 
kormány beruházási célterületté nyilvánított 25 hektárnyi földterületet Nagyréde ipari zónájában 
(a település déli, délkeleti részén), amely által lehetővé vált az ipari vállalat telephely fejlesztése 
(logisztikai központ, naperőmű létesítése).  
Az ipari szektor további erősítése érdekében a település önkormányzata folyamatosan 
tárgyal a betelepülni szándékozó vállalkozásokkal, illetve évek óta lobbizik az ipari park cím 
elnyeréséért. Ugyanakkor az ipari szektorhoz köthető vállalkozások, valamint foglalkoztatottak 
számának alakulása azt mutatja, hogy az utóbbi másfél évtizedben jelentősen csökkent az ipar 
jelentősége a településen. 2000-ben még a község gazdasági szervezeteinek 32 %-a (52 db) és 
a foglalkoztatottak 58 %-a (742 fő) tevékenykedett az ipari szektorban, ehhez képest 2016-ban 
már csak a vállalkozások 20 %-a (37 db) a foglalkoztatottaknak pedig 45 %-a (609 fő a 2011-es 
adatok szerint) kötődött az ipari ágazatok valamelyikéhez. A fenti csökkenő jelentőséget mutató 
tendencia mellett mindenképpen fontos megemlíteni egyrészt, hogy 2016-ban a 
Kereskedelem, gépjárműjavítás mögött már a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban 
működött a településen a legtöbb vállalkozás. Másrészt a legfrissebb foglalkoztatási adatok 
2011-esek, az azóta eltelt időszakban több ipari vállalkozás is letelepedett, illetve fejlesztett 
is a községben, köztük a nagyjából 100 főt foglalkoztató Jász-Plasztik Kft. 
 
A rendszerváltást követően a piacgazdaság megjelenésével az ország egészéhez hasonlóan 
Nagyrédén is növekedett a szolgáltató szektor jelentősége. Ugyanakkor a gazdaság 
tercierizálódásának mértéke a községben jelentősen elmarad az országos mértéktől. Ezt a 
tényt támasztja alá, hogy míg 2016-ban országosan a működő vállalkozások 80 %-a és a 
foglalkoztatottak 67 %-a (2011-es adat) tevékenykedett a szolgáltatási szektorban, addig 
Nagyrédén a gazdasági szervezetek mindössze 70 %-a (126 db), a bejelentett munkával 
rendelkezőknek pedig csupán 50 %-a (677 fő 2011-ben) kötődött ehhez a gazdasági szektorhoz. 
Az országosnál jelentősen kisebb jelentőségen túl azonban szót kell ejteni arról is, hogy másfél 
évtizeddel korábban a községben még csak a vállalkozások 63 %-a és a foglalkoztatottak 40 %-a 
(2001-ben) tevékenykedett a szolgáltatási jellegű ágazatok valamelyikében, tehát az utóbbi 
időszakban számottevően nőtt ezen szektor jelentősége a település gazdaságában. Ezt a 
tényt erősíti, hogy 2016-ban a Kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban 
működött a településen a legtöbb gazdasági szervezet, de a Szakmai, tudományos, műszaki 
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tevékenység, valamint a Humán-egészségügyi szociális ellátás területén is sok vállalkozás 
ténykedett ugyanebben az esztendőben.  
 

Működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként 2016-ban (%) 
Nemzetgazdasági ág Nagyréde Gyöngyösi 

járás 
Heves 
megye 

Észak-
magyarország

i régió 

Magyarország 

A - Mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat 

9,94 5,86 5,76 5,66 4,11 

B - Bányászat, kőfejtés 0,00 0,02 0,09 0,11 0,06 
C - Feldolgozóipar 13,26 9,24 8,15 7,84 7,08 
D - Villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, 
légkondicionálás 

0,00 0,05 0,05 0,09 0,10 

E - Vízellátás 0,55 0,10 0,23 0,31 0,24 
F - Építőipar 6,63 9,39 9,39 9,35 8,87 
G - Kereskedelem, 
gépjárműjavítás 

21,55 20,54 20,74 20,35 19,15 

H - Szállítás, raktározás 1,66 3,53 3,83 3,82 3,56 
I - Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 

4,97 4,70 5,88 5,38 4,48 

J - Információ, 
kommunikáció 

2,21 3,41 3,74 3,60 5,36 

K - Pénzügyi, biztosítási 
tevékenység 

2,76 4,15 3,27 3,28 3,18 

L - Ingatlanügyletek 1,66 2,45 3,17 2,75 4,65 
M - Szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység 

12,71 13,35 12,98 13,46 16,98 

N - Adminisztratív és 
szolgáltatást támogató 
tevékenység 

3,31 4,47 4,24 4,55 5,37 

O - Közigazgatás, védelem 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
P - Oktatás 3,31 4,60 4,64 5,16 4,25 
Q - Humán-egészségügyi 
szociális ellátás 

6,63 5,26 5,54 6,00 4,54 

R - Művészet, 
szórakoztatás, szabadidő 

2,21 2,30 2,56 2,43 2,59 

S - Egyéb szolgáltatás 6,63 6,57 5,73 5,84 5,06 
T+U - Egyéb tevékenység 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adatok forrása: KSH 
 
2016-ban 181 vállalkozás működött Nagyrédén, melyek közül 18 a primer 
(mezőgazdaság), 37 a szekunder (ipar), míg  126 a tercier (szolgáltatás) szektorban 
tevékenykedett. 
A fenti táblázat a működő vállalkozások megoszlását mutatja a 2016-os esztendőre vonatkozóan 
nemzetgazdasági áganként, a települési szinttől egészen az országos szintig. A narancssárgával 
jelzett cellák azokat a nemzetgazdasági ágakat jelölik, amelyekben a legtöbb gazdasági szervezet 
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működött a vizsgált évben Nagyrédén. 2016-ban a vállalkozások nagyjából ötöde a 
Kereskedelem, gépjárműjavítás ágban tevékenykedett (21,55 %), de jelentős részesedési 
aránnyal bírt a Feldolgozóipar (13,26 %), a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
(12,71 %), a Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (9,94 %), valamint az Építőipar, a 
Humán-egészségügyi szociális ellátás és az Egyéb szolgáltatás (mindhárom 6,63 %) 
nemzetgazdasági ág is a községben. 
A táblázatból látható az is, hogy minden térségi szinten a Kereskedelem, gépjárműjavítás 
nemzetgazdasági ághoz kötődik a legtöbb működő gazdasági szervezet, és régiós, megyei, illetve 
járási szinten a további sorrend is megegyezik, hiszen a Kereskedelem, gépjárműjavítást, a 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, valamint az Építőipar nemzetgazdasági ágak 
követik. Ettől a sorrendtől csupán a települési szint tér el, mivel Nagyrédén a Feldolgozóipar fért 
be a legtöbb működő vállalkozással bíró területek közé.  
Amennyiben a községi arányokat összehasonlítjuk az országos értékekkel, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdaság területén működő vállalkozások az országosnál 
jelentősen nagyobb arányban vannak jelen a településen, és az ipari ágazatokban is jóval 
több gazdasági szervezet működik arányaiban Nagyrédén, mint az országban. Ez alól 
egyedül az Építőipar jelent kivételt. A szolgáltatási jellegű ágazatokat tekintve elmondható, hogy 
az ehhez a szektorhoz kötődő nemzetgazdasági ágakban általánosságban az országosnál 
jelentősen kevesebb vállalkozás tevékenykedik arányaiban Nagyrédén.  
 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést 
érintő fejlesztési elképzelései 

 
A községben 2016-ban 181 gazdasági szervezet működött, melyeknek 95 %-a 10 főnél 
kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro-vállalkozás. Ezeken kívül mindössze 7 
kisvállalkozás és 2 középvállalkozás működött ugyanebben az esztendőben a településen. A 
gazdasági szervezetek legnagyobb része (70 %) a szolgáltatási jellegű ágazatokban (tercier 
szektor) tevékenykedett, míg a legkevesebb (10 %) a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás (primer 
szektor) területén. A legtöbb helyi vállalkozás a Kereskedelem, gépjárműjavítás 
nemzetgazdasági ághoz kötődik, ezen a területen tevékenykedett a gazdasági szervezetek 
majdnem negyede 2016-ban (39 db). A gazdálkodási formát tekintve elmondható, hogy a 
gazdasági szervezetek 48 %-a önálló, 52 %-a pedig társas vállalkozás. 2016-ban 63 korlátolt 
felelősségű társaság (kft.) és 31 betéti társaság (bt.) működött a községben.  
A település legjelentősebb vállalkozásai a Nagyrédei Szőlők Kft., a Jász-Tész Kft., valamint a Jász-
Plasztik Kft. A Nagyrédei Szőlők Kft. a Mátraalja egyik legjelentősebb bortermelője és exportőre. 
Az Atkári úton működő borászat a feldolgozáson túl bértárolást, palackozást és bérmunkaként 
laborvizsgálatokat végez, illetve borbemutatókat és rendezvényeket is szervez. A vállalkozás a 
fenntartója a Bormúzeumnak. A Jász-Tész Kft. zöldségek és gyümölcsök termelésével, illetve friss 
és feldolgozott termékek forgalmazásával foglalkozik. A Haladás úti hűtőházban feldolgozott 
alapanyagok jelentős része a Nagyrédén, valamint a környéken termelő gazdáktól származik. A 
Jász-Plasztik Kft., több milliárd Ft-os zöldmezős beruházás keretében, 2013-ban létesített 
műanyagfeldolgozó telephelyet a község délkeleti határában, a 3-as főút mentén. Az alapvetően 
tojástartók gyártását végző nagyrédei telephely folyamatosan bővül, a fejlesztések során ez idáig 
logisztikai központ és naperőmű is épült.  
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A Gyöngyösi járás nem tartozik az ország kedvezményezett járásai közé, azonban területén 5 
olyan település is található (Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, illetve Visznek), amely 
kedvezményezett, mivel ezen községek társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
településnek számítanak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel 
sújtottak. Nagyréde tehát nem számít hátrányos helyzetű településnek, ezért plusz 
támogatásokra sem számíthat e tekintetben sem az önkormányzat, sem a helyi vállalkozások, 
sem a település más szereplője.   
A legtöbb gazdasági szereplő esetében igaz, hogy a fejlesztések finanszírozásában a saját 
források mellett igen fontos szereppel bírnak a külső (hazai és főleg uniós) támogatások. A 
gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítása a község vállalkozásai számára is leginkább 
pályázatokon való részvétellel lehetséges. A 2007-2013-as EU-s programozási időszakban a 
településen működő vállalkozások 5 pályázatot nyertek meg, melyeknek köszönhetően 
összesen több mint 300 millió Ft-ból végezhettek gazdaságfejlesztési tevékenységet. Ezen 
pályázatok főként a telephelyfejlesztést, illetve a technológiai fejlesztést célozták. A vizsgált 
időszakban messze a legnagyobb pályázati támogatáshoz a JÁSZ-TÉSZ Térségi Zöldség-gyümölcs 
Termelő és Értékesítő Kft. jutott a községben, aki nyertes pályázatának köszönhetően több mint 
160 millió Ft-ból valósíthatta meg a logisztikai központ fejlesztését a nagyrédei székhelyén. De 
szintén jókora támogatáshoz jutott az Ovo-Pet Műanyagtermék-gyártó Kft., amely majdnem 90 
millió Ft-ból hajthatott végre olyan telephelyfejlesztést pelletüzemében, amely jelentős mértékű 
munkahelyteremtést eredményezett. A községbeli vállalkozások által elnyert pályázatok részletei 
a lenti táblázatban láthatóak. 
 

A helyi vállalkozások által megnyert uniós pályázatok 2007 és 2013 között 

Pályázó neve és a projekt megnevezése 
Támogatási 

döntés dátuma 
Megítélt támogatás (Ft) 

Innova Térségfejlesztő Szociális Szövetkezet – 
Térségfejlesztő mintaprojekt létrehozása Nagyréde és 
szomszédtelepülései összefogásával 

2013.12.20. 43 868 868 

JÁSZ-TÉSZ Térségi Zöldség-gyümölcs Termelő és 
Értékesítő Kft. – Logisztikai központ fejlesztése a Jász-
Tész Kft. nagyrédei székhelyén 

2015.04.15. 160 170 000 

Molnár Sándor egyéni vállalkozó – Technológiai 
korszerűsítés Molnár Sándor egyéni vállalkozó részére 

2011.06.23. 5 243 000 

Ovo-Pet Műanyagtermék-gyártó Kft. – 
Telephelyfejlesztés nagy létszámú 
munkahelyteremtéssel az Ovo-Pet Kft. nagyrédei 
pelletüzemében 

2012.01.05. 89 906 500 

VARÁZS SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság – Saját 
tanuló felvétele a VARÁZS SZALON Kft.-be 

2014.06.30. 2 285 302 

 
Az uniós pályázatok mellett mindenképpen szót kell ejteni az állami támogatásokról is. A 2004 
és 2011 közötti időszakban állami finanszírozással a gazdaságfejlesztés területén valósult meg 
a legtöbb projekt, és ehhez a területhez kapcsolódik a támogatások legnagyobb része is. A vizsgált 
időszakban 14 gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósulására került sor a településen 
összesen 25 millió Ft-ból. Az állami támogatások részletei a lenti táblázatban láthatóak.  
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Forrás: TeIR 

 
Bár még messze nincsen vége a jelenlegi, 2014-2020-as EU-s programozási időszaknak, máris 
több mint kétszer annyi nyertes pályázat kötődik Nagyrédéhez, mint az előző uniós költségvetési 
ciklusban összesen. 2019 májusáig összesen 46 pályázatot nyert meg a település valamely 
szereplője. A pályázatok döntő többségét magánszemélyek nyerték meg (33 esetben), ezek 
főként agrár- és környezetgazdálkodási kifizetések voltak, illetve mezőgazdasági 
tevékenységhez kötődő fejlesztést szolgáltak (pl. mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, 
kertészet korszerűsítése). A 46 sikeres pályázat közül 40 kötődik magánszemélyekhez, illetve 
vállalkozásokhoz, ők összesen több mint 370 millió Ft támogatáshoz jutottak. Ez idáig a 
legnagyobb összegű támogatást a Nagyrédei Szőlők Borforgalmazó Kft. nyerte meg ebben a 
programozási időszakban. A vállalkozás majdnem 70 millió Ft-ból fejlesztheti borászati 
technológiáját. Ugyancsak jelentős támogatáshoz sikerült jutnia Benedek Lászlónak, aki 
összesen majdnem 60 millió Ft-ot nyert el kertészet korszerűsítésre és ültetvénytelepítésre. 
Illetve a legnagyobb összegű támogatáshoz jutó szereplők között van a Bárdos És Fia Pincészet 
Bt.-nek, amely borászati üzemének kapacitásbővítésére nyert el több mint 30 millió Ft-ot. 
 
 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 
 
Egy település gazdasági versenyképességét több tényező is befolyásolhatja. A termőföldi 
adottságoktól kezdve az elhelyezkedésen keresztül az olyan társadalmi és gazdasági 
tulajdonságokig, mint a munkaerő képzettsége, a foglalkoztatottság helyzete vagy éppen a 
kutatás-fejlesztés és a turizmus jelentősége, mind meghatározzák egy-egy település 
versenyképességét. 
 
Elérhetőség 
 
Nagyréde zsáktelepülés ugyan, tehát tulajdonképpen nincsen átmenő forgalma, a községet mégis 
viszonylag jó megközelíthetőség jellemzi. A település dél-keleti határánál halad a 3 számú 
főút, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a fővárossal, illetve kelet felé Miskolccal. Ráadásul e 
főúton haladva 2 km-en belül elérhető az M3-as autópálya, ezzel pedig Nagyréde is 
bekapcsolódik az ország fő közlekedési vérkeringésébe.  
A tömegközlekedést tekintve nem ilyen kedvező a település helyzete. Vonatközlekedés 
legközelebb csak Gyöngyösön áll a rendelkezésre, míg az országos buszjáratok közül csak kettő 
érinti a községet (a volánbusz 1049-es és 1052-es járata), ezek is csupán egy helyen, a 
belterülettől távol állnak meg a településen (Nagyrédei elágazás). Ugyanakkor Nagyréde számára 
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jó összeköttetést biztosítanak a környező településekkel (többek között Gyöngyössel és 
Hatvannal) a helyközi autóbuszjáratok. A község délkeleti csücskében, a Nagyrédei elágazásnál 
5 helyközi járat is megáll, míg 3 autóbuszjáratnak (3652-es, 3674-es és 3679-es) a település 
belterületén is több helyen van megállója.  
 

Elérhetőségi távolságok (km)  2008 2016 
Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben Budapestig 75 75 
Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben Budapestig 75 78 
Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben a 
kistérség/járásközpontig  

10 18 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a 
kistérség/járásközpontig  

11 18 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben a 
megyeszékhelyig  

57 58 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a 
megyeszékhelyig  

69 73 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben a régióközpontig  105 105 
Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a 
régióközpontig  

118 118 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben autópálya 
csomópontig 

0 9 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben vasútig 10 9 
Adatok forrása: TeIR 

 
Elérhetőségi távolságok (perc)  2008 2016 
Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben Budapestig  63 67 
Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben Budapestig 62 61 
Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a 
kistérség/járásközpontig 

12 22 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a 
kistérség/járásközpontig 

11 22 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a megyeszékhelyig 62 64 
Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a megyeszékhelyig 51 55 
Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a régióközpontig 103 106 
Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a régióközpontig 72 76 
Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben autópálya csomópontig 0 10 
Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben vasútig 10 10 

Adatok forrása: TeIR 
 
A fenti két táblázatban az elérhetőségi távolságok láthatóak Nagyréde szemszögéből km-ben, 
illetve percben kifejezve. A 2008-as és 2016-os adatokat összehasonlítva látható, hogy a vizsgált 
időszak 8 éve alatt a csökkenés helyett mind a percben, mind pedig a km-ben mért távolságok 
növekedtek majdnem minden esetben. 2016-ban például hosszabb ideig tartott eljutni 
Nagyrédéről a fővárosba, mint 2008-ban.  
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A munkaerő képzettsége 
 

A 7 évesnél idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettség 
szerinti létszámadatai (fő) 

2001 2011 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végzők  50 27 
Az általános iskola első hét évfolyamát elvégzők  666 382 
Az általános iskolát elvégzők  798 586 
Középiskolai végzettségűek érettségi nélkül, szakmai oklevéllel nem 
rendelkezők, illetve azzal rendelkezők 

883 911 

Érettségizettek  520 704 
Egyetemi, főiskolai végzettségűek oklevél nélkül vagy oklevéllel 229 364 
A 7 éves és idősebb népesség  3 146 2 974 

 

 
 
A fenti táblázat és diagram Nagyréde munkaerő képzettségének alakulását mutatja be 2001 és 
2011 között. A vizsgált időszak alatt bekövetkező változásokat szemlélve egy abszolút pozitív kép 
bontakozik ki előttünk a munkaerő képzettséget tekintve.  2001-hez képest 2011-re minden 
alacsonyabb végzettségű lakosságcsoportnak kivétel nélkül csökkent a létszáma és aránya 
a községben. Ezzel szemben 10 év alatt igen jelentősen nőtt mind az érettségizettek, mind 
pedig az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők száma Nagyrédén. Külön kiemelendő, 
hogy a vizsgált időszak tíz éve alatt majdnem megduplázódott a felsőfokú végzettségűek száma és 
aránya a községben. A képzettségi helyzet számottevő javulását jól mutatja az a tény, hogy míg 
2001-ben még a 7 éves és annál idősebb népesség több mint háromnegyede (76 %) nem 
rendelkezett érettségivel (maximum középiskolai végzettséggel és szakmai oklevéllel) 
Nagyrédén, addig 2011-re 64 %-ra csökkent ugyanez az arány a községben.  
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Nagyréde 7 éves és annál idősebb népességének 2011-es képzettségi szintje akkor értékelhető 
igazán, ha a község értékeit összehasonlítjuk az ország azonos évének értékeivel. Ezt megtéve a 
lenti táblázatban azt láthatjuk, hogy bár az általános iskola első évfolyamát elvégzők aránya 
alacsonyabb a községben, mint az országban, ugyanakkor a középiskolai végzettségűek érettségi 
nélkül, szakmai oklevéllel nem rendelkezők, illetve azzal rendelkezők jóval magasabb, míg az 
egyetemi, főiskolai végzettségűek aránya jelentősen alacsonyabb Nagyrédén, mint az országban. 
Ezen tények fényében megállapítható, hogy bár az utóbbi időszakban számottevő javulás 
zajlott, a község munkaerő képzettsége az országosnál jelenleg is jelentősen 
kedvezőtlenebb.  
 

A 7 éves és idősebb népesség végzettség szerinti 
megoszlása 2011-ben (%) 

Nagyréde Magyarország 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végzők  0,9 1,2 
Az általános iskola első hét évfolyamát elvégzők  12,8 11,2 
Az általános iskolát elvégzők  19,7 19,3 
Középiskolai végzettségűek érettségi nélkül, szakmai 
oklevéllel nem rendelkezők, illetve azzal rendelkezők 

30,6 25,2 

Érettségizettek  23,7 25,0 
Egyetemi, főiskolai végzettségűek oklevél nélkül vagy 
oklevéllel 

12,2 18,1 

 
Kutatás és fejlesztés (K+F) 
 
A kutatás-fejlesztés (K+F) helyzete, ereje igen fontos egy adott térség gazdasági versenyképessége 
szempontjából, egy település versenyképességére pedig nagy hatással van szűkebb és tágabb 
környezetének gazdasági potenciálja, többek között az adott területen a K+F helyzete. Ebben a 
tekintetben Nagyréde környezetére vonatkozóan beszédes adatokkal szolgál a lenti táblázat, 
amely a K+F-hez kapcsolódó foglalkoztatottak számát, valamint a beruházások és a költségek 
nagyságát mutatja be országos, régiós, illetve megyei szinten. 
Ha az Észak-magyarországi régió helyzetét szeretnénk szemléltetni, akkor el kell képzelnünk a 
tökéletes megoszlási egyenlőséget az ország 7 régiója között. Ezt elképzelve a régióban a kutatási, 
kísérleti tevékenységet végző összes foglalkoztatott számának az országos majdnem 61 000-es 
létszámot figyelembe véve nagyjából 8700 főnek kellene lennie. Ezzel szemben az Észak- 
magyarországi régióban 2017-ben mindössze 2513 ember dolgozott a K+F területén, ami az 
országos összlétszám 4 %-a. 
Hasonlóan gyenge teljesítményt mutat a régió az összes kutatási, kísérleti fejlesztési beruházás 
tekintetében is.  Egy teljesen egyenlő eloszlást feltételezve a K+F beruházások 14%-nak kellene a 
régióra jutnia, míg a valóságban 4%-ot tudott felmutatni az Észak-magyarországi régió 2017-ben. 
A leggyengébb teljesítményt a régió a kutatási, kísérleti fejlesztések költségének tekintetében 
nyújtotta, hiszen a vizsgált évben az országos fejlesztési összköltségnek mindössze 3 %-a jutott az 
Észak-magyarországi régióra. Összehasonlításképpen, az ország gazdasági központját (is) 
képviselő Közép-magyarországi régió a foglalkoztatottak 60 %-át, a beruházás 54 %-át és a 
költség 69 %-át adta a K+F területén ugyanebben az esztendőben. 
Némileg kedvezőbb kép bontakozik ki előttünk, ha kisebb területegységre lépünk és Heves 
megye értékeit vizsgáljuk meg a régión belül ugyanebben az évben. A fentiekhez hasonlóan 
egy tökéletes eloszlást véve alapul, a megye értékeinek a régiós harmadát (33 %-ot) kellene 
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mutatniuk, ehhez képest a vizsgált évben a kutatási, kísérleti, fejlesztési tevékenységeket végző 
összes régiós foglalkoztatott 33 %-a, a kutatási, kísérleti fejlesztési költségeknek pedig a 30 %-a 
jutott Heves megyére. Egyedül az összes kutatási, kísérleti fejlesztési beruházás terén marad el 
jelentősen a megye részesedése az ideálistól, ennek mindössze 13 %-a jutott Heves megyére 
2017-ben. 
Sajnos ezek az adatok nem érhetőek el kisebb térségi szinten. 
 

2017 
Kutatási, kísérleti, fejlesztési 
tevékenységet végző összes 
foglalkoztatott (fő) 

Összes kutatási, kísérleti 
fejlesztési (K+F) 
beruházás (1000 Ft) 

Kutatási, kísérleti 
fejlesztés költsége 
(1000 Ft) 

Magyarország 60 932 75 568 825 436 306 574 

Észak-
Magyarország 

2 513 3 258 966 11 425 535 

Heves megye 829 424 327 3 408 268 
 
Turizmus 
 
Nagyréde község és környezete két teljesen különböző karakterű nagytáj (az Alföld és az Északi-
középhegység) találkozásánál terül el, melynek köszönhetően a terület változatos természeti 
adottságokat, vonzó környezetet tudhat a magáénak. A maga is változatos domborzati 
viszonyokkal bíró község számos pontján remek rálátást kínál a tőle északra-északkeletre 
magasodó Mátra vonulataira.  
A természeti értékek mellett a környék számos épített látnivalóval is szolgál az idelátogatók 
számára, hiszen megtekinthetik többek között Hatvanban a Grassalkovich Kastélyt, 
Mátraszentimrén, Lőrinciben, illetve Gyöngyöspatán a Tájházat, a markazi, mátraszentimrei és a 
gyöngyössolymosi várat vagy Gyöngyösön az Orczy-kastélyt (amelyben a Mátra Múzeum is 
működik), a Ferences templomot, illetve a Gyöngyösi Állatkertet. Gyöngyösi kiindulással 
lehetőség nyílik erdei kisvasutazásra is a Mátrában, a keskeny nyomtávú kisvasúttal eljuthatunk 
Mátrafüredre, illetve Gyöngyössolymosra, Lajosházára és a Szalajkaházhoz.  
A fentiek alapján látható tehát, hogy Nagyréde környéke nincs híján a természeti és építészeti 
értékeknek, az adottságok nyújtotta lehetőségek pedig nagyrészt kihasználásra is kerülnek a 
vidéken, a térség idegenforgalmi ágazata megyei összehasonlításban mindenképpen 
fejlettséget mutat. Ezt a tényt támasztja alá a lent látható, 2018-as adatokat tartalmazó diagram 
és táblázat is, amely a kereskedelmi szálláshelyekhez kötődő mutatók segítségével járási 
összehasonlítást nyújt. Az adatsorokból jól látható, hogy a Heves megyei járások közül mind a 
vendégek, mind a vendégéjszakák, mind a szállásbevételek, mind pedig a férőhelykapacitás 
kihasználtság tekintetében kimagaslik az Egri járás. Ugyanakkor jól látható az is, hogy a 
Gyöngyösi járás a második a megyében a vendégek, illetve a vendégéjszakák számát és a 
szállásbevétel nagyságát tekintve is (a férőhelykapacitás kihasználtságot nézve pedig a 
harmadik).    
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Kereskedelmi szálláshelyekhez kötődő mutatók a Heves megyei járásokban (2018) 

Járás Kereskedelmi szálláshelyek összes 
bruttó szállásdíj árbevétele (1000 Ft) 

Férőhelykapacitás-
kihasználtság (%) 

Egri 8 213 967 36,8 
Gyöngyösi 2 938 162 30,2 
Pétervásárai 778 714 31,5 
Bélapátfalvai 508 806 21,6 
Füzesabonyi 120 002 17,6 
Hatvani 96 844 21,8 
Hevesi 28 949 5,8 

Adatok forrása: KSH 
 
A Mátra környékének részeként Nagyrédére is jellemzőek a változatos természeti 
adottságok, a dimbes-dombos táj, a szőlősorok uralta lankák. A község jelentős természeti értékei 
a belterülettől északra található Nagy tó (Nagyrédei Horgásztó), illetve a Kis tó, amelyek a 
természetjárók és a horgászok kedvelt célpontjai. 
A község is része, sőt kiemelkedő bortermelő települése az ország szőlő-bor exportjának több 
mint egyharmadát adó Mátrai borvidéknek, ahol ősi múltra tekint vissza a szőlőtermesztő és 
bortermelő kultúra. A település lakóinak életében mindig is meghatározó szereppel bírt ez a 
tevékenység, illetve a hozzá kapcsolódó gazdag tradíciók. E hagyományok ápolása és bemutatása 
kiemelkedő Nagyrédén. A szőlő- és borkultúra kitüntetett községbeli szerepét jól mutatja, hogy 
létrehoztak külön egy ezen kultúra bemutatására szolgáló múzeumot Nagyrédén. A Bormúzeum 
1991-ben nyílt meg a településen az akkori Szőlőskert Rt. hűtőházánál. A Nagyrédei Szőlők Kft. 
által üzemeltetett Bormúzeumba ellátogatva az érdeklődők kiállítás keretében megismerhetik a 
nagyrédei szőlő-és bortermelés történetét, illetve a szőlőtermesztés és feldolgozás hagyományos 
eszközeit (pl. daráló, faprés, rézpermetező). A látogatóknak a Bormúzeum mintaboltjában 
vásárlásra is lehetőségük van, illetve borkóstolón is részt vehetnek, ahol a minőségi borok mellett 
a vidék autentikus gasztronómiáját is megismerhetik. A Borászati Üzem mindemellett saját 40 fős 
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borbemutató rendezvényteremmel is rendelkezik, amely szakmai és céges rendezvények 
lebonyolítására is rendelkezésre áll.  
 
A településen több műemléki védelem alatt álló épület és köztéri alkotás is található, amelyek 
községhatáron átnyúló vonzerőt jelenthetnek. Országos védelem alatt áll Nagyrédén a település 
központjában található Zsellérház és a Fáy kastély (Izsák-Fáy kúria), valamint a Pincesor utca 
elején található Kőkereszt és a Római Katolikus Plébánia szomszédságában álló Nepomuki Szent 
János szobor. Az Erzsébet téren található Zsellérház Nagyréde legrégebbi fennmaradt lakóháza, 
amely a település falumúzeumaként működik. A vidék jellegzetes építészeti vonásait magán 
viselő háromosztatú, zsúptetős észak-magyarországi palócházban az idelátogatók 
megismerkedhetnek a zsellérek mindennapjaival, a hagyományos gazdálkodás világával, 
eszközeivel, ráadásul a Tájháztól igen rövid sétával elérhető az Öreghegyi pincesor. A Zsellérház 
fontos helyszíne a nagyrédei hagyományőrző programoknak, rendezvényeknek, amelyek 
számtalan érdeklődőt vonzanak a településhatáron innen és túlról is.  
A település másik műemléki épülete a Fáy kastély, melynek belső, téglalap alapú magja a 18. 
század közepén, tornáca pedig a 19. század elején épült. A földszintes, klasszicista épületben 
működött a gyógyszertár mellett a Nagyrédei Galéria, amelyben megtekinthető volt a község jeles 
szülöttjének, Molnár Józsefnek a munkássága, a nagyjából félszáz festményt bemutató állandó 
kiállítás. A Fáy kastély igen jelentős felújítás előtt áll, hiszen 2017 tavaszán sikerült elnyerni az 
épület megújítását célzó („Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című) pályázatot. Az uniós támogatás segítségével megvalósulhat a kastély 
komplex felújítása, illetve többfunkciós közösségi és kulturális térré való alakítása. A tervek 
szerint az épületben kialakításra kerülne egy bemutató tér, amelyben méltó helyet kapna több 
állandó kiállítás is (pl. helytörténeti emlékek bemutatása (helytörténeti múzeum), Molnár József 
festményeinek bemutatása, a Helyi Értéktár kiállítása). A remények szerint az épület a Generációk 
háza is lesz, hiszen a kiállítások lehetőséget adnak a gyermekeknek, felnőtteknek, helyieknek és 
turistáknak egyaránt, hogy igazán megismerhessék Nagyrédét. Az elképzelések szerint az állandó 
kiállítások mellett az épület számtalan programnak, rendezvénynek is otthont ad majd (pl. 
koncertek, esküvők, bálok, irodalmi programok, borkóstolók), így a kastély a jövőben mindenképp 
a község közösségi, kulturális életének meghatározó színterévé és vonzó turisztikai célponttá 
válhat. A felújítás 2019-ben várhatóan elkezdődik.  
Külön kiemelendő a Nagyrédei Kecskefarm gazdasága, amely 1998-ban alakult meg a 
községben. A Kecskefarm immár 20 esztendeje vegyszermentes ökogazdálkodást folytat, 
alapvető célja a természetközeli életmód népszerűsítése és a hagyományőrzés. Ezt a gazdaság 
elsősorban kisüzemi sajtkészítésen keresztül igyekszik megvalósítani, e mellett falusi 
vendéglátással is foglalkozik.  A Kecskefarm a falusi turizmus keretein belül sokféle rendezvényt 
szervez (pl. Húsvétolás a Nagyrédei kecskefarmon) gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, 
emellett az érdeklődőknek előzetes bejelentkezéssel lehetőségük van sajtkóstoláson és kemencés 
programon részt venni, illetve megismerhetik a gazdaságot.  
 
A szőlő- és bortermelő kultúrához köthető hagyományok ápolása és bemutatása tehát kiemelkedő 
szereppel bír Nagyrédén. A hagyományőrzéshez kapcsolódóan rendszeresen szerveznek a 
községben kulturális, gasztronómiai rendezvényeket (pl. Szüreti Napok, Újbor Ünnepe, 
Nyitott pincék Napja), amelyek számos vendéget vonzanak a településről és a településhatáron 
túlról is.  
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Forrás: TeIR 

 
Nagyréde vendéglátását górcső alá véve azt láthatjuk, hogy a vendéglátás infrastruktúrája 
alapvetően a község lakóinak igényeit elégíti ki, tehát az alacsony lakosságszámhoz igazodva 
alacsony a vendéglátáshoz köthető egységek száma is a községben (pl. Dejó Bár és Pizzéria, 
Peppínó Söröző, Club 69). 2008-ban még 13 vendéglátó ipari egység működött a községben, 2014-
ben azonban már csak 9 állt rendelkezésre a község lakói számára, amellyel Nagyréde a 
középmezőnyben helyezkedett el a járás települései között.  
A településen nem működik hotel vagy panzió, azonban a Nagyrédére látogatók elhelyezésére már 
több portán is kialakítottak falusi szálláshelyeket, így a településen több vendégházban (pl. 
Magtár Vendégház) is várják a megszállni vágyókat. A lenti, községbeli szálláshelyekhez kötődő 
adatokat bemutató táblázatban látható, hogy 2018-ban 3 szálláshely (vendégház) működött 
Nagyrédén összesen 28 férőhellyel, melyekben 494 látogató együttesen több mint 2300 
vendégéjszakát töltött el.  Bár 2014-hez képest a szálláshelyek és a férőhelyek száma is kevesebb, 
mint a felére csökkent, a vendégforgalom és az itt töltött éjszakák száma igen jelentős növekedést 
mutat a településen.  A vendégforgalmi adatok alapján erős évnek számított a 2017-es esztendő.  
 

 
Forrás: TeIR 

 
Szálláshelyekhez kötődő adatok Nagyrédén 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Szálláshelyek (db) 10 5 4 4 3 
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Szobák (db) 26 9 12 12 9 
Férőhelyek (db) 65 22 28 28 28 
Vendégforgalom (fő) 76 694 471 874 494 
Vendégéjszakák (db) 336 1987 1396 2623 2317 

Adatok forrása: önkormányzati adatszolgáltatás 
 

Összességében elmondható, hogy Nagyréde nincs híján az idegenforgalmi szempontból 
kedvező adottságoknak (változatos domborzati viszonyok, természetközeli területek, szőlő- és 
borkultúra, gazdag néphagyományok), illetve a település környezete is számtalan értéket 
tudhat a magáénak (kastélyok, tájházak, változatos természeti adottságok a tavaktól a hegyekig), 
ahol mindenki megtalálhatja a számítását a szabadidő eltöltésében. Az adottságokban rejlő 
lehetőségek pedig nagyrészt kihasználásra is kerülnek a térségben, az idegenforgalmi ágazat 
megyei összehasonlításban fejlettséget mutat. Ugyanakkor a településben és 
környezetében is jóval több turisztikai potenciál van, mint amennyit az idegenforgalmi ágazat 
jelenleg kihasznál, amennyit a turizmus fejlettsége mutat.  
 
 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 
A 2011-es népszámlálási adatok szerint Nagyréde lakásállományából, amely 1243 lakást 
számlált, mindösszesen 7 volt önkormányzati tulajdonban, 5 lakást más intézmény vagy 
szervezet birtokolt, míg az összes többi lakás magánszemély tulajdonában volt a községben. 
2001-ben ugyanakkor még 10 lakást tulajdonolt az önkormányzat, így tíz év alatt számottevően 
csökkent az önkormányzat lakásvagyona.  
2011-ben a településen a lakások 99%-át tulajdonosi jogcímen használtak és mindössze 16 olyan 
lakás volt Nagyrédén, amelyet béreltek. 
A lakott és a nem lakott lakások megoszlását tekintve az állapítható meg, hogy 2001-hez képest 
2011-re némileg emelkedett a nem lakott lakások aránya a településen. Míg 2001-ben 6 %, 
addig 2011-ben 8 % volt azon lakások aránya a községben, melyekben nem lakott senki.  
 

 
 
2017-ben 1251 lakással bírt a község, ami csúcsértéknek számít a településen. Ugyanakkor, míg 
2001 és 2013 között kisebb megtorpanásokkal ugyan, de folyamatosan növekedett a 
lakásállomány nagysága, addig 2013 óta mindössze két lakás épült a településen. 
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Amennyiben a lenti diagramon a lakásépítések számát vizsgáljuk 2000 és 2017 között, akkor 
láthatjuk, hogy az meglehetősen hullámzó képet mutat. A vizsgált időszakban 2006-ban épült a 
legtöbb lakás a községben (7 db), míg 2014-ben, illetve 2015-ben egyetlen egy lakást sem 
építettek a településen és 2016-ban, valamint 2017-ben is mindössze egy-egy lakás épült fel a 
községben.  Bár 2000 és 2017 között egymást váltották a lakásépítések számbeli növekedésével 
és csökkenésével záruló időszakok, összességében egyre kevesebb lakás épül Nagyrédén, 
hiszen 2012-ben és 2013-ban ugyan még 4 lakást építettek a községben, a következő négy évben 
összesen kettőt. 
A lakásépítések számának fokozatos csökkenése egyrészt a lakosságszám stagnálásának, enyhe 
fogyatkozásának, másrészt a gazdasági világválság elhúzódó hatásának tudható be. Bár a 
gazdasági válság véget ért, a népességszám stagnálásával, további csökkenésével a 
lakásépítések újbóli fellendülése várat magára a községben. 
    

 
 
Amennyiben a lakásépítéseket azok célja alapján vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a 
vizsgált időszakban a 2003-as esztendő kivételével csak saját használatra épültek lakások a 
településen. 2003-ban ezen lakások mellett szolgálati használatra is épült két lakás a községben. 
A lenti diagram már azt mutatja, hogy a 2000-2017-es időszakban az épített lakások között milyen 
arányban voltak az egyszobás, kétszobás, háromszobás, illetve a négy vagy több szobás lakások. 
Látható, hogy bár a vizsgált időszakban hullámzó képet mutattak az arányok, az idő múltával 
egyre inkább eltolódtak a lakásépítéseknél a nagyobb szobaszámmal rendelkező lakások 
irányába. Míg 2001-ben az épített lakások mindössze 25 % volt négy vagy több szobás, addig 
2009 és 2012 között csak ilyen lakások épültek Nagyrédén. Ezt a tendenciát megtöri a 2008-as és 
a 2013-as esztendő, előbbi évben csak kétszobás, utóbbiban háromszobás lakások is épültek. 
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A teljes lakásállomány szobaszám szerinti megoszlását vizsgálva a fenti, 2017-es állapotot 
szemléltető diagram segítségével megállapíthatjuk, hogy a lakásépítéseknek a nagyobb 
szobaszámmal rendelkező lakások irányába történő eltolódásának is köszönhetően 2017-ben a 
lakásállomány közel felét (41 %) a négy vagy annál több szobás lakások tették ki. A vizsgált 
évben ezen lakások bírtak messze a legnagyobb hányaddal Nagyrédén, amelyet a háromszobás 
lakások követtek (34 %). Összességében látható, hogy a község lakásállományának több mint 
háromnegyede kettőnél több szobával rendelkezik.    
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Végezetül a községi lakásállomány kora kerül górcső alá. A fenti diagramon az látható, hogy a 
2017-ig épített lakások közül milyen arányban képviseltetik magukat a régebbi és az újabb 
lakások. Nagyréde lakásállományának legnagyobb részét olyan lakások alkotják, amelyek 1981 és 
1990 között épültek (22 %). A községben hasonló arányban képviseltetik magukat az 1961-1970 
között (19,3 %), az 1971 és 1980 között épült (18,2 %), illetve az 1946 és 1960 között (17,2 %) 
épült lakások. A megoszlási arányokat szemlélve mindenképpen szembeötlő tény, hogy az 1991 
után épült lakások a teljes lakásállomány negyedét sem teszik ki, míg a lakások nagyjából felét 
1970 előtt húzták fel a községben, tehát összességében megállapítható, hogy magas Nagyréde 
lakásállományának átlagéletkora.       
A lenti táblázatban, az ingatlanok átlag kínálati árait szemlélve látható, hogy Nagyrédén 150 000 
Ft/m² az átlag értékesítési ár, amely megegyezik a járási átlagárral, némileg magasabb 
viszont a megyeinél. Bár ez az értékesítési ár jelentősen meghaladja az Észak-magyarországi 
régió másik két megyéjében jellemző árakat (Nógrád megye: 95 000, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye: 124 000), azonban eltörpül a Pest megyei (243 000) és főleg a budapesti (477 000) 
átlag értékesítési ár mellett.  
 

2019 Átlag értékesítési ár (Ft/m²) 
Nagyréde 150 000 
Gyöngyösi járás 150 000 
Heves megye 145 000 

Adatok forrása: www.otthonterkep.hu 
 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 
Nagyréde Község Önkormányzata a 2015 és 2018 közötti időszakban költségvetésében a lent 
látható bevételeket és kiadásokat könyvelhette el. A táblázatokban a zárszámadás tételei 
láthatóak ezer Ft-ban kifejezve.  
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Költségvetési zárszámadás – bevételek ezer Ft-ban 
 2015 2016 2017 
Intézményi működési bevételek 44 261 37 842 45 073 
Közhatalmi bevételek 159 083 167 740 172 343 
      Iparűzési adó 105 697 112 738 114 844 
Felhalmozási célú támogatások  178 972 63 701 118 451 
Működési célú támogatások 238 407 212 920 203 773 
Működési célú átvett pénzeszköz 0 450 1 800 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200 680 1 000 
Hitelek 85 195 0 0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 845 856 674 948 802 075 

 
Ha az önkormányzat teljes bevételének alakulását szemléljük 2015 és 2017 között, akkor azt 
láthatjuk, hogy a 2016-os nagyarányú visszaesést követően 2017-re újra emelkedett a bevétel 
teljes összege.  
2015-ben a bevételek legnagyobb tételét a működési célú támogatások jelentették, amelyet a 
felhalmozási célú támogatások, illetve a közhatalmi bevételek követtek. A 2016-os 
esztendőben némileg eltérően alakult a sorrend, hiszen ekkor a működési célú támogatások után 
a közhatalmi bevételek, illetve a felhalmozási célú kiadások jelentették a legnagyobb bevételi 
tételeket. 2017-ben szintén a működési célú támogatások hozták messze a legnagyobb összeget a 
konyhára, amelyet ebben az évben a közhatalmi bevételek és a felhalmozási célú támogatások 
követtek.  
Negatívumként kell megemlíteni, hogy 2015-ben a hitelfelvétel is megjelent bevételi forrásként 
a költségvetésében, 2016-ban és 2017-ben ugyanakkor nem kellett az önkormányzatnak ezzel az 
eszközzel élnie. Mindemellett mindenképpen pozitívum, hogy a vizsgált időszakban 
folyamatosan növekedett az iparűzési adóból befolyt bevétel összege, amely 2017-ben több 
mint 110 millió Ft-ot jelentett.  
 

Költségvetési zárszámadás - kiadások ezer Ft-ban 
 2015 2016 2017 

Személyi juttatások 163 346 176 834 183 303 

Munkaadókat terhelő járulékok 40 041 47 991 40 908 

Dologi kiadások 153 442 121 112 130 964 

Ellátottak juttatásai  3 600 2 060 4 492 

Egyéb működési célú kiadások 13 354 24 411 10 829 

Beruházások 172 193 39 280 30 319 

Felújítások 83 923 14 163 3 058 

Hiteltörlesztés 39 907 10 213 10 435 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 809 043 591 261 590 164 

 
Az önkormányzat teljes kiadásának alakulását vizsgálva látható, hogy 2015 és 2017 között a 
kiadás összege folyamatosan csökkent, míg 2015-ben még több mint 800 millió volt az 
önkormányzat kiadása, addig 2017-ben 590 millió volt ugyanez az összeg. További pozitívum, 
hogy 2015-ben és 2016-ban is legalább 36 milliós, 2017-ben pedig több mint 200 milliós 
többlettel, vagyis bőven pozitív mérleggel zárt a község önkormányzata.  
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2015-ben az önkormányzat számára a legnagyobb kiadást a beruházások jelentették, de ebben 
az esztendőben jelentős tételek voltak a személyi juttatások és a dologi kiadások is. 2016-ban 
a legnagyobb összeget a személyi juttatások vitték el az önkormányzattól, amelyet a dologi 
kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok követtek. 2017-ben a személyi juttatások 
jelentették messze a legnagyobb kiadási tételt, amelyet ekkor a dologi kiadások, illetve a 
munkaadókat terhelő járulékok követtek.  
A kiadásokat szemlélve több pozitívumot is meg kell jegyeznünk. Egyrészt a vizsgált időszakban 
ugyan megjelent kiadási tételként az önkormányzat költségvetésében a hiteltörlesztés, 
ugyanakkor annak nagysága jelentősen csökkent 2017-re. Másrészt látható, hogy 
beruházásokra és felújításokra viszont minden évben igen jelentős összeget költött az 
önkormányzat, ami ugyan megterhelte a költségvetést, ugyanakkor azt jelzi, hogy folyamatosak 
a fejlesztések a községben.  
 

Költségvetési zárszámadás - 2018 - összegek ezer Ft-ban 
Bevételek 

Intézményi működési bevételek 41 609 
Közhatalmi bevételek 193 134 
      Iparűzési adó 141 347 
Működési célú támogatások 250 764 
Felhalmozási célú támogatások 10 333 
Működési célú átvett pénzeszközök 980 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 
Hitelek 0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN  874 754 

Kiadások 
Személyi juttatások 172 386 
Munkaadókat terhelő járulékok 36 570 
Dologi kiadások 150 416 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 647 
Egyéb működési célú kiadások  5 096 
Beruházások  34 027 
Felújítások 46 058 
Hiteltörlesztés 8 952 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 622 504 

 
A fenti táblázatban a 2018-as költségvetési zárszámadás legnagyobb bevételi és kiadási tételei 
láthatóak. 2018-ra jelentősen növekedett a teljes bevételek összege, míg jóval kisebb mértékben 
a kiadások is növekedtek. Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzatnak ebben az 
esztendőben is sikerült költségvetési többlettel zárnia, ráadásul a többlet összege meghaladta 
a 250 millió Ft-ot.  
A 2018-as évben a legnagyobb bevételi forrást a működési célú támogatások jelentették, 
amelyet ekkor a közhatalmi bevételek, valamint az intézményi működési bevételek követtek. 
Mindenképpen ki kell emelni pozitívumként egyrészt, hogy az önkormányzat iparűzési adóból 
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befolyt bevétele 2018-ra tovább emelkedett, másrészt a korábbi esztendőkhöz hasonlóan ebben 
az évben sem élt a hitelfelvétel lehetőségével.  
A 2018-as kiadások az előző évekhez hasonló sorrendet hoztak, hiszen ebben az évben is a 
személyi juttatások vitték el az önkormányzat kasszájából a legnagyobb összeget, amelyet ekkor 
is a dologi kiadások, illetve a korábbiaktól eltérően a felújítások követtek. Az előző évekhez 
képest növekedett a beruházásokra és felújításokra fordított összeg nagysága, mindemellett 
az önkormányzat ebben az esztendőben is folytatta a hiteltörlesztést.  
Az önkormányzat 2018-ban is jelentős összeggel támogatta a község civil szervezeteit. 
Ebben az évben több mint 5 millió Ft támogatás került szétosztásra. A legnagyobb 
támogatásban a Sportegyesület és a Polgárőrség részesült. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
támogatáshoz jutó szervezeteknek most is el kell számolniuk az önkormányzat felé a kapott 
összeggel.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az 
önkormányzatok számára kötelezettségként előírja, hogy hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket 
gazdasági programban rögzítsék. A község önkormányzata, eleget téve kötelezettségének, 
megalkotta a 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját, amelyben 
kijelölte az ebben az öt esztendőben járandó utat, bízva a kijelölt célok sikeres és teljes 
megvalósulásában.  A program céljainak és feladatainak meghatározásakor az önkormányzat nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy az elképzelések összhangban legyenek a költségvetési 
lehetőségekkel, igazodjanak a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságokhoz, 
illetve azok szolgálják az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonaluk 
javítását. A dokumentum azon területekre koncentrál, amelyekre az önkormányzatnak ráhatása 
van, így a gazdaságfejlesztésre, a humán infrastruktúra fejlesztésére, illetve a környezetminőség 
javítására. A program hosszú távú, átfogó célja az életminőség javítása a községben, amelyet az 
önkormányzat többek között a helyi gazdaság versenyképességének fokozásával, a helyi 
foglalkoztatási szint emelésével, valamint a nem anyagi jellegű életfeltételek javításával kíván 
elérni.  
A stratégiai dokumentum bemutatja a községet, többek között elhelyezkedése, demográfiája, 
vállalkozásai, illetve intézményi és kereskedelmi ellátottsága által.  A település általános 
jellemzését követően a program a következő területekkel kapcsolatban fogalmaz meg konkrét 
célkitűzéseket: településfejlesztés, település-üzemeltetés, adópolitika. A dokumentum végén 
azok a prioritások kerülnek bemutatásra, amelyek közvetlen hatást gyakorolhatnak a helyi 
gazdaság fejlődésére.  
A vagyongazdálkodás részeként, a településfejlesztés tekintetében a program szerzői fontos 
célként határozzák meg egyrészt az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, 
amellyel jelentősen csökkenthetőek az üzemeltetési költségek, másrészt a pénzügyi 
szempontból átlátható és ellenőrizhető közös hivatal létét.  A település-üzemeltetés kapcsán 
az önkormányzat célja az, hogy minél gazdaságosabban, minél költséghatékonyabb módon 
biztosítsa a település mindennapi életének folyását, évszaktól függetlenül.  
Az adópolitikát illetően rögzítésre kerül a dokumentumban, hogy bár már levonultak a gazdasági 
válság hatásai, illetve megtörtént az önkormányzati adósságkonszolidáció, az időközben 
bevezetett új önkormányzati törvény, illetve az államháztartási törvény egyértelműen azt üzeni, 
hogy az állam mindössze a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását vállalja (azt is csak 
a település fejlettségének függvényében), a fejlesztésekhez szükséges forrásokat azonban az 
önkormányzatoknak maguknak kell előteremteniük. A jogi, szabályozási környezet 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 100 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

változásának részeként államigazgatási feladat- és hatásköröket helyeztek át a járási szintre, a 
helyi oktatási intézmények a Klebelsberg Központ fennhatósága alá kerültek, míg az addigi 
normatív finanszírozást a feladatfinanszírozás váltotta fel. A változások eredményeképpen 
2013-tól csökkent az önkormányzatok által ellátandó feladatok köre, hiszen a közoktatási 
intézmények például központi fenntartás alá kerültek, amellyel jelentősen csökkentek az 
önkormányzati kiadások is. Ugyanakkor a (feladatellátás módosulásával szorosan összefüggő) 
finanszírozás módjának változása miatt jelentősen módosult az önkormányzat bevételi oldala is, 
2013-tól igen jelentős mértékben csökkent a központi költségvetésből érkező támogatás 
összege. Az addig a közoktatási intézmények fenntartására érkező támogatások megszűntetése 
mellett elvonták az addig helyben maradó személyi jövedelemadót.  
A fent bemutatott változások a többi településhez hasonlóan jelentősen megnehezítették 
Nagyréde önkormányzatának helyzetét is, hiszen komoly feladatot jelent a változásokhoz való 
alkalmazkodás, a pénzügyi egyensúly újbóli megteremtése, a hitelfelvétel és az eladósodás 
elkerülése. Ennek következtében még hangsúlyosabbá válik a saját bevételek növelése és 
a pályázati források minél jelentősebb mértékű bevonása. Az önkormányzat a fenti tényezők 
figyelembevételével adópolitikájában célként határozza meg egy olyan helyi adórendszer 
működtetését, amely a társadalmi igazságosság eszméjének (a közösség minden tagja vegye 
ki a részét a közterhek viseléséből) megfelelve, a lehető legszélesebb réteget vonja be az 
adófizetésbe a községben. Az önkormányzat további célja, hogy ne növelje még tovább az állam 
által a vállalkozásokra rótt terheket, hanem lehetőségeihez mérten javítsa a versenyképességüket. 
Ennek érdekében a község vezetősége a jövőben is kedvező szinten kívánja tartani az iparűzési 
adó mértékét, amellyel egyrészt segíti a helyi vállalkozókat, másrészt új vállalkozásokat is a 
településre vonzhat. Az önkormányzat alapfeladatának tekinti az adózási morál növelését az 
adóbevételek ésszerű, célszerű, takarékos és átlátható felhasználásával. A jövőben is nagy 
figyelmet kíván fordítani az adók szabályszerű kivetésére, illetve beszedésére, az adót meg nem 
fizetők bírságolására, az adókintlévőség csökkentésére. Az önkormányzat fontos alapelvként 
vallja, hogy a nehéz helyzetben lévőket nem az adórendszeren, hanem a szociális rendszeren 
keresztül kell segíteni. Az adópolitikát illetően végezetül rögzítésre kerül a dokumentumban, hogy 
a helyi adók mértékének megváltoztatását, illetve új adónemek bevezetését mindenképpen egy 
számszaki kimutatásnak és egy hatástanulmánynak kell megelőznie, illetve alátámasztania.   
 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 
intézményrendszere 

 
Nagyrédén a településfejlesztés általános irányvonalainak meghatározása a képviselő-
testület feladata. A község önkormányzata két állandó bizottságot működtet, méghozzá a 
Pénzügyi- Ellenőrző Bizottságot, illetve a Humán- Erőforrás Bizottságot. Ezek közül a 
településfejlesztési kérdésekkel a Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság foglalkozik, amely két 
képviselő taggal és egy külső taggal végzi munkáját.  A bizottság többek között közreműködik a 
hosszútávra szóló fejlesztési dokumentumok pénzügyi részének kidolgozásában, állást foglal a 
rendezési terv, szabályozási terv továbbfejlesztésével, módosításával kapcsolatban, illetve 
javaslatot tesz a településrendezéshez, településfejlesztéshez kötődő döntésekre.  
A településfejlesztés fontos dokumentuma az önkormányzat 2014-2019 közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programja, amely a korábban már bemutatott vagyongazdálkodás részletei 
mellett a településfejlesztési elképzeléseket is rögzíti. Ezek alapján a község vezetősége 
fontosnak tartja, hogy a településfejlesztési tevékenység során azok a fejlesztések kerüljenek 
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előtérbe, amelyek alapvető településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó problémákat oldanak 
meg, növelik a községben az infrastrukturális ellátás, illetve a közszolgáltatások színvonalát, 
összességében pedig azokat a településfejlesztési elképzeléseket preferálja az 
önkormányzat, amelyek javítják az itt élők életkörülményeit, életminőségét. Ezen alap 
törekvésének elérésében pedig az önkormányzat számít a település valamennyi szereplőjének 
aktív részvételére és együttműködésére, legyen szó a település polgárairól, civil szervezeteiről, 
vállalkozásairól, vagy akár az egyházi, illetve önkormányzati intézményekről. A község vezetősége 
arra törekszik, hogy a különböző szempontokat, tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben 
összehangolja, az elképzeléseket közös mederbe terelje, mindezt annak érdekében, hogy a 
település fejlesztése minden községben élő, a községben dolgozó vagy a települést meglátogató 
ember javára váljék. A gazdasági programban megfogalmazott településfejlesztési célkitűzések 
az alábbi táblázatban olvashatóak.  
 

Településfejlesztési célok Nagyrédén 
⫸ az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (fűtés, világítás, hőszigetelés), mellyel az 
üzemeltetési kiadások csökkenthetőek, 
⫸az önkormányzati épületek és környezetük belső és külső felújítása, különös tekintettel a 
tetőszerkezetekre, az udvarokra, az akadálymentes közszolgáltatás biztosítására, a belső terek 
ésszerűsítésére és megszépítésére, 
⫸ az önkormányzati épületek technikai és berendezéseinek fejlesztése, az ellátórendszer fejlesztése, 
⫸ a szabadidős és sporttevékenységek helyszíneinek (sportpálya, belső udvarok, sportterem, 
játszóterek, stb.) folyamatos fejlesztése, 
⫸ a közművelődési közösségi terek szolgáltatás fejlesztése, bővítése, 
⫸ közvilágítás bővítése, korszerűsítése, 
⫸ az önkormányzat turisztikai lehetőségeinek fejlesztése, 
⫸ a műemlékek állapotának megőrzése, javítása, 
⫸ a közműszolgáltatások minőségi fejlesztése, 
⫸ a közlekedési rendszerek fejlesztése különös tekintettel a belső utak felújítására, a bekötőút burkolat 
megerősítésére, kerékpárút kialakítására, forgalomlassítók, zebrák, parkolók kialakítására, a 
mezőgazdasági utak karbantartására, és a csapadékvíz elvezető rendszer teljes felújítására, 
⫸ az erdőgazdálkodás és a fásítás fontossága, 
⫸ az ipari terület fejlesztése, 
⫸ az egészségügyi és szociális ellátórendszer működésének fenntartása, bővítése, 
⫸ a közbiztonsági helyzet javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, 
⫸ helyi gazdasági és kulturális értékek, termékek és azok előállítóinak, a gazdaság szereplőinek segítése, 
⫸ új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése, 
⫸ jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás, ill. vállalkozási szerződés alapján), 
⫸ szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek támogatása), 
⫸ kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése, 
⫸ jó együttműködés fenntartása rendőrséggel, 
⫸ közterületek, rendezvények rendjének megőrzése, 
⫸ közös rendezvények szervezése, könyvtári szolgáltatások megyei könyvtár segítségével történő 
népszerűsítése, 
⫸ lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál, 
⫸ ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása a községben, 
⫸ átlátható és ellenőrizhető közös hivatal, 
⫸ elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása, illetve képviselő-testületi ülésre előterjesztések 
elektronikus kiküldése 
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A programban a településfejlesztési célok mellett prioritások is rögzítésre kerülnek, 
amelyek között egyaránt van településfejlesztési és gazdaságfejlesztési célkitűzés, illetve 
mindkettőt szolgáló cél, hiszen a kettő szorosan összefügg egymással. A prioritások között 
településfejlesztési célként szerepel többek között az önkormányzati intézmények energetikai 
fejlesztése, a zöldterületek fejlesztése, illetve a közlekedésbiztonság javítása (pl. 
sebességmérő tábla kihelyezésével). De fontos célkitűzés az önkormányzat számára a helyi 
társadalom további erősítése (a meglévő rendezvények megtartásával és újak 
meghonosításával), valamint közösségi tér kialakítása a Művelődési Házban. A fentieken kívül 
az önkormányzat településfejlesztési prioritásai között szerepel egy olyan szánkópálya 
kialakítása, amely a Pincesorra vinne, illetve egy kilátó építése a Pincesor felett.  
A fenti célok és prioritások megvalósítása érdekében a képviselő-testület minden évben 
elfogadja a gazdasági programból levezetett cselekvési tervét, amelyben rögzíti az abban az 
évben elvégzendő feladatokat, illetve az ezekhez tartozó határidőket és felelősöket.  
 
Minden önkormányzat esetében igaz, hogy a települési fejlesztések finanszírozásában a saját 
források mellett különösen nagy szereppel bírnak a külső (hazai és uniós) támogatások. A 
kisebb települések, így Nagyréde esetén is, ez hatványozottan igaz. 
A 2007-2013-as EU-s programozási ciklusban összesen 20 uniós pályázatot sikerült 
megnyernie a település valamely szereplőjének (vagy más székhellyel rendelkező 
szervezetnek községbeli projekthelyszínnel). Ezek közül 11 esetben volt az önkormányzat a 
pályázó, míg további 3 alkalommal, bár nem az önkormányzat pályázott, középületet érintett a 
fejlesztés. A maradék 6 esetben vállalkozás nyert pályázati támogatást.   
Ebben az időszakban az önkormányzat több mint 460 millió Ft-ból valósíthatott meg többek 
között szemléletformálást vagy új nevelési, oktatási rendszert támogató, illetve 
középületek energetikai megújítását, egészségügyi fejlesztést célzó projekteket. A legtöbb 
pályázatot a Társadalmi Megújulás, illetve a Környezet és Energia Operatív Programokhoz 
kapcsolódóan sikerült elnyerni. A legnagyobb összegű támogatás azonban nem a fenti 
területekhez kapcsolódik a vizsgált uniós időszakban, hanem az infrastruktúrafejlesztéshez. 
2012 végén több mint 170 millió Ft-ot sikerült az önkormányzatnak elnyernie patakmeder 
rendezésre és belvízelvezető árok kialakítására. Az elnyert pályázatok részletei az alábbi 
táblázatban láthatóak. 
 

Alintézkedés/Projekt megnevezése 
Támogatási döntés 

dátuma 
Megítélt támogatás 

(Ft) 
TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés Innovatív intézményekben – Nagyréde 
Önkormányzatának Kastély Óvoda és Szent Imre 
Általános Iskola, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény kompetencia alapú oktatás implementációja  

2009.04.07. 27 665 100 

TIOP 1.1.1-09/1 A pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – 
Informatikai pedagógiai fejlesztés a nagyrédei Szent Imre 
Általános Iskolában 

2010.04.27. 2 951 500 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 

2013.06.09. 10 300 880 
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(szemléletformálás, informálás, képzés) – Fenntartható 
életmód népszerűsítése Nagyrédén  
KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása – 
Fotovoltaikus rendszer telepítése a nagyrédei 
polgármesteri hivatal-, művelődési ház-, és egészségügyi 
központ épületeinek vonatkozásában 

2015.01.19. 19 871 708 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése – Épületenergetikai 
fejlesztések a Nagyréde Község Polgármesteri Hivatal-, 
Általános Iskola tanügyi épületén és Tornatermén 

2015.10.08. 126 031 274 

KEOP 6.1.0/A/11 A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, képzés) – Fenntartható 
életmódra nevelés Nagyrédén 

2012.03.21. 4 340 117 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok lokális színterek – 
Az egészséges életmód elősegítése 

2013.06.19. 9 779 540 

TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés Nagyréde – Szebbet, 
jobbat a Kastély Óvodában Nagyrédén 

2012.11.05. 11 389 140 

ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése – 
Komplex egészségügyi központ kialakítása Nagyréde 
községben az alapellátások fejlesztésével 

2013.09.12. 69 000 000 

KEOP 6.2.0/A/11 Fenntartható életmódot és fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek – Komposztálás Nagyréde községben 

2011.07.19. 9 239 463 

ÉMOP 3.2.1/D -11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése – Patakmeder rendezés és 
belvízelvezető árok kialakítása Nagyréde községben 

2012.12.28. 171 390 378 

Nem önkormányzat által elnyert, de középületeket érintő pályázatok 
TÁMOP 3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos 
hálózatának kialakítása és felkészítése - Kastély Óvoda – 
Horizontális tanulás Nagyrédén a Kastély Óvodában 

2012.07.17. 3 000 000 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal – Organic Team Korlátolt 
Felelősségű Társaság – 22 kW-os napelemes rendszer 
építése Nagyrédén az Óvoda számára 

2011.10.27. 13 195 700 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal – SKC-Consulting 
Korlátolt Felelősségű Társaság – Napelemes rendszer 
telepítése a nagyrédei Iskolánál  

2011.10.27. 19 634 900 

Adatok forrása: palyazat.gov.hu 
 
A kívülről származó támogatások az elmúlt években is igen fontos forrást jelentettek az 
önkormányzat számára a beruházások és fejlesztések megvalósításához. A jelenlegi, 2014-2020-
as uniós finanszírozási időszakban ez idáig (2019 májusa) 6 pályázatot sikerült elnyernie a 
község önkormányzatának, összesen majdnem 320 milliós támogatással. Ezek közül 
kiemelkednek a „Fiatalok helyben tartásának támogatása Nagyrédén”, „A Fáy kastély 
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turisztikai fejlesztése Nagyrédén”, valamint a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 
Nagyrédén” elnevezésű pályázatok.  
A „Fiatalok helyben tartásának támogatása Nagyrédén” című pályázattal az önkormányzat 
majdnem 120 millió Ft-os támogatást nyert el 2017 végén. A projekt elsődleges célja, hogy a 
Nagyrédén élő, innen elköltözött, illetve az itt letelepedni vágyó fiatalok képessé váljanak 
élni a településen fellelhető életlehetőségekkel, helyben egzisztenciát, családot tudjanak 
alapítani. A projekt részeként javítani kívánják a fiatalok lakhatási körülményeit (kedvezményes 
önálló lakhatási lehetőségek biztosítása), valamint támogatni szeretnék a helyi lehetőségekre 
épülő (ön)foglalkoztatást (pl. pályaorientációs és karrier tanácsadások, rendezvénysorozatok, 
vállalkozóvá válást támogató tréning).  
A Fáy kastély megújítására 85 millió Ft támogatást nyert el a község önkormányzata. A projekt 
keretében megvalósulhat az épület komplex felújítása, illetve többfunkciós kulturális és 
közösségi térré való alakítása, amely a tervek szerint az állandó és időszakos kiállítások mellett 
számtalan programnak és rendezvénynek ad majd otthont.   
Szintén sikerrel pályázott az önkormányzat uniós támogatásra a helyi piac létrehozásához.  Az 
elnyert több mint 25 millió Ft-ból egy többfunkciós közösségi tér valósulhat meg a művelődési 
ház melletti területen. A majdnem 200 m²-es fedett létesítmény amellett, hogy a helyi termelők 
áruinak értékesítésére szolgáló piacként funkcionál majd, alkalmas lesz közösségi célokra is, 
programok és rendezvények lebonyolítására.  A projekthez kapcsolódóan önerős beruházásként 
az önkormányzat megépíttetné a helyi piacon a „falu kemencéjét”, illetve pályázati 
támogatás segítségével létrehoznának egy felnőtt játszóteret is, így a remények szerint egy 
sokkal élhetőbb közösségi tér alakulna ki, amely alkalmas a szabadidő változatos és minőségi 
eltöltésére.  
 
Külön kiemelendő a Nagyrédei Gondozási Központ, amely 2016 őszén nyitotta meg kapuit. A 
Központ teljes egészében önkormányzati önerőből valósult meg és vált az utóbbi évtizedek 
legnagyobb sajátforrásos projektjévé (13 millió Ft). A fejlesztés részeként többek között 
felújításra került az egykori orvosi rendelő és egyéb átalakítások is történtek, melyek nyomán egy 
kb. 200 m2-es önálló intézmény jött létre az idősek nappali ellátásához, a házi 
segítségnyújtáshoz, illetve a szociális étkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátására.  
Szintén fontos kiemelni az új, hárompástos vívóterem kialakítását az iskola egykori 
politechnika épületében, amelyet 2017 őszén adtak át. A fejlesztés egyrészt a Magyar Vívó 
Szövetségtől nyert támogatással, másrészt önkormányzati önerővel valósulhatott meg. A 
színvonalas létesítmény akár nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas. Az épület 
felújítása a vívóterem (Szőlőskert Nagyréde SC Vívó Szakosztály Petschauer Attila vívóterem) 
kialakítása mellett kiterjedt a teremhez kapcsolódó egyéb helyiségekre is, létrehoztak például 
egy többfunkciós termet, amely az ingyenes balett- és néptáncoktatás helyszínéül szolgál. A 
fejlesztés így összességében jelentősen bővítette a sportolási lehetőségek körét a 
településen, ráadásul új közösségi helyszín létrejöttét is eredményezte.  
2018-ban igen jelentős útfejlesztések valósultak meg Nagyrédén, illetve várnak még a településre. 
Teljes mértékben önerőből valósult meg 3, régóta rossz állapotú belterületi út, illetve útszakasz 
szilárd burkolattal történő ellátása. A Horváth- Kert utca és a Gyöngyösi út felső része 
melegaszfaltot, míg a Haladás-köz mart aszfaltot kapott. A saját forrást támogatással kiegészítve 
megtörtént az egészségházhoz vezető út megújítása, valamint a Fő út páratlan oldalán a járda 
felújítása és parkolók kialakítása.  
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1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodását és településfejlesztési tevékenységét bemutató 
fejezetekben már rögzítésre került, hogy a község rendelkezik a 2014-2019 közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programmal. A költségvetéssel és a településfejlesztéssel kapcsolatos 
elképzeléseken túl a dokumentumban rögzítésre kerülnek a gazdaságfejlesztést célzó 
elgondolások is. Ugyanakkor a településfejlesztési célok között is találhatunk olyan célkitűzéseket, 
amelyek a község gazdaságának élénkítését, fejlesztését eredményezhetik. Ilyen cél az 
önkormányzat számára a turisztikai lehetőségek fejlesztése, az ipari terület fejlesztése, a 
gazdaság szereplőinek segítése, valamint az új vállalkozások elindításának, 
letelepedésének megkönnyítése.  
A gazdasági programban azok a prioritások is rögzítésre kerülnek, amelyek közvetlen hatást 
gyakorolhatnak Nagyréde gazdasági teljesítményére, a gazdaság jövedelemtermelő képességére, 
a húzóágazatok megtelepedésére és fejlődésére. A (közvetlen vagy közvetett módon a) 
gazdaságfejlesztést célzó prioritások konkrét fejlesztési elképzeléseket takarnak, amelyek a 
lenti táblázatban olvashatóak.  
 

A 2014-2019-es gazdasági program gazdaságfejlesztést érintő prioritásai 
⫸ Nagyréde környéki ipari zóna fejlesztésének II. üteme: hiányzó közművek kiépítése, energiaellátás, 
közlekedési és ivóvíz, szennyvíz közművek kiépítése kb. 20 ha-nyi beruházási célterületen. 
⫸ A község szőlő- és borkultúráját megjelenítő pincesorok egységes arculatának kialakítása.(homlokzati 
megjelenés, védjegy létrehozása, közös értékesítési- marketing elemek megvalósítása). 
⫸ Kulturális tematikájú kiállító és bemutató hely turisztikai célú fejlesztése, többfunkciós terem 
kialakítása, vendégfogadó hely (irodalmi kávéház) kialakítása a Fáy-kastélyban. 
⫸ Szolgálati lakások (4 db) energiahatékonysági fejlesztése: homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók 
cseréje, fűtési rendszerek korszerűsítése, beltéri világítási rendszerek korszerűsítése. 
⫸ Közösségi tér kialakítása a Művelődési házban, vállalkozásoknak iroda irodahelyiségek kialakítása, a 
mozi terem felújítása. 
⫸ Szánkópálya kialakítása, ami a Pincesorra vinne, turizmus fejlesztés. 
⫸ Kilátó kialakítása a Pincesor felett. 
⫸ Gyöngyös-Nagyréde, országos kerékpárútra való rácsatlakozással a térségi turizmus fejlesztése 
érdekében. 
⫸ Borpalackozó létesítése térségi összefogás keretében: a térség kistermelőinek lehetőség a 
kisgazdaságokban előállított, saját fogyasztásra készített borok lepalackozására. 

 
Az önkormányzat a gazdasági program megalkotása, illetve annak elemeinek figyelembe vétele 
mellett egyéb jelentős gazdaságfejlesztést célzó tevékenységet is végez. Az újabb betelepülni 
szándékozó vállalkozásokkal zajló folyamatos háttértárgyalások mellett az önkormányzat 
régóta lobbizik az ipari park cím elnyeréséért is. Ennek az aktív tevékenységnek a sikere 
magas szinten is visszaigazolást nyert, hiszen 2013 végén a kormány beruházási célterületté 
nyilvánított 25 hektárnyi földet a nagyrédei ipari területen. A döntés a Jász Plasztik Kft. további 
terjeszkedését segítette, amely azóta logisztikai központtal és naperőművel is bővítette 
nagyrédei telephelyét.  
 
Mint az korábban már megállapításra került, a beruházások, fejlesztések finanszírozásában az 
önerő, a saját források mellett igen meghatározó szereppel bírnak a külső (főként uniós) 
támogatások. Nincs ez másképp a gazdaságfejlesztés esetében sem. Ezért a szükséges saját 
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források megteremtése és a helyi adókból befolyt összeg növelése mellett az önkormányzat 
természetesen törekszik a pályázatokon való minél sikeresebb részvételre, minél több 
pályázati forrás bevonására. A pályázati támogatásokkal olyan nagyobb volumenű fejlesztések 
is megvalósíthatóak, amelyeket az önkormányzat szűkös anyagi kerete nem tenne lehetővé. 
Nagyréde vezetősége tehát a pályázatokra, mint a fejlesztési tervek megvalósításának 
kiemelt eszközére tekint. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét bemutató 
fejezetben már felsorolásra kerültek azok a támogatások, amelyekre Nagyréde önkormányzata 
pályázott az elmúlt esztendőkben. A megnyert pályázati támogatásokból azonban sokkal 
inkább olyan fejlesztések valósultak meg a községben, amelyek középületek felújítását, a 
társadalmi megújulást vagy a nevelési, oktatási rendszer támogatását szolgálták, és nem 
pedig a gazdaságfejlesztést. 
Az aktuális, 2014-2020 közötti uniós időszakban ez idáig (2019 májusa) 6 pályázatot nyert 
meg az önkormányzat. Ezek közül 3 megvalósuló projekt közvetlen vagy közvetett módon 
hozzájárulhat a település gazdaságának fejlődéséhez. Jelentős idegenforgalmi fejlesztést 
jelent a „Fáy kastély turisztikai fejlesztése Nagyrédén” elnevezésű pályázat (85 millió Ft-os 
támogatás) keretében megvalósuló projekt, mely során teljes körűen felújításra kerül az épület és 
többfunkciós kulturális, illetve közösségi térré alakítják át, turisztikai attrakcióvá fejlesztik. 
Közvetett módon mindenképpen a gazdaság fejlődését szolgálja a „Fiatalok helyben 
tartásának támogatása Nagyrédén” című pályázat (120 millió Ft), amely arra kívánja 
ösztönözni a fiatalokat, hogy a községben maradjanak, illetve ide költözzenek (vissza), Nagyrédén 
próbáljanak meg boldogulni, egzisztenciát teremteni. A projekt részeként amellett, hogy javítják a 
fiatalok lakhatási körülményeit, támogatják a helyi lehetőségekre épülő (ön)foglalkoztatást is, 
többek között pályaorientációs és karrier tanácsadásokat tartanak, rendezvénysorozatokat 
szerveznek, illetve olyan tréningeket indítanak, amelyek a fiatalok vállalkozóvá válását 
célozzák. Közvetett módon szintén a gazdaság fejlődését eredményezheti a „Helyi termelői piac 
létesítése Nagyrédén” elnevezésű projekt (26 millió Ft), melynek keretében egy többfunkciós 
közösségi tér valósulhat meg. A létesítmény mindamellett, hogy a helyi termelők áruinak 
értékesítésére szolgáló piacként funkcionál majd, alkalmas lesz programok és rendezvények 
lebonyolítására is.  Az új piac a remények szerint ösztönzőleg hat majd a helyi termelőkre, 
tovább élénkíti a mezőgazdasági szektort.  
 
A megnyert pályázatokon kívül hazai támogatások is segítették a fejlesztési elképzelések 
megvalósítását a községben. A lenti táblázatban azon projektek részletei láthatóak, amelyek hazai 
támogatással valósultak meg Nagyrédén 2004 és 2011 között. A vizsgált időszakban összesen 18 
projekt zajlott le majdnem 50 millió Ft-ból. A legtöbb projekt, összesen 14 a gazdaságfejlesztést 
célozta, és ehhez a területhez kapcsolódik a támogatások nagy része is. A 14 projekt 
megvalósulására összesen több mint 25 millió Ft jutott a községben.  
 

2004 és 2011 közötti hazai támogatások 
Cél kategória Projektek száma Támogatás összege (Ft) 

Gazdaságfejlesztés 14 25 014 000 
Környezetvédelem, 
környezetvédelmi infrastruktúra 

2 21 518 000 

Műszaki infrastruktúra 1 2 005 000 
Humán infrastruktúra 1 700 000 
Összesen 18 49 237 000 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 107 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

Adatok forrása: TeIR 
 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
 

  
 
A fenti diagramok segítségével képet kaphatunk Nagyréde foglalkoztatási helyzetéről. A 
népszámlálási adatok alapján 2011-ben a község népességének 43%-a rendelkezett 
bejelentett munkahellyel, amely számottevően magasabb az országos értéknél (38 %). A 
regisztrált munkanélküliek arányát nézve szintén az országosnál kedvezőbb értékkel 
találkozhatunk a településen, hiszen míg országosan 6 % a munkanélküliek aránya, a 
községben 4 % ugyanez az érték. 
A nemek tekintetében az látható, hogy 2011-ben jóval nagyobb volt a foglalkoztatottak aránya a 
férfiaknál (50 %), mint a nőknél (38 %), viszont a munkanélküliek aránya is minimális mértékben 
ugyan, de magasabb volt (5 és 4%). Nagyrédén a férfiak foglalkoztatási aránya jelentősen 
magasabb, míg a nőké minimális mértékben ugyan, de szintén magasabb az országos értéknél 
(39% és 37%). A munkanélküliek arányát tekintve az állapítható meg, hogy a községbeli férfiak 
5 %-os munkanélküliségi aránya megegyezik az országos mértékkel, a nőknél viszont az 
országosnál kedvezőbb az érték, 4% szemben az országos 6% -al. 
 
A lenti diagram a munkanélküliek számának alakulását mutatja Nagyrédén a 2000 és 2018 
közötti időszakban. Jól látható, hogy 2009-ig néhány csökkenést hozó esztendő mellett növekedő 
tendenciát mutatott a regisztrált munkanélküliek számának alakulása a községben. Míg 2000-
ben 76 főt tartottak számon munkanélküliként, addig 2009-ben több mint kétszer ennyit (158 
főt). A vizsgált időszakban ekkor volt a legmagasabb a nyilvántartott álláskeresők száma a 
településen. 2009 után aztán fokozatosan csökkent a településen a regisztrált munkanélküliek 
száma, és bár az utolsó öt esztendőben hullámzóan alakult ez a szám, viszonylag alacsony 
szinten maradt a községbeli nyilvántartott álláskeresők száma. A 2009 utáni csökkenés nagyrészt 
a közmunkaprogramok elterjedésének köszönhető. 2018-ban 53 főt tartottak nyílván 
munkanélküliként Nagyrédén.   
A munkanélküliek számán túl mindenképpen szót kell ejteni a munkanélküliségi rátáról is, 
amely a száz 15 és 59 év közötti állandó lakosra jutó regisztrált munkanélküliek számát mutatja. 
A lenti diagram segítségével megállapítható, hogy a vizsgált időszakban Nagyréde 
munkanélküliségi rátája minden esztendőben jelentősen alacsonyabb volt mind az 
országos, mind a régiós, mind a megyei, mind pedig a járási értéknél. Különösen nagy a 
különbség a települési és a régiós érték között, hiszen míg 2015-ben az Észak-magyarországi 
régióban száz 15 és 59 év közötti lakosra 9 munkanélküli lakos jutott, addig Nagyrédén csupán 3 
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fő.  Külön kiemelendő, hogy a Gyöngyösi járás 25 települése közül Nagyrédén volt a 
legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta 2015-ben.  
 

 
 

 
Forrás: TeIR 

 
A lenti kördiagramok a regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlását mutatják be 
2000-ben és 2017-ben. A vizsgált időszak több mint 15 éve alatt jelentősen megváltozott a 
munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása a településen. 2000-ben még a bejelentett 
munkával nem rendelkezők messze legnagyobb csoportját a szakmunkás végzettséggel 
rendelkezők alkották (40 %). De ugyancsak nagy számban voltak azok is a munkanélküliek között, 
akik szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettséggel (29 %), illetve általános iskolai 
végzettséggel (28%) bírtak. 2017-ben már a szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi 
végzettséggel rendelkezők voltak arányaiban a legtöbben a regisztrált munkanélküliek 
között Nagyrédén (43 %). Ezt a csoportot ebben az esztendőben szakmunkás végzettséggel 
rendelkezők követték (32 %). Külön kiemelendő, hogy míg 2000-ben még csak 1 főiskolai 
végzettségű személy volt a munkanélküliek között a községben, addig 2017-ben már 6 ilyen 
végzettséggel bíró munkanélkülit is regisztráltak a településen.    
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A munkanélküli községbelieket egy másik aspektusból mutatja be a lenti diagram, amely azt 
szemlélteti, hogy a regisztrált munkanélkülieknél 2000 és 2017 között hogyan változott a fizikai, 
illetve a szellemi foglalkozásúak aránya (végzettség és/ vagy korábbi munkatapasztalat szerint).   
A diagramot szemlélve megállapítható, hogy bár nem rajzolódik ki folyamatosan egy irányba 
mutató tendencia, a vizsgált időszakban összességében növekedett a szellemi foglalkozásúak 
aránya a nyilvántartott álláskeresők között a községben. Míg 2000-ben még a regisztrált 
munkanélküliek 24 %-a volt szellemi foglalkozású, addig 2017-ben már 34 % volt ez az arány. 
 

 
 
A fenti adatokból és mutatókból megállapítható tehát, hogy Nagyréde meglehetősen kedvező 
foglalkoztatási helyzetben van, járási, megyei, régiós és országos viszonylatban is. Ennek 
ellenére a település önkormányzata fontos feladatának tekinti a munkanélküliség elleni 
küzdelmet, mert egyrészt javítani kívánja a munkanélküli szülővel (vagy szülőkkel) működő 
családokban az életkörülményeket, másrészt minél alacsonyabb szinten kívánja tartani a 
támogatások, segélyezések miatti szociális kiadásokat. A község vezetősége a 2014-2019-es 
időszakra vonatkozó gazdasági programjában is rögzít olyan feladatokat, célkitűzéseket, amelyek 
közvetlenül vagy közvetett módon javíthatják a településen a foglalkoztatási helyzetet, 
segíthetnek a munkahelyteremtésben. Ilyen célkitűzés többek között az ipari terület 
fejlesztése, a helyi gazdasági termékek és azok előállítóinak, a gazdaság szereplőinek 
segítése, valamint új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése. Az 
önkormányzat ezen kívül rendszeresen együttműködik a munkaügyi központ szerveivel és 
folyamatosan részt vesz a startmunka mintaprogramban. 
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A foglalkoztatási helyzet javításának egy fontos eszköze a több településen is nagy létszámmal és 
sikeresen futó közmunkaprogram. A község önkormányzata folyamatosan részt vesz és a 
jövőben is részt kíván venni a közfoglalkoztatásban. A közhasznú és közcélú munka (2011-től 
egységes közfoglalkoztatási rendszer) bevezetésének elsődleges célja az, hogy tartós munkával 
és kereseti lehetőség biztosításával a tartós munkanélküliek közül minél több embert 
sikerüljön visszajuttatni az elsődleges munkaerőpiacra. Az önkormányzat számára kiemelt 
cél a munkaerőpiacon hátrányban lévő személyek (alacsony iskolai végzettségűek, tartós 
munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek) foglalkoztatásának és 
foglalkoztathatóságának növelése, amivel megvalósulhat a jövedelempótló támogatások 
kivezetése. A közfoglalkoztatás további kiemelt célja, hogy a keretében hasznos, értékteremtő, 
a település önfenntartását elősegítő programok valósuljanak meg. 
A lenti diagram segítségével megvizsgálhatjuk, hogy a községben hogyan alakult 2013 és 2018 
között a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma. A vizsgált időszak első három esztendejében 
folyamatosan nőtt a közfoglalkoztatásban résztvevők száma Nagyrédén. Míg 2013-ban 31 főt 
foglalkoztattak a településen ilyen módon, addig 2015-ben már 42-en vettek részt a községben 
közfoglalkoztatási programban.  2015 óta ugyanakkor csökken a közfoglalkoztatásban 
részvevők száma a településen, 2018-ban már csak átlagosan 12 fő dolgozott ilyen jellegű 
programban.  
 

 
 
Az önkormányzat 2017-ben is részt vett a járási startmunka mintaprogramban, melynek 
keretében több mint 40 millió Ft-ból maximum 26 főt tudott bevonni a közfoglalkoztatásba. A 
program 2017 március elejétől 2018 február végéig tartott, ez alatt az idő alatt folytatódtak a 
községben a korábbi esztendőkben megkezdett termelő tevékenységek, így a szántóföldi 
növénytermesztés, a szőlőművelés, a kertészeti tevékenységek, illetve az állattenyésztés. 
Különösen értékes tevékenységet jelent a szántóföldi növénytermesztés, amely több mint 
20 hektáron folyik a község területén. Az itt megtermelt szántóföldi növények (őszi búza, repce, 
őszi árpa), valamint a szálastakarmány az állatállomány takarmányozásának alapjául szolgál, a 
többlettermény pedig értékesítésre kerül, amely jelentős bevételt jelent a település számára. A 
szőlőtermesztés kb. 5 hektáron folyik, a gazdálkodás során gépi bérmunka-szolgáltatás is 
igénybevételre kerül, de a termelés során nagymértékben alkalmaznak saját kézi munkaerőt.  A 
szőlő értékesítéséből szintén jelentős bevételhez jut a település. Az előző évektől eltérően a 
kertészeti tevékenység nem három különálló területen folyik, hanem egy kibővített 0,5 hektár 
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nagyságú kertben, így az erőforrásokat nem kell megosztani, a termelés egy helyre 
koncentrálódik, mely által a kertészeti tevékenység hatékonysága jelentősen növelhető. A 
megtermelt marharépa, tarlórépa az állatok takarmányozását szolgálja, a további zöldségek 
(pl. paprika, paradicsom, burgonya, uborka, tök, vöröshagyma, fokhagyma) elsősorban a helyi 
báziskonyhához kerülnek, a kertészeti többletterményt pedig szintén értékesítik.  A 
szorgalmas kertészeti munkának hála az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is lehetőség nyílt a 
község lakosai számára a Művelődési Ház előtti téren felállított zöldséges standon a helyben 
termett, friss zöldségek megvásárlására. A község állatállományában is évről évre bővülés 
tapasztalható, így jelenleg 87 mangalicával büszkélkedhet a település. Az állattenyésztő 
tevékenység célja a további állománybővítés, emellett pedig az állatok értékesítése, tehát a 
zöldségek megvásárlása mellett a mangalicaállomány egyedeinek megvásárlására is lehetőség 
nyílik a lakosok számára. Új elem az önkormányzat közfoglalkoztatási programjában egy 
energiaültetvény létesítése, amelynek segítségével hasznosíthatóak az alacsonyan fekvő, 
nehezen megművelhető, állandóan vízhatásnak kitett területek. Ezeken a területeken hatékonyan 
termeszthető energianövény, az ültetvény hosszú távon lehetőséget biztosít a korábban 
beszerzett biomassza-kazánok fűtőanyagának folyamatos utánpótlására.  
Külön kiemelendő a településen a kulturális közfoglalkoztatás. Az elmúlt években az ennek 
keretében tevékenykedő munkatársak nagymértékben segítették a Művelődési Ház munkáját, 
gyűjtőmunkába kezdtek a település hagyományait érintően, összességében pedig fontos 
kulturális értékteremtő munkát végeztek a község javára.  
 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
Mint ahogyan az a korábbiakban említésre került, Nagyréde lakásállománya 2013-ig 
folyamatosan és számottevően bővült, míg az utóbbi néhány évben alig változott a lakások száma 
a településen. 2017-ben 1251 lakással bírt a község.  
A 2011-es adatok szerint a település lakásai (1243 db) közül 7 volt önkormányzati 
tulajdonban, amely jelentős csökkenést jelent az önkormányzat számára, hiszen 2001-ben még 
10 lakás volt a község önkormányzatának tulajdonában.  2011-ben 5 lakást birtokolt más 
intézmény vagy szervezet (2001-ben még 7-et), míg az összes többi lakás magánszemélyek 
tulajdonában volt a településen. Ugyanebben az esztendőben 1125 lakást használtak tulajdonosi, 
míg mindössze 16-ot bérleti jogcímmel. 
A legfrissebb adatok (2019 júliusi adatszolgáltatás) alapján az önkormányzat tulajdonában 8 
lakás áll a községben, ezek közül 6 db többlakásos épületben található. A lakások majdnem 
mindegyike a település központjában található, a Fő úton, illetve a Rákóczi Ferenc úton, míg 1 
önkormányzati lakást a község nyugati szélén, a Dózsa György úton találunk. A lakások részletei 
és címe a lenti táblázatban látható.  
 

Önkormányzati lakásvagyon (2017) 
Cím Helyrajzi szám Lakásszám 

Fő út 14. 444 4 
Fő út 1-3. 1250 2 
Rákóczi Ferenc út 12.  661/1 1 
Dózsa György út 47. 827 1 

Adatok forrása: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Külön kiemelendő, hogy a „Fiatalok helyben tartásának támogatása Nagyrédén” című nyertes 
pályázatnak (mellyel 2017 végén majdnem 120 milliós támogatáshoz jutott az önkormányzat) 
köszönhetően lehetővé vált a nagyrédei fiatalok lakhatási körülményeinek javítása. A projekt 
keretében a településen 3 helyszínen, összesen 5 db lakás került kialakításra, mind 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban. A fiatalok 2 évre kapnak lakhatási lehetőséget az 
összközműves, berendezett, felújított lakásokban. 
 

1.10.6. Intézményfenntartás 
 
A községben működő intézmények legtöbbje önkormányzati fenntartás alatt áll. Az 
önkormányzat felel a településen a kulturális, közművelődési feladatokat ellátó intézmények 
fenntartásáért, így a Molnár József Művelődési Ház, illetve a Községi Könyvtár működéséért. 
Ugyanez a helyzet a község nevelést végző intézményeivel, hiszen az önkormányzat tartja fent a 
Kastély Óvodát, valamint önként vállalt feladatként ellátja az óvoda területén a családi 
bölcsőde fenntartását és működtetését. Az egészségügyi alapellátást szintén a község 
önkormányzata láttatja el, méghozzá vállalkozási szerződés formájában. Külön kiemelendő a 
Gondozási Központ, amely teljes egészében önkormányzati önerőből valósult meg, és így is 
láttatja el az idősek nappali ellátásához, a házi segítségnyújtáshoz, illetve a szociális étkeztetéshez 
kapcsolódó feladatokat. A szociális alapellátás körébe tartozó gyermekjóléti és családsegítő 
feladatok ellátását az önkormányzat társulás formájában biztosítja.  
A település egyetlen iskolája, a Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény a Klebelsberg Központ fenntartása alatt üzemel. Bár szó volt 
az intézmény egyházi kézbe kerüléséről, végül a Központ maradt az iskola fenntartója, ezzel 
megmaradt az esély, hogy a közeljövőben újra az önkormányzat legyen az intézmény fenntartója.  
A közigazgatást tekintve az önkormányzat egyedül a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartásáért felel (míg Szűcsiben, amellyel közös hivatalt tart fenn a község, állandó 
kirendeltség működik), egyéb intézmény nem áll a fenntartása alatt.  
Külön kiemelendő egyrészt a település gazdag történelmi múltját, hagyományait bemutató 
Zsellérház, amely falumúzeumként működik.  Az épület tulajdonosa az önkormányzat, 
fenntartásáról és üzemeltetéséről azonban a Nagyrédei Környezetvédők és Hagyományőrzők 
Egyesülete gondoskodik. Másrészt mindenképpen ki kell emelni az Atkári úton található 
Bormúzeumot, amely a nagyrédei szőlő-és bortermelés történetét, valamint a szőlőtermesztés és 
feldolgozás hagyományos eszközeit mutatja be. A Bormúzeum fenntartója és üzemeltetője a 
Nagyrédei Szőlők Kft.  
 

1.10.7. Energiagazdálkodás 
 
Az energia hatékony és gazdaságos felhasználása minden önkormányzat számára kiemelt feladat. 
Ennek oka egyrészt, hogy az energiafelhasználás racionalizálásával csökkenthető a 
természeti környezet terhelése, másrészt az energiahatékonyság javításával jelentősen 
csökkenthetők az üzemeltetési költségek. 
A község önkormányzata számára is fontos cél az energiafelhasználás racionalizálása, az 
energiahatékonyság növelése, amelyet energetikai fejlesztésekkel, korszerűsítéssel lehet 
elérni. Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági programjában is többször rögzítésre kerül 
fejlesztési célként a középületek energiahatékonysági fejlesztése, mégpedig a homlokzatok 
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hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszerek korszerűsítése, illetve a beltéri 
világítási rendszerek korszerűsítése által.  
Az ilyen célú nagyobb volumenű fejlesztések (is) leginkább pályázati támogatásokkal 
valósulhatnak meg és a korszerűsítést célzó fejlesztéseknél Nagyrédén is nagy szerepe van a 
pályázati pénzeknek. 
 

Energetikai korszerűsítéssel járó települési fejlesztések 
Pályázat neve Támogatási döntés dátuma Megítélt támogatás (Ft)  

Fotovoltaikus rendszer telepítése a 
nagyrédei polgármesteri hivatal-, 
művelődési ház-, és egészségügyi 
központ épületeinek vonatkozásában 

2015.01.09. 19 871 708 

Épületenergetikai fejlesztések a 
Nagyréde Község Polgármesteri 
Hivatal-, Általános Iskola tanügyi 
épületén és Tornatermén 

2015.10.08. 126 031 274 

Organic Team Korlátolt Felelősségű 
Társaság 22 kW-os napelemes rendszer 
építése Nagyrédén az óvoda számára 

2011.10.27. 13 195 700 

Napelemes rendszer telepítése a 
nagyrédei Iskolánál az SKC-Consulting 
által  

2011.10.27. 19 634 900 

Adatok forrása: palyazat.gov.hu 
 
A fenti táblázatban azon uniós pályázatok részletei láthatóak, amelyeket a község valamely 
szereplőjének sikerült elnyernie a 2007-2013-as EU-s programozási időszakban energetikai 
korszerűsítéssel járó fejlesztés megvalósítására. A négy pályázat közül két esetben volt az 
önkormányzat a pályázó, míg két alkalommal vállalkozás pályázott az uniós támogatásra. A 
legnagyobb összegű támogatást az önkormányzat nyerte el 2015 októberében a hivatal, illetve 
az iskola tanügyi épületének és tornatermének korszerűsítésére, ennek keretében több mint 
125 millió Ft-ból valósulhatott meg 2015 végére az érintett épületek homlokzati hőszigetelése (a 
tornaterem esetén teljes hőszigetelés) és nyílászárócseréje.  Ezen kívül az utóbbi években 
megnyert uniós pályázatoknak köszönhetően több középületet is érintett a megújuló 
energiaforrást hasznosító rendszer kiépítése, hiszen napelemes rendszert telepítettek a 
hivatal, a művelődési ház, az egészségügyi központ, az iskola, valamint az óvoda épületére 
is.  
A fentiek alapján megállapítható, hogy a településen jelentős előrelépések történtek a 
közintézmények energetikai korszerűsítésének tekintetében, ugyanakkor a községben még van 
felújításra, korszerűsítésre váró középület (pl. Művelődési Ház), amely igen nagy forrásigényt 
jelent az önkormányzat számára. A jövőbeli fejlesztések megvalósításához továbbra is 
kulcsfontossággal bírnak az uniós és állami támogatások.  
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési 
szolgáltatások 

 
Nagyrédén az önkormányzat a településüzemeltetési feladatok ellátásához saját 
tevékenységét kiegészítendő több szolgáltatót is bevon (pl. Hev-Tem 2003. Kft.). 
A község önkormányzata a köztisztaság, rendezettség biztosítása érdekében többek között 
gondoskodik a közterek, buszmegállók, járdák takarításáról, az önkormányzati utak síkosság 
mentesítéséről, a hó eltakarításáról, illetve a zöldfelületek gondozásáról. A településüzemeltetési 
feladatok ellátásában szerepet vállalnak a közfoglalkoztatási programokban részvevők is.  
A település-üzemeltetési feladatok a község 2014-2019-es gazdasági programjában is rögzítésre 
kerülnek azzal az átfogó céllal, hogy az önkormányzat folyamatosan, évszaktól függetlenül 
biztosítani tudja a település mindennapi életének rendezett menetét. Ezen cél eléréséhez 
kiemelt feladatként határozta meg a programban többek között a lakossági bejelentések 
fogadását, a parlagfűírtást, a parkgondozást, a kóbor ebek beszállítását, illetve az illegális 
szemétlerakások felszámolását.   
A körzeti megbízott, illetve a polgárőrség munkájának segítésére, a község 
közbiztonságának javítása érdekében 2017-ben kiépítették a Molnár József Művelődési Házat 
és környékét figyelő kamerarendszert. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a településen 
megszaporodtak a közösségi vagyontárgyakat sújtó vandál cselekmények. Ha a kamerarák 
beválnak, akkor a rendszert kiterjesztik a tornacsarnokra is. 
Az alábbi táblázatban a szolgáltatók listája látható a községben.  
 

Településüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatók Nagyrédén 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

kommunális hulladék elszállítása, szelektív 
hulladékszállítás, lomtalanítás 

Heves Megyei Vízmű Zrt.  ivóvízellátás, szennyvízhálózat üzemeltetése 
ÉMÁSZ Hálózati Kft., E-OS Energiakereskedő 
és Szolgáltató Zrt. 

áramszolgáltatás, közvilágítás biztosítása 

Főgáz Zrt. gázszolgáltatás 
ENERIN Közvilágítási Kft.  közvilágítás karbantartása 
Hev-Tem 2003. Kft. köztemető fenntartása és üzemeltetése 
Középkelet- magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. 

helyközi autóbusz közlekedés biztosítása 

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

helyi tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok 
ellátása 

Körzeti megbízott, polgárőrség közbiztonsági feladatok ellátása 
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

1.12.1.1. Földtani adottságok, domborzati viszonyok 

 

Nagyréde Heves megye nyugati részén, a Mátra és az Alföld találkozásánál helyezkedik el. 
Természetföldrajzi szempontból két nagytáj az Alföld és az Északi középhegység határán, két 
kistáj, a Déli- és a Nyugati-Mátraalja találkozásánál fekszik.  A település szinte egésze a Nyugati-
Mátraalja kistájhoz tartozik. A kistáj jellemzője, hogy 119 és 360 m közötti tengerszint feletti 
magasságú, enyhén délnek lejtő hegységelőtéri dombság. Patakok által csak gyengén szabdalt. 
A hegylábfelszínt idősebb törmelékkúpok és fiatal süllyedékek tagolják. A kistáj kőzettani alapját 
vulkáni kőzetek építik fel, főleg andezit, amire márga, homokkő és agyag rakódott, továbbá 
lignites és löszös rétegek. A feküt alkotó pannon képződmények általában tömörek, teherbírók, a 
homokos rétegek is kötöttek, a márgás-agyagos rétegek azonban aprózódnak, omlékonyak. A 
település száraz, vízhiányos területen fekszik, ugyanakkor a lankás, síkvidéki területeken jó 
mezőgazdasági termőterületek találhatók. 
 

1.12.1.2. Talajviszonyok 

 
A Nyugati-Mátraalja kistáj magasabb régióiban agyagbemosódásos barna erdőtalaj jellemző, 
valamint ennek a podzolos változata. A déli részeken előforduló barnaföldek többségükben fekete 
nyirokszerű anyagokon harmadidőszaki vagy idősebb kőzeteken képződtek. Mechanikai 
összetételük agyagos vályog, vagy agyag. Vízgazdálkodásuk gyenge vízvezető képességük és igen 
erős víztartó képességük miatt kedvezőtlen. A település déli részein ezek a talajok löszön 
képződtek, mechanikai összetételük könnyebb, vályogos, vízgazdálkodásuk kedvezőbb és 
termékenyebb. A homorú lejtőrészeken lejtőhordalék- talajok találhatók. A patakvölgyek 
uralkodó talajtípusa a réti öntés- és öntéstalaj. 
 

1.12.1.3. Vízrajz 

 
Nagyréde a Tisza részvízgyűjtőjén, a Tarna vízgyűjtő alegység területén helyezkedik el, amely a 
Gyöngyös-Tarna vízrendszerre terjed ki, részben az Észak-Alföldi Hordalékkúp-síkság, részben a 
Mátravidék területén található. A Tarna legjelentősebb mellékvízfolyása a Gyöngyös-patak, 
melynek vízgyűjtője 544 km², a Tarna vízgyűjtőjének 25,7%-a. Heves megye természetes 
vízkészlete szegény, területi és időbeni eloszlása kedvezőtlen, így Nagyréde száraz, vízhiányos 
területen fekszik. A települést déli irányban átszelő Rédei Nagy-patak a Mátra főgerince alatt 
fakadó forrásokból táplálkozó kisebb erek, patakok összefolyásából ered, melynek befogadója a 
Gyöngyös-patak. Nagyréde belterületén a Rédei Nagy-patak, más néven Patai-patak, fogadja a 
Kisrédei-patak, a Malom-árok, valamint több csapadékvíz elvezető árok vizét is. A Rédei Nagy-
patak állami tulajdonban van, kezelője az Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, a Kisrédei-
patak és a Malomárok az Önkormányzat kezelése alá tartozik.  

A vízellátásban jelentős szerepet töltenek be a felszín alatti karszt- és rétegvizek, melyek 
hasznosítása tározókkal és regionális vízművekkel biztosítható. A helyi vízmű kútjai sérülékeny 
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vízbázisú területek. A település területén az ivóvizet a lakosság részére három mélyfúrású kút 
szolgáltatja. 

Kiemelt természeti érték a település északi részén található Kis- és Nagy-tó. Utóbbit a nagyrédei 
víztározót, vagy más néven Nagyrédei Horgásztavat, árvízvédelmi okokból, valamint öntözési 
céllal alakították ki. A patak és a tavak környezetükkel együtt kedvelt turisztikai célpontok, 
továbbá természetvédelmi, ökológiai és település rekreációs értéket is képviselnek. 
 

1.12.1.4. Éghajlati viszonyok 

 
Nagyréde éghajlata mérsékelten meleg száraz. A csapadék mennyisége viszonylag kevés, évi és 
vegetációs időszaki átlaga 536 mm. Az átlagos vízhiány április 1-je és szeptember 30.-a között 163 
mm. Az átlagos évi középhőmérséklet 10,8°C, az évi napsütéses órák száma április 1-je és 
szeptember 30.-a között 1402 óra. A nyári napok száma 77 nap és a hőségnapok száma 22 nap. A 
fagymentes időszak mintegy 185 nap hosszúságú, de a délies lejtőkön több, mint 190 nap. Az évi 
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0°C, a minimumoké –17,0°C. Az uralkodó szélirány 
északnyugati és délkeleti, átlagos szélsebesség 2km/s körüli. 
 

1.12.1.5. Növényvilág 

 
A település az Ősmátra (Matricum) flóravidékhez, azon belül a Mátra (Agriense) flórajáráshoz 
tartozik, melynek növényzetét kettősség jellemzi. Az északias lejtők, szurdokvölgyek a Kárpátokat 
idézik, az alacsonyabb felszíneken, déli lejtőkön a pannon flóra melegkedvelő növényzete 
jellemző. A déli lejtők jellegzetes növénytársulásai a cseres-tölgyesek, a sziklagyepek, a 
gyöngyvessző-cserjések és a bokorerdők. A Nyugati-Mátraalja potenciális vegetációja az 
erdőssztyepp-növényzet lehetett, a patakok mentén fűz-ligeterdőkkel és nedves rétekkel. Mára 
az eredeti vegetációnak csak töredékei maradtak fenn, jelenleg szántó- és szőlőterületek, 
gyümölcsösök dominálnak a területen. 

A természetes növényzet részeként találkozhatunk száraz gyepfoltokkal, nedves rétekkel, melyek 
gyakori fajai a nyúlárnyék (Asparagus officinalis), a réti iszalag (Clematis integrifolia), a nyúlánk 
sárma (Ornithogalum pyramidale), a csabaíre (Sanguisorba minor) és a Janka-tarsóka (Thlaspi 
jankae). A megmaradt erdőkben gyakran akác állományok találhatók, helyenként nyarasok, 
tölgyesek, melyeket száraz cserjések és zárt szárazgyepek kísérnek. 

A megtalálható leggyakoribb özönfajok a gyalogakác (Amorpha fruticosa), a selyemkóró 
(Asckepias syriaca), tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), az akác (Robinia pseudoacacia), az 
aranyvessző-fajok (Solidago spp.), és a japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.). 
 

1.12.1.6. Állatvilág 
 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának területén elhelyezkedő Nagyréde állatvilága igen sokszínű, 
melyre hatással van a Mátra közelsége, valamint az antropogén tevékenységek. 

A település külterületei intenzív mezőgazdasági művelés alatt állnak. A jelentős emberi 
beavatkozás miatt állatvilágát ma már a mezőgazdasági területeken is előforduló fajok jellemzik, 
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amelyek jól tűrik az emberi jelenlétet, ezért a területen leggyakrabban az őz (Capreolus 
capreolus), a mezei nyúl (Lepus europaeus), a fácán (Phasianus colchicus) és a róka (Vulpes 
vulpes) fordul elő. A térségben jellemző a vadászható nagyvadak közül, az őz mellett a vaddisznó 
(Sus crofa), és a gímszarvas (Cervus elaphus) is. 

Az összefüggő erdőterületeknek, illetve a környező peremterületeknek gazdag a madárvilága. A 
fokozottan védett fajok közül említést érdemel a vándorsólyom (Falco peregrinus), a parlagi sas 
(Aquila heliaca), a kígyászölyv (Circaetus gallicus), a fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) 
és a fekete harkály (Dryocopus martius). 

A terület ritka, védett kétéltű fajai az alpesi gőte (Triturus alpestris), a sárgahasú unka (Bombina 
variegata), az erdei béka (Rana dalmatina), a gyepi béka (Rana temporaira) és a levelibéka (Hyla 
arborea). Megtalálható a barna ásóbéka (Pelobates fuscus) és a barna varangy (Bufo bufo) is. 

 

1.12.2. Tájtörténet, tájhasználat, tájszerkezet 
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

 
Nagyréde  kedvező természeti adottságainak köszönhetően évezredek óta lakott hely volt, melyet 
az Újhegyi pincesorról és Sárosberekről előkerült kőeszközök és avarkori temetők bizonyítanak. 

A településre utaló első írásos emlék az egri káptalan 1275-ös határjáró oklevelében található, 
melyben “villa Rede Inferior” (Alsóréde falu) néven említették a települést. Nagyréde nevét akkori 
birtokosáról, az Aba nemzetséghez tartozó Rédey családról kapta. A család leszármazottai több 
részre osztották egymás között a települést, így jöttek létre az Alsóréde, Felsőréde, Kisréde, 
Nagyréde, Fancsatelke, illetve Szentmártonréde nevű falurészek. A tatárjárás után újjáépülő 
településnek sok fára volt szüksége. A fakitermelés után üresen maradt kedvező talajadottságú 
területeket szőlővel telepítették be, így már a 14. századra jelentőssé vált a vidék 
borkereskedelme. A 15. század folyamán más nemesi családok (pl. Szuhai, Csányi) is 
birtokrészhez jutottak a területen, melyeket eltérő néven említettek a korabeli források (pl. 
Rédeszentmárton, Boldogasszonyréde). 1544-ben a terület török hódoltság alá került, majd a 
század közepére teljesen elnéptelenedett pusztává vált. A törökök kiűzése után a Rákóczi család 
birtokolta a falu legnagyobb részét. A település gazdálkodását ekkor az újbóli benépesülésben is 
nagy szerepet játszó szőlőművelés és bortermelés határozta meg, amely a következő századokban 
kiemelkedő jelentőségű maradt a faluban.  
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1. katonai felmérés (1783) 
 
Az 1. katonai felmérés térképén látható, hogy nagyarányú mezőgazdasági művelést folytattak 
Nagyréde területén. Nagyobb, összefüggő erdőterület csak a település délnyugati részén látható. 
A falu, a község területét É-DK irányban átszelő patak mentén helyezkedett el. A patakot vizenyős, 
területek, ligeterdők, gyepterületek kísérték. A település délnyugati részén, a mai Öreghegy 
területén, szőlőművelést és gyümölcstermesztést folytattak.  

 

2. katonai felmérés (1855-60) 
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A 2. és a 3. katonai felmérés térképei nem mutatnak számottevő változást a területhasználatban. 
Továbbra is a mezőgazdasági területek, szántók, legelők, rétek domináltak. Az összefüggő 
erdőterületek mennyisége csökkent. Az Öreghegyen továbbra is szőlőművelést folytattak, továbbá 
a település keleti oldalán, a Lajos-hegyen és a mai Anna- és Ferenchegy területén is szőlőművelés 
és gyümölcstermesztés volt jellemző. Nőtt a külterületi majorok száma, a 2. katonai felmérés 
térképén ábrázolták az Izsák tanyát, a Lubi tanyát, a Kisréde tanyát és a Benicki majort. A 3. 
katonai felmérés térképén ezeken felül a Weissberger tanya, a Barna tanya, a Skultety kistanya és 
a Kecskésy tanya is ábrázolásra került. 

 

3. katonai felmérés (1882-83) 
 

A 19. század végén a település szőlőterületeit teljesen elpusztította a Mátraalján tomboló 
filoxéravész. A szőlőtermesztést szarvasmarha tenyésztés váltotta fel a vidéken. Téglagyár is 
üzemelt a településen, a Koncó-völgyi homokbányát az 1960-as évek végéig, a Kajnár-dűlői 
homokbányát pedig 1992-ig művelte a helyi Termelő Szövetkezet. Egy összeírás szerint a község 
területe 5970 hold volt, lakóházainak száma 402, lakossága 2104 magyarból állt. A településhez 
tartozott Kisréde puszta, továbbá a következő tanyák: Lászlótanya, Lubytanya, Malvintanya, 
Margitmajor, Rózatanya és Vilmostanya, melyek közül többet a katonai felmérések térképein is 
ábrázoltak. 

A szőlőművelés a 20. század elején került újra előtérbe a faluban, mellyel együtt a szőlőoltvány-
termelés is meghatározó tevékenységgé vált a településen. Ekkor épült ki az Öreghegyi pincesor, 
melyet a 4. katonai felmérés térképén is ábrázoltak. Az 1941-ben készült térképen látható, hogy a 
település belterülete terjeszkedett a mai Rákóczi út, Atkári út és Hunyadi utca irányába. A 
külterületet továbbra is a szántók, szőlők, gyümölcsösök uralták, kisebb erdőfoltok a település 
északnyugati részén láthatók. A patakot Patai patak néven tüntették fel a térképen, melyet 
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vizenyős, mocsaras területek kísértek. Az Öreghegy nyugati oldalán látható a homokbánya és 
téglagyár területe.  

 

4. katonai felmérés (1941) 
 
A II. világháború Nagyréde számára is jelentős áldozatokkal járt, mind emberi, mind gazdasági 
értelemben. A súlyos veszteségeket tetézte, hogy 1954-ben a rendkívüli esőzés eredményeképp 
megáradt a Nagy-patak, romba döntötte a Templom úti házakat és elvitte a Fő úti hidat. Mindezek 
ellenére a század második felében a települést folyamatos fejlődés jellemezte, déli lankáit 
szőlőültetvények uralták.  
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1:10 000 Topográfiai térkép (1991) 
 

A topográfiai térképen jól látható, hogy a település szőlőterületei megsokszorozódtak. 
Megkezdődött a nagyüzemi szőlőtermesztés, mely napjainkig meghatározó maradt Nagyrédén. 
A település belterületéhez délről csatlakózóan működött a Szőlőskert TSZ. Az egykori TSZ központ 
területén megalakult a „Nagyrédei Szőlők” Borforgalmazó Kft., melynek pincészete a Mátrai 
történelmi borvidék egyik legjelentősebb borászati központja. Az itt készülő borok oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel ellátott termékek. 

A szőlőművelés összefonódott Nagyréde történelmével, ezért 1991-ben megnyitották a nagyrédei 
szőlő- és bortermelés történetét bemutató kiállítást. A település ipara 1997-ben kiegészült egy 
kecsketenyésztő gazdasággal és sajtüzemével, mely a belterülettől északra, a Kistó közelében 
alakult ki. A Kecskefarm biogazdaságáról és speciális sajtjairól vált híressé. 

A szőlőtermesztés és bortermelés mellett, a helyiek a mai napig zöldségek és gyümölcsök 
termesztésével, mirelitáruk forgalmazásával is foglalkoznak. A termesztett zöldségek és 
gyümölcsök között megtalálható a málna, áfonya, szeder, szamóca, ribiszke, barack, alma, 
cseresznye, sárgadinnye, zöldborsó, zöldbab, saláta, brokkoli, karfiol, kelbimbó, sóska, spenót, 
répa és kukorica. 

Nagyréde fejlődéséhez hozzájárult a közlekedés-földrajzi adottság, a különböző kistájak (Mátra, 
Alföld) adottságai, a szőlőtermesztés és bortermelés kultúrája. Ezeknek köszönhetően a 
település a különböző adottságú alföldi és dombvidéki hegylábi termékek, életmódok találkozási 
pontja volt, amely megteremtette a településfejlődés alapjait. 
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1.12.2.2. Tájszerkezet vizsgálata, tájhasználati konfliktusok, problémák elemzése 
 
Nagyréde két eltérő karakterű nagytáj, az Alföld és az Északi-Középhegység találkozásánál 
helyezkedik el, ebből adódóan változatos domborzati viszonyok jellemzik. A dombok és völgyek 
váltakozása, az emberi tevékenység nyomán kialakult szőlősorok, szántók és véderdősávok 
mozaikossága sajátos jelleget kölcsönöznek a településnek. Külterületét a beépítetlen 
mezőgazdasági táj látképe uralja. 

A táj- és területhasználat alakulását a V-4 Területhasználat vizsgálata - külterület című tervlap 
grafikus formában szemlélteti. Nagyréde külterületeinek jellemző tájhasználata a földhivatali 
nyilvántartás szerinti művelési ágak megoszlását ábrázoló diagramon is ábrázolásra került. 

 

A tájhasználatban az elmúlt évtizedekben jelentős változások nem voltak jellemzőek. A kedvező 
klímának és talajadottságoknak köszönhetően a településen a mezőgazdaság és a feldolgozóipar 
vált meghatározóvá, amely a külterületek területhasználatának arányaiban is megfigyelhető. A 
korábbi hagyományos mezőgazdasági tájhasználatnak köszönhetően továbbra is mezőgazdasági 
területek alkotják a külterület 75 %-át. Ezen belül a szántók és szőlők aránya meghatározó. A 
település erdősültsége alacsony, továbbá a művelés alól kivett területek aránya sem jelentős a 
mezőgazdasági területekhez képest. 

Erdőterületek 

A település erdősültsége alacsony 8,2 % körüli, aránya az országos átlag alatt marad. Az 
erdőterületek mennyisége a külterületekre vetítve 8,9%. A tájtörténeti vizsgálat alapján 
megállapítható hogy, a település fejlődése során az erdőterületek magas aránya korábban sem 
volt jellemző. Összefüggő erdő csak a település délnyugati részén volt látható az 1. katonai 
felmérés térképén, az 1780-as években, mely a mezőgazdasági művelés és a nagyüzemi 
szőlőtermesztés miatt visszaszorult a területen. A művelt szántóföldek tábláit, a szőlőültetvények 
sorait és a dűlőutakat kísérő fasorok, véderdő fásítások, továbbá a patakvölgyeket kísérő 
erdősávok jellemzőek. Kisebb erdőfoltok a település nyugati részén, a Cseres, és Csevicze dűlők 
környékén a patak mentén, az északi részen a Nagyrédei-patak és horgásztó környezetében, 
Boglyás és Kendeföld környékén, valamint a déli részen Kajnár és Annahegy területén találhatók. 
Ezek az erdőterületek jellemzően az ökológiai hálózat részei is egyben.  

Az Országos Erdőállomány Adattár kataszteri erdőként jelöli ezeket az erdőket, mely nagyrészt 
összhangban van a művelési ág szerinti és a valós állapot szerinti erdőterületekkel. Ezeknek az 
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erdőfoltoknak a kiterjedését a hatályos településrendezési eszközök nem teljes egészében követik 
le, eltérések mutatkoznak a TSZT által kijelölt erdők, és a valós kataszteri erdők tekintetében. 
Néhány Adattári nyilvántartásban szereplő, tényleges erdőfolt nem került kijelölésre a hatályos 
szerkezeti és szabályozási terv által, például a Cseres dűlő északi részén és a Felsőréten. 
Ugyanakkor a hatályos településendezési eszközök az északi részeken Boglyás, Hotó és Kendeföld 
környékén, valamint az Atkári út keleti oldalán jelölnek erdőterületeket. 
 

  
Cseres dűlő erdőterületei – Ortofotó kivágat Cseres dűlő erdőterületei – TSZT kivágat 

 

A TSZT, a ténylegesen erdősült és kataszter alapján nyilvántartott erdőterületek vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a legnagyobb területfelhasználási konfliktust a Cseres dűlő északi részén, 
valamint a Nagy-tó és Kendeföld területén található erdőfoltok beépítésre nem szánt általános 
mezőgazdasági területként való jelölése, továbbá a Felsőréti dűlő területén húzódó erdősáv Kl 
lovaspálya, lovarda öveztében való jelölése jelenti. 
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Északi rész erdőterületei– Ortofotó kivágat Északi rész erdőterületei – TSZT kivágat 

 
A Heves Megyei TrT nem jelöl külön erdőgazdálkodási térséget a településen, az erdőterületeket 
vegyes területfelhasználású térségbe sorolja. 
 
A V-6/B Erdőterületek szintézise című tervlap az ingatlan-nyilvántartási adatok, tényleges 
erdősültség, a hatályos településrendezési tervek és a térségi tervek összehasonlításán alapszik. 
Továbbá a V-6/A Erdőterületek rendeltetése című tervlap tartalmazza az erdészeti adatszolgáltatás 
alapján az erdők elsődleges rendeltetés szerinti vizsgálatát. Ezek megoszlását az alábbi grafikon 
szemlélteti. 

 

 

A hatályos településszerkezeti terv a kijelölt erdőterületeket védelmi rendeltetésű erdő 
területfelhasználásba sorolta. Ennek köszönhetően a településszerkezeti terv által meghatározott 
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rendeltetés és az erdészeti kataszter szerinti elsődleges rendeltetés vonatkozásában 
megállapítható, hogy nincsenek összhangban. A Hatályos településrendezési eszközökkel 
ellentétben az erdészeti nyilvántartás alapján a gazdasági erdőterületek aránya jóval magasabb, 
81,4%, míg a védelmi erdőterületeké 15,6 %.  

 

Védelmi erdő a település déli részén 
 

Mezőgazdasági területek 

Szántóföldek 
Nagyréde közigazgatási területének több mint 69 %-át, külterületének 75 %-át beépítetlen 
mezőgazdasági területek uralják. A mezőgazdasági területeken belül a szántóterületek aránya 
kimagasló, települési viszonylatban összesen több mint 46 %-ot tesznek ki. Ez az arány még 
magasabb a külterületek tekintetében, 50 %. Egyes déli területeket és a keleti településrészt is 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek, 1-4-es minőségi osztályba tartozó szántóföldek borítják. 
Térképi ábrázolásukat a V-7 Mezőgazdasági területek szintézise című tervlap tartalmazza. 

A jó minőségű szántóföldek művelés alatt állnak, jellemzők a nagyüzemi művelés formái. Bár a 
földhivatali nyilvántartás szerinti a telekstruktúra sokszor kisebb 1 ha körüli telekméreteket 
mutat, a tájban ez nem jelenik meg minden esetben, valós használatukat tekintve a gépesített 
monokultúrás gazdálkodás a jellemző, mely közép- és nagytáblás rendszerben folyik. A térségre 
jellemző a szálastakarmány termesztése (őszi búza, repce, őszi árpa). A szántóterületek 
többségében művelés alatt állnak, kevés a felhagyott parlag terület. 

A hatályos településrendezési tervekben a szántóföldi művelés területeinek nagy része Má-I jelű 
intenzív használatú általános mezőgazdasági terület (szántó) területfelhasználásba sorolt, főként 
a település keleti részén és a belterülettől északnyugatra található területek. Ezenkívül övezeti 
szinten megkülönböztetésre került az Má-Iö övezet, mely az Országos Ökológiai Hálózat 
mezőgazdasági területeket érintő területeinek övezete Ezeknek a területfelhasználásoknak, 
szabályozási szinten övezeteknek a közös jellemzője, hogy az intenzívebben műveltszántóföldi 
területek elkülönített területfelhasználásba kerültek a nagyüzemi szőlőművelés, a védendőbb 
tájhasználatú gyepes, továbbá a kertes területektől. 
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Összességében a hatályos településrendezési tervekben a fenti mezőgazdasági 
területfelhasználásokba sorolt földrészletek esetén a telekméretek változatos képet mutatnak. A 
keleti településrészeken jellemző telekméret 1-5 ha-os méretben határozható meg, de nagy 
területeket fednek le az 5-10 ha-os, illetve 10 ha-nál nagyobb földrészletek is. A mezőgazdasági 
területek földrészleteinek méret szerinti megoszlását a V-5 Telekméret vizsgálat - külterület című 
tervlap szemlélteti. 

 

Mezőgazdasági területek a település északi részén 
 

Gyepes területek 
A tájalakulásnak és a természeti adottságoknak köszönhetően magas volt a természetes gyepek – 
legelők, rétek aránya. Ezek kiterjedése azonban mára jelentősen lecsökkent, összességében nem 
érik el a településen a 6 %-os arányt sem. A legelők és rétek közel azonos arányban vannak jelen, 
utóbbi 2,3 %-ot, a legelők aránya 3,3 %-ot tesznek ki a település külterületén. Összefüggő kiterjedt 
legelők és rétek csak a vízfolyásokhoz kötődően találhatók a Rédei Nagy-patak külterületen 
áthaladó szakaszai mentén. Ennek értelmében gyepek kísérik a művelt mezőgazdasági területek 
hegemóniáját megtörő patakvölgyeket. Az erdők, vízfelületek gyepek mozaikos váltakozása, a 
különböző típusú élőhelyek laza szövete nemcsak ökológiai, de tájesztétikai szempontból is 
kiemelkedő értéket képviselnek. Ezek a völgyek behálózzák Nagyréde külterületeit. A településen 
használt dűlőnevek elnevezésükben is tükrözik a gyepes területek előfordulását, például Felsőrét, 
Bikarét és Nagypuszta. 
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Felsőréti dűlő –Ortofotó kivágat Nagypuszta dűlő –Ortofotó kivágat 
 
A településrendezési tervek megkülönböztetik az Má-E extenzív használatú általános 
mezőgazdasági területet, melybe a rétek, legelők területei tartoznak. Ez az övezet a Kis-tó és a 3. 
számú főút közelében fordul elő. Övezeti szinten megkülönböztetésre került az Má-Eö övezet, 
mely az Országos Ökológiai Hálózat extenzív használatú mezőgazdasági területeket érintő 
övezete. Az övezetben lehatárolt területek jellemzője, hogy ökológiailag értékesebb, 
természetközeli állapotú területek. 

A gyepterületek rovására kerültek kijelölésre a hatályos településrendezési eszközökben a 
Különleges területek, melyek jelenleg beépítetlen, különleges funkciók befogadására alkalmas 
területek.  

 lovarda, lovaspálya számára fenntartott terület 
 golfpálya és szabadidő terület  
 Kecskefarm területe 

Ezek egy része érinti az Országos Ökológiai Hálózat, ökológiai folyosó területét, ugyanakkor a 
szabályozási terv szerint beépítésre szánt területek. 
 
Szőlők, gyümölcsösök, kertek 
A mezőgazdasági területek közül a szőlők, gyümölcsösök részaránya még ma is kimagasló. A 
földhivatali nyilvántartás szerint a település külterületének több mint 20 %-a, 650 ha szőlőterület. 
Összefüggő nagyüzemi szőlőültetvények uralják a település nyugati felét. A belterülettől 
délnyugatra elterülő dombokon az Öreg-hegyen, fekvő hagyományos szőlőhegyek területe is 
átalakult, mára már nagyüzemi szőlőművelés folyik ezeken a területeken is. 
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Öreg-hegyi szőlők –Ortofotó kivágat Nyugati településrész –Ortofotó kivágat 
 
A nagyüzemi szőlőültetvények jellemezte nyugati településrészen külön területfelhasználás 
került meghatározásra Mk-sző jelöléssel, melyek a település nyugati és déli részeit uralják. A 
területegységen az összefüggő nagyüzemi szőlők, beékelődő kisebb szántó művelési ágú 
földrészletek és kisebb szőlő művelési ágú parcellák mozaikosan váltakoznak. 

 
Nagyréde mezőgazdasági területei 

A gyümölcsültetvények főként a keleti településrészen helyezkednek el. Nagyrédén a gyümölcsös 
területek több mint 4,3 %-ot tesznek ki, 138 ha-t, melyek a település szintén egyik meghatározó 
egységét jelentik. Ezek részben Mk részben Má1 területfelhasználásba soroltak. 
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Az Mk jelű kertes mezőgazdasági területfelhasználás kijelölése nem teljesen következetes, kert 
művelési ágban nyilvántartott földrészletek a településen nem találhatóak, ugyanakkor ide 
kerültek besorolásra szőlőterületek, nagyüzemi gyümölcsös területek és szántók is. 

 

Öreg-hegyi szőlősorok 
 

Kivett területek 

A Külterületre vetítve a kivett területek 10,3 %-os aránya több mint 327 ha-t tesz ki, mely az 
utakon, vízműveken, vízfolyásokon és árkokon felül, a külterületen elhelyezkedő volt 
bányaterületeknek, szennyvízelhelyező területnek, gazdasági, ipari telephelyeknek, kisebb 
majoroknak, és tanyáknak is köszönhető. 

 

 

15,54%
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1,69%
5,79%
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A külterületi utak a kivett területek 65 %-át jelentik, 211 ha-t, melyek többnyire önkormányzati 
tulajdonú földutak. 

A települést átszelő Rédei-Nagy patak és mellékágai, valamint a hozzátartozó árkok, csatornák, 
kutak és víztározók, a TSZT-n vízgazdálkodási területbe soroltak, összterületük több mint 50 ha-
t, 15,5 %-ot tesz ki. A település északi részén található Kis- és Nagy-tó kedvelt turisztikai 
célpontok, továbbá rekreációs szereppel is bírnak. 

 
Nagyrédei Kis-tó 

 

A belterülettől délre, az Atkári út mentén szennyvízelhelyező terület látható, melynek aránya 3,4 
%. Ez a Szőlőskert Rt. nyárfás gyökérmezős szennyvíztisztító, szikkasztó telepe, melyet 
véderdősáv vesz körül. A terület egy része Gip, másik része Ev területfelhasználásba sorolt.  

Nagyréde külterületén két bánya is üzemelt. A déli részen található volt lignitbánya a korábbi 
TSZT-n Kb jelű bányászattal érintett területként jelölt, mára beerdősülő, gyepesedő terület. A 
homokbánya a belterület délnyugati határában helyezkedett el. A TSZT-n Gksz jelű beerdősült 
terület. A két bánya a külterület 1,7 %-ának, 5,5 ha-nak felel meg a művelés alól kivett területek 
közül. 

A majorok aránya a külterületre vetítve 5 %, melyek egy része átalakult, beolvadt a gazdasági 
területekbe. A település belterületétől délre, az egykori majorok helyén találhatóak Nagyréde 
gazdasági területei, melyek nagyobb üzemeket foglalnak magukba. A TSZT-n jellemzően Gip és 
Gksz területfelhasználásba soroltak. Itt található a Jász-Plasztik Kft. műanyagfeldolgozó üzeme, 
illetve a Nagyrédei borászatok üzemei, bemutatótermei és üzletei, továbbá a Jász-Tész Kft. 
Hűtőháza és feldolgozó üzeme. Ezek a gazdasági területek a külterület 8 %-át teszik ki. 

A beépített területek közé sorolandó az Atkári út – 3. számú főút találkozásánál elhelyezkedő 
benzinkút, mely szintén Gksz jelű gazdasági területként jelölt a TSZT szerint. 
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A település külterületét jellemzően a beépítetlen mezőgazdasági táj határozza meg, a 
koncentráltan jelentősebb beépítettséggel rendelkező fenn említett gazdasági területeken kívül, 
csak elvétve találkozhatunk beépítésekkel. A tanyák és a hozzájuk tartozó udvarok aránya a 
külterületre vetítve csupán 0,8 %. A tanyák közül megemlítendő a Kis-tó felé vezető út mellett 
található a településrendezési eszközökben K jellel megkülönböztetett különleges 
területfelhasználású Kecskefarm, valamint a Zrínyi utcától nyugatra, a belterület határánál 
található, a TSZT szerint Má-I területfelhasználású mezőgazdasági területként jelölt tanya.  

A zártkerti művelés alól kivett területek a belterület déli határában, Újhegyen találhatók, arányuk 
0,2 %, 0,6 ha. A nyolc telek többsége beépítetlen, gyepesedő, gyümölcsös- vagy szőlőterület. 
Három telken pincék épültek ki. A TSZT szerint Kpi területfelhasználásba soroltak, mely a pincék 
különleges övezete. 
 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 
védelemre tervezett terület, érték, emlék 

 
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett területek 
nem találhatók a településen. 
 

1.12.3.2. Országos ökológiai hálózat 
 
Az ökológiai hálózat elemei a magterületek, ökológiai folyosók és pufferterületek. A településen 
ökológiai folyosó található, melyet sávos, folytonos élőhelyek, kisebb-nagyobb 
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok alkotnak, amik biztosítják a 
magterületek közötti kapcsolatot. Ezek a folyosók az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik 
össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.  
 
Az ökológiai hálózat lehatárolását a területrendezési tervek tartalmazzák, melyet a 
településrendezési eszközök készítése során a meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni. 
  

   

OTrT kivonat HMTrT kivonat Adatszolgáltatás szerint lehatárolt 
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A felsőbbrendű térségi tervek által lehatárolt Országos Ökológiai Hálózat szinte teljes egészében 
egybeesik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által megküldött adatszolgáltatásban lehatárolt 
területekkel. A település nyugati részén található nagyobb összefüggő erdőterület egy foltját az 
adatszolgáltatás szerint nem jelölik az ökológiai folyosó részeként. Ez a terület jelenleg szántó. 

A község jelentős természeti értéke a Mátrában eredő Rédei Nagy-patak. A patakvölgyek és a 
vízfolyást kísérő galérianövényzet, valamint a település nyugati oldalán található véderdősáv 
ökológiai folyosóként vannak számon tartva, így a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezik. 
Kiemelt természeti érték a belterülettől északra található Nagyrédei Horgásztó (víztározó), és a 
Kis-tó, melyek a patak környezetével együtt szintén az Ökológiai Hálózat részei. 
 

1.12.3.3. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 
A táji és természeti értékek védelmével, a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 
tájhasználati formákból adódó tájszerkezeti elemek megőrzésével szorosan összefügg a tájképi 
értékek védelme. A természeti adottságok és az emberi tevékenység nyomán kialakult sajátos 
arculatú táj ugyanis egyszerre tájképi érték, építészeti örökség és védendő természeti-, táji érték.  
A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található ,  épített 
környezettel és kiemelkedő tájképi elemek, értékes természeti elemek együtteséből fakadó 
jellegzetességek, hagyományos megjelenés megőrzése. 

   

OTrT kivonat HMTrT kivonat Adatszolgáltatás szerint lehatárolt 

 

A magasabbrendű térségi tervek és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
egyaránt a település szinte egésze tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület. 
Kivételt képez a település délkeleti csücske, melynek határvonala mindhárom ábrázolás szerint 
különböző. 

Nagyréde településképét a beépítetlen mezőgazdasági táj határozza meg. A dombok és völgyek 
váltakozása, a Mátra vonulatainak látképe, az emberi tevékenység nyomán kialakult szőlősorok, 
szántók, véderdősávok mozaikossága, sajátos jelleget kölcsönöznek a településnek, emiatt 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület.  
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1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 
A település zöldfelületi rendszere zöldterületekből, erdőkből, lakóterületek kertjeiből, zöldfelületi 
jellegű intézményekből (temető), jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola, óvoda, 
stb.) kertjeiből, valamint ezeket az elemeket összekapcsoló lineáris zöldfelületi elemekből (fasor) 
áll össze. 
 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a 
zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

 
Zöldterületek 
 
A közparkok, közkertek, valamint a közhasználatú zöldterületek a zöldfelületi rendszer alapvető 
alkotóelemei, melyeknek legfőbb funkciójuk a rekreáció, a pihenés szabadtéri lehetőségeinek 
megteremtése, emellett az itt található növényzet, esetleg vízfelület segítségével a 
környezetminőség javítása. Ezek a döntő részben növényzettel fedett területek, amellett, hogy a 
települési zöldfelület fontos részei, a szabadidő eltöltésének kedvező feltételeit biztosítják, 
sportolási és szabadidős tevékenységeknek, közösségi rendezvényeknek adnak teret. A jelenleg 
érvényben lévő jogszabályi meghatározás értelmében közpark céljára a legalább 1 ha nagyságú és 
legalább 80 m szélességű terület alkalmas. Az OTÉK szerint a közparkokban az előírt legkisebb 
zöldfelületi arány 70%. 
 
A közkertek, olyan közterületek, melyek kiterjedése 1 ha alatti, nagyobb arányú burkolt felülettel 
rendelkezik, így a zöldfelületek aránya alacsonyabb lehet a közparkokénál, a terület legalább 
60%-át kell adniuk. Funkciójuk lehet a hosszabb-rövidebb ideig való tartózkodás, a közlekedés, a 
reprezentáció, a közösségi élet szervezése, a városökológiai hasznosság. Ide tartoznak a városi 
terek, a sétálóutcák, az egyéb közterületi utak, utcák is. 
 

A hatályos TSZT és az övezeti terv szerint kijelölt kiépített zöldterületek 

Nagyréde hatályos településrendezési eszközei szerint a településen 14 kijelölt zöldterület (Z) 
található, mely a közparkok területe. Az övezetbe közparkok, díszparkok, pihenő- és játszóparkok 
tartoznak. Területükön elhelyezhetők a pihenést, testedzést szolgáló építmények (sétaút, 
pihenőhely, tornapálya, játszótér, stb.), vendéglátó, elárusító épületek, nyilvános illemhelyek, és a 
terület fenntartásához szükséges épületek. 
A kijelölt zöldterületek közül 4 éri el az 1 ha-os kiterjedést. 
A település zöldfelületi rendszerének bemutatását a V-9 Zöldfelületi rendszer vizsgálata című 
tervlap grafikus formában szemlélteti. 
 
A település központi területe az Erzsébet tér (Z1 jelű), melyet jó állapotú nyár és platán vegyes 
fasor ölel körül. Itt található a település egyik műemléki épülete a Zsellérház, melyet a parkban 
található kőprés szoborral együtt 1975-ben, a község fennállásának 700. évfordulója alkalmából 
avattak fel. A település egyik jelképe, a pávás kút is az Erzsébet téren található. A téren a Rákóczi 
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út – Atkári út találkozásától padokkal szegélyezett burkolt sétány vezet keresztül a Zsellérházig. 
Növényállományát tekintve az örökzöldek dominálnak (boróka, tuja), melyek közé egy-egy 
gyümölcsfát ültettek. 

 
A településen kialakított 4 játszótér közül kettő található a hatályos szabályozási tervek által is 
kijelölt zöldterületen. Az Óvoda közelében, a Zrínyi utca – József Attila utca kereszteződésénél 
létesített játszótér (Z2) területe juharfákkal szegélyezett, játszószerei jó állapotúak, megfelelően 
karbantartottak. Egy-egy játszószer körül az esésteret homok fedi. A Fő út – Arany János utca 
sarkán kialakított parkban játszótér (Z3), pihenőhely és sportpálya segíti a lakosság rekreációs 
igényeinek kiszolgálását. 

 
 

A hatályos TSZT és az övezeti terv szerint kijelölt kiépítetlen zöldterületek 

A belterület nyugati részén, a Zrínyi Miklós utca – Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél kijelölt 1 
ha feletti zöldterületen (Z4)  jelenleg zöldfelületi fejlesztés nem történt. A Rákóczi út felől gyepes, 
kiépítetlen terület látható. A Zrínyi utca – Kossuth utca által határolt önkormányzati tulajdonú 
területen kertes hasznosítás folyik. A Zrínyi utca patakmenti szakaszán fasort telepítettek. 

  
Erzsébet tér - Zsellérház Erzsébet téri fasor 

  
Zrínyi u. – József Attila u. játszótér Fő út – Arany János u. játszótér 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 135 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

 
A Rédei Nagy-patak mentén kijelölt két 1 ha-nál nagyobb zöldterület jelenleg kertes művelés alatt 
áll. A patak és az Árpád utca közötti területen (Z5), valamint a patak és a Petőfi Sándor utca közötti 
területen (Z6) magántulajdonú kertek, szőlők, gyümölcsösök, és a patakot szegélyező természetes 
növényzet látható. 
A Haladás út mentén kijelölt kiépítetlen 1 ha feletti zöldterület (Z7), gyepes, ligetes, az ingatlan-
nyilvántartás szerint jelenleg legelő művelési ág alatt álló magánterület. 
Az 1 ha-nál kisebb kiterjedésű zöldterületként kijelölt zöldfelületek egy része kiépítetlen, funkció 
nélküli gyepes, vagy kiskertes hasznosítású magánterület.  
 

Az övezeti terven nem jelölt, a valóságban kiépített, közparki funkcióval rendelkező 
zöldfelületek, terek 

A településen két kiépített játszótér található, melyek a hatályos településszerkezeti tervben KÖu. 
közlekedési területbe soroltak és önkormányzati tulajdonúak. A Rákóczi úton található játszótér 
(Zf1) és az Óvoda utcai játszótér (Zf2) is jó állapotú játszószerekkel és padokkal rendelkezik, a 
parkok területei megfelelően gondozottak. Növényállományuk nem jelentős. 

A 2017-ben felújított Horváth Laura emlékpark (Zf3) szintén közúti közlekedési területként 
számon tartott, önkormányzati tulajdonú terület. A park központi eleme, az I. világháborús 
emlékmű, amely felé burkolt sétaút vezet. Az emlékmű köré borókát és rózsabokrokat 

  
Kossuth u. – Zrínyi u. kertek Zrínyi utcai fasor 

  

 
Rákóczi út mentén kijelölt zöldterület 
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telepítettek.  A park gyepfelülete megfelelően gondozott, faállományát tekintve juharok, hársak, 
fenyők és koros nyárfák ligetes telepítése jellemző. 
 

 

Intézmények kertjei 
 
Az intézménykertek jellemzően nem közterületek, hanem korlátozott közhasználatra szánt, 
időszakosan megnyitott zöldfelületi létesítmények, szabadterek, zöldterek. Funkciójuk lehet a 
pihenés, a szórakozás, a rekreáció, a sport és regenerálódás, az oktatás és kutatás. Mint minden 
zöldfelület, ezek is rendelkeznek környezetvédelmi és ökológiai funkcióval. Az 
intézménykerteknek zöldfelületi szempontból két nagy csoportja van: a jelentős (min. 50%) 
növényborítottsággal jellemezhető zöldfelületi intézmények (temetők, sportpályák, arborétumok, 
strandfürdők) és a zöldfelülettel ellátott intézmények kertjei (kórházkertek, iskola- és 
óvodakertek stb.).  
 
 

  
Rákóczi úti játszótér Óvoda utcai játszótér 

  

 
Horváth Laura emlékpark 
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Jelentős zöldfelületi intézmények a településen: 

⋅ Temetőkert 

⋅ Sportpályák  

 

Temetőkert 
Nagyréde területén 1 db temető üzemel, mely az Önkormányzat tulajdonában van. A temető 
zöldterületeinek ápolása, gondozása folyamatos, így a növényzet jó állapotúnak mondható. A 
temetőt átszelő utakat koros, de jó állapotú, értékes lombos fák (juhar, hárs, akác) és tűlevelűek 
szegélyezik. 
 

  

  
Nagyrédei temető 
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Sportpályák 
Nagyrédén két sportpálya található, az egyik a Fő út – Arany János utca kereszteződésénél kijelölt 
(Z3) közpark területén helyezkedik el. Gyepterülete gondozott, a kapuk azonban leromlott 
állapotúak. A Szent Imre Általános Iskola füves sportpályája egyben a Szőlőskert Nagyréde S.C. 
Sporttelepe is. Zöldfelülete megfelelően karbantartott. 
 

 

Intézményi zöldfelületek: 

⋅ Szent Imre templom 

⋅ Szent Imre Általános Iskola 

⋅ Kastély Óvoda 

⋅ Művelődési ház  

⋅  

A településen található intézményi zöldfelületek gondozottak, ápoltak, de különösebb 
kerttörténeti sajátságot nem mutatnak. Növényállományuk vegyes összetételű, elsősorban honos 
fafajok alkalmazása (juhar, hárs) jellemzőek. 

A 19. század második felében felszentelt Szent Imre Római Katolikus templom 2014-ben teljes 
külső felújításon esett át. Környezete rendezett, növényállománya rendszeresen gondozott. A 
templom körül nagyobb, összefüggő gyepfelület látható, a Virág utca felől sövény telepítéssel és 
egynyári kiültetéssel. Az Árpád utca felőli bejárathoz vezető utat padok és dézsába ültetett évelők 
szegélyezik. Az iskola kertjében nagy gyepes felület és kellő árnyékolást biztosító fák kerültek 
telepítésre. A Művelődési ház és az iskola között, a sportpálya felé vezető út mellett 
növénykiültetés látható (kecskerágó, levendula, varjúháj). 

  
Iskolai sportpálya Fő út – Arany János u. sportpálya 
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Zöldfelületi jellegű kijelölt, kiépítetlen különleges területek  

Nagyréde különleges területei a hatályos építési szabályzat szerint és funkciójukat tekintve is 
elkülönülnek a korábban említett meghatározó zöldterületektől.  A jelenleg beépítetlen, 
különleges funkciók befogadására alkalmas területek, mint a Kecskefarm (K1), lovarda, 
lovaspálya (K2), golfpálya (K3), szociális-, és egészségügyi területek (K4), és a Szőlőskert Rt. 
igazgatási területe is ebbe a kategóriába tartoznak. A magántulajdonú telkek beépítetlensége és 
növényállománya hozzájárul a település kondicionáló felületeinek növeléséhez. 
  

 
Szent Imre templom kertje 

 

  
Az iskola kertje Művelődési ház és iskola közti zöldterület 
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Lakókertek 

A magánkertek olyan, elsősorban épületekhez kapcsolódó zöldfelületek, melyek a tulajdonosok 
számára biztosítanak kellemes külső környezetet, lehetőséget pihenésre, sportra, játékra, 
kiskertművelésre, rekreációra. Ilyenek jellemzően a lakóterületek kertjei, melyek elsősorban 
rekreációs és termesztési szempontból jelentősek, de mikroklíma javító, kondicionáló hatásukat 
is fontos kihangsúlyozni.  

Nagyrédén a lakóterületek falusias és kertvárosias lakóterületbe soroltak. A Helyi Építési 
Szabályzat szerint a falusias lakóterületeken az előírt minimális zöldfelületi fedettség 40%, a 
kertvárosias lakóterületeken Lke-1 övezetben 50%, Lke-2 övezetben 60%. A telkek 
növényborítottsága kedvező zöldfelületi arányokat, ökológiailag kedvező lakókörnyezetet 
biztosít. 
A településen a lakóházak kertjei, udvarai többnyire rendezettek, ápoltak, harmonikusan 
illeszkednek a tájba. A bejáratok előtt lévő előkertekben a lakók által ültetett gondozott 
virágágyak helyezkednek el, melyek ellensúlyozzák a burkolt felületek látványát. A kertekben 
található faállomány vegyes, a fák és cserjék mellett megtalálhatók az intenzíven telepített 
egynyári és évelő növények is. A díszkertek mellett a hátsókertekben haszonnövények 
termesztése, gyümölcsösök, szőlősorok telepítése jellemző.  
 

Vonalas zöldfelületi elemek 

A vonalas zöldfelületi elemek az ökológiai és funkcionális kapcsolatok megteremtését hivatottak 
biztosítani. Ilyenek lehetnek a patakmedrek melletti galériaerdő sávok, jelentős fasorokkal, 
növénysávval rendelkező kerékpárutak, gyalogutak, közlekedési utak, vagy a mezőgazdasági 
parcellákat elválasztó, tagoló, védő erdősávok. 

A közlekedési útvonalak melletti zöldsávnak, fasoroknak feladatuk egyrészt a közlekedés által 
szennyezett levegő tisztítása, a klimatikus viszonyok javítása, valamint vizuális szerepet is 
betöltenek a figyelem irányításával. A településen tervszerűen ültetett fasorok nem jellemzőek. 

Nagyréde utcái a domborzati adottságok következtében a mozgalmas terekhez igazodtak. A 
település csaknem összes lakóutcájára jellemző a nyílt árokkal rendelkező egy vagy kétoldali 
zöldsáv, ahol ingatlanonként változó a zöldfelület kialakítás, többnyire gondozott 
gyepfelületekkel, néhol szoliter cserje vagy fa egyedekkel találkozhatunk. A Fő út egy szakaszán 
jó állapotú juhar és hárs vegyes fasor látható. 
 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

 

A település zöldfelületi rendszerének vizsgálatában kitüntetett szerepe van a zöldfelület 
ellátottság vizsgálatának, mely egy főre, vagy területegységre vetítve mutatja be a zöldfelületek 
átlagos mértékét. Nagyrédén az egy főre jutó kijelölt zöldterületek nagysága átlagosan 35,1 m2, a 
tényleges funkcióval rendelkező zöldterület esetében átlagosan 1,1 m2.  
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Egy település zöldfelületi ellátottságát a közösség által igénybe vehető zöldfelületek nagysága, 
illetve ezek térbeli elhelyezkedése befolyásolja. Meghatározó, hogy az adott zöldfelületek milyen 
minőséggel bírnak, azaz betöltik-e szerepüket, ki tudják-e elégíteni az adott vonzáskörzetben élők 
igényeit (korosztály, funkció, stb.). A rendezési tervben kijelölt, azonban ténylegesen 
hasznosítatlan zöldfelületek rekreációs szempontból elhanyagolhatók.  

Nagyrédén vannak olyan közhasználat számára igénybe vehető zöldterületek, amelyek tényleges, 
kialakított közparki funkcióval rendelkeznek, a berendezések állapota jónak mondható, 
zöldfelületei megfelelően karbantartottak, viszont a hatályos településrendezési terv több, 
jelenleg hasznosításra váró zöldterületet is kijelöl, melyeknek használati értékük jelenleg még 
nincs. Településrendezési szinten a potenciális zöldterületi fejlesztés lehetőségei adottak, így 
kivitelezhetővé válhat a zöldfelületi ellátottság biztosítása, mely jelenleg még hiányos. 

 
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

 

Nagyréde zöldfelületi ellátottsága a tényleges használati értékkel rendelkező zöldterületeket 
tekintve még hiányoságokkal küzd. A kijelölt zöldterületek közül tényleges közparki funkcióval, 
így használati értékkel három terület bír. A többi településrendezési szinten kijelölt zöldterületen 
jelenleg még nem történt zöldterületi fejlesztés, bár ezek zöldfelületei megfelelően 
karbantartottak, közparki funkcióval még nem rendelkeznek. A kijelölt, jelenleg kiépítetlen 
területek többsége a Rédei Nagy-patak mentén található. A patak menti zöldsávok zöldövezetként 
való kijelölése és jövőbeni fejlesztése ideális elgondolás, ugyanakkor a területek tulajdonviszonyai 
még nem rendezettek, legtöbbjük kertes művelésű magánterület, így kiépítésük jelenleg nem 
lehetséges. 

A kijelölt és ténylegesen ki is épült, funkcióval rendelkező parkok és terek számát további három 
zöldfelület növeli, melyek azonban nincsenek a hatályos településrendezési tervekben nincsenek 
zöldterületi kategóriába jelölve, jelenleg Köu övezetben vannak. 

A kialakított közparkokban megtalálható funkciók (játszótér, sportpálya) a különböző 
korosztályok (kisgyermekek, kamaszok, idősek) eltérő rekreációs igényeit szolgálja, mindezek 
mellett megemlítendő, hogy egy kertvárosias jelleggel rendelkező település esetében a lakosok 
közösségi célú zöldfelületi igénye jóval alacsonyabb, mint a tömör nagyvárosias környezetben 
élőké. 

Összességében elmondható, hogy a kijelölt zöldterületek mennyisége megfelelő a településen, 
ugyanakkor kevés a kiépített, tényleges funkcióval rendelkező közpark. A kijelölt, fejlesztésre váró 
zöldfelületeknek köszönhetően adottak a potenciális zöldterületi fejlesztés lehetőségei. 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, településkarakter, helyi sajátosságok 
vizsgálata 

 
Nagyréde község Budapesttől mintegy 70 km-re, északkeleti irányban helyezkedik el a Mátra-
vidék délnyugati peremén. A település a Gyöngyösi járás része. A zsáktelepülés számára a 
legjelentősebb összekötetést a község délkeleti részén futó 3-as főút jelenti, amely kelet felé 
haladva a járásközponttal, Gyöngyössel, nyugat felé pedig az M3-as autópályával biztosít 
közvetlen összeköttetést. 
A település két teljesen különböző karakterű nagytáj, az Alföld és az Északi-középhegység 
találkozásánál terül el, melynek köszönhetően Nagyréde igen változatos természeti adottságokat 
tudhat a magáénak. A község változatos domborzati viszonyai nagymértékben meghatározzák a 
település karakterét, Nagyréde számos pontján remek kilátás nyílik a Mátra vonulataira, illetve a 
településközpontra.  
A község fő tengelyét a Rákóczi Ferenc út- Fő út- Szabadság út vonala adja, de jelentős szerkezeti 
elemek a főúttal közvetlen kapcsolatot biztosító Atkári út, a gyűjtőpontként működő Erzsébet tér, 
valamint a Rédei- Nagy patak ágai. A település központja az Erzsébet tér és a Főút környezetében 
található, itt működik a közintézmények, valamint a kereskedelmi és szolgáltató egységek nagy 
része is.  
 
Nagyréde belterületét a településközponthoz kapcsolódó falusias lakóterületek túlsúlya jellemzi, 
ez határozza meg a leginkább a település karakterét. Ezen területekhez csatlakoznak minden 
oldalról a kertvárosias területek. A lakóterületet főként földszintes, illetve egy emeletes családi 
házak jellemzik, melyek oldalhatáron álló beépítéssel rendelkeznek. Míg a korábban kialakult 
lakótömbök esetében az organikusan létrejött úthálózattal keresztülszőtt szabálytalan alakú, 
többségében szalagtelkes ingatlanállomány figyelhető meg, addig a legfiatalabb lakóterületeken a 
telkek többsége szabályos alakú, az úthálózat pedig tervezett, derékszögű.  
A település jelentős értékét képviselik pincéi, melyek egyedi karak 
tert kölcsönöznek Nagyrédének. A község alacsonyabban fekvő részeiről jól látható borospincék 
és a hozzájuk tartozó présházak sora egységes megjelenésükkel harmonikus, nyugodt hangulatot 
árasztanak.  
Nagyréde külterületét a dombok és völgyek váltakozása, a szőlősorok, szántók és véderdősávok 
mozaikossága jellemzi. A területen leginkább a szőlőültetvények dominálnak, ezek uralják a 
látképet is. A gazdasági területek a belterülettől délre találhatóak, a lakóterülettől egyértelműen 
elkülönülő egységet alkotnak a külterületen. 
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A Pincesor utca pincéi 

 

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a 
művelési ágak és a minőségi osztályok 

 
A termőföldek művelési ág és minőségi osztály szerinti vizsgálatát az 1.12.2. Tájtörténet, 
tájhasználat, tájszerkezet című fejezet tartalmazza.  
 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 
Belterület 
A belterület súlypontjában található a község viszonylag sűrű, oldalhatáron álló beépítéssel 
rendelkező településközponti vegyes területe, amely a kis telkes lakófunkció mellett a nagytelkes 
intézményeknek, illetve a különleges védettséget igénylő intézményeknek (Kastély Óvoda) is 
helyet ad. A település központját legtöbb oldalán kelet-nyugati irányban elnyúló falusias 
lakóterületek övezik, e területek adják a belterület legjelentősebb részét. Az oldalhatáron álló 
beépítéssel rendelkező területeken az Atkári út és az Alsórét utca között szalagtelkes, a 
településközponthoz kapcsolódóan kertes, a község nyugati, illetve keleti szélén pedig nagykertes 
falusias lakóövezetek találhatóak. Sok helyen a településközponti és falusias területek közé 
ékelődnek a belterületen a kertvárosias területek. A szintén oldalhatáron álló beépítéssel 
rendelkező kistelkes kertvárosi lakóterületeken a hagyományos családi házak mellett, főként a 
belterület szélén, a mediterrán stílusú lakóházak is megjelentek.  
A település gazdasági területeinek nagy része a belterülettől délre található. A belterületen 
elszórtan találhatóak csak gazdasági funkciójú területek, legtöbbjük mezőgazdasági telephely. 
Jóval jelentősebb a belterületen a gazdasági célra kijelölt területek kiterjedése, azonban ezek a 
belterület délkeleti részén található, főként kereskedelmi és szolgáltató célra kijelölt területek 
jelenleg még kihasználatlanok.  
Különleges területbe sorolt a belterületen a temető, az iskolához tartozó sportpálya, illetve a 
település egyik egyedi elemét képező pincék területe. Pincék és présházak láthatóak egyrészt 
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végig a Pincesor utcában, másrészt az Alsórét utcát és az Atkári utat összekötő két egymással 
párhuzamos utcában. Különleges beépítésre szánt terület a Nagyrédei Szőlők Kft. (korábban 
Szőlőskert Rt.) Gyöngyösi úton található igazgatási központ területe is. A nagykiterjedésű, sokáig 
kihasználatlan terület megújulás előtt áll. Ugyancsak különleges övezetbe van sorolva az Alsórét 
utca és a Rédei- Nagy-patak között található terület jelentős része is. A terület egy része szociális, 
egészségügyi célra fenntartott különleges övezetben van, míg a másik különleges szabadidő 
terület besorolású. Jelenleg mindkét övezet területe mezőgazdasági hasznosítás alatt áll.  
 
A beépítésre nem szánt területek legjelentősebb képviselői a belterületen a zöldterületek. Ezek a, 
jellemzően közparkként, díszparkként, illetve pihenő- és játszóparkként funkcionáló 
zöldterületek a község belterületén elszórtan helyezkednek el, többségében a 
településközponthoz kapcsolódó területeken. A zöldterületeken kívül beépítésre nem szánt 
övezetbe tartoznak még a belterületen a vízgazdálkodási, valamint a közlekedési területek.  
 
Külterület 
A külterületi beépítésre szánt (kivett területek) és beépítésre nem szánt területek vizsgálatát a 
1.12.22.. Tájszerkezet vizsgálata, tájhasználati konfliktusok, problémák elemzése című fejezet 
tartalmazza. 
 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási 
kapcsolatok) 

 
Nagyréde esetében zsáktelepülés jellegről beszélhetünk, hiszen a községnek tulajdonképpen 
nincsen átmenő forgalma. A szomszédos településekkel való kapcsolatot csak rosszul járható 
földutak biztosítják. A község számára az érdemi összeköttetést a település délkeleti határában 
haladó 3-as számú főút jelenti, amely a belterület irányából az Atkári úton, illetve a Hunyadi János 
utcán végighaladva közelíthető meg. Ennek ellenére a közúti közlekedést tekintve Nagyréde 
kedvező helyzetben van, hiszen a 3-as főúton délnyugati irányba haladva 2 km-en belül elérhető 
az M3-as autópálya, amellyel a község is bekapcsolódik az ország közlekedési vérkeringésébe. A 
tömegközlekedést tekintve jóval kedvezőtlenebb a település helyzete. Nagyrédét nem érinti 
vasútvonal, országos buszjárat pedig mindössze a község belterületétől távol, a Nagyrédei 
elágazásnál áll meg. A környező településekkel való összeköttetést helyközi autóbuszjáratok 
biztosítják, amelyek Nagyréde több pontján megállnak.  
A községet a legszorosabb kapcsolat a szomszédos járásközponthoz, Gyöngyöshöz fűzi, 
Nagyrédére egyértelműen e város gyakorolja a legnagyobb vonzást. A községbelieknek a 
járásközpontban van lehetőségük a magasabb fokú szolgáltatások, közszolgáltatások 
igénybevételére, és ebben a városban dolgozik a községbeli ingázók (2011-ben a foglalkoztatottak 
61 %-a) nagy része is. Gyöngyösön kívül jelentősebb vonzást gyakorol még a településre a 18 km-
re található Hatvan városa, amely többek között magas fokú oktatási, egészségügyi és szociális 
ellátást, illetve kulturális és munkalehetőségek sokaságát kínálja.  
 
A községben biztosított az alap egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási ellátás és 
rendelkezésre állnak kulturális intézmények. Ugyanakkor a település méretéből, alacsonyabb 
népességszámából is adódóan, a magasabb fokú közszolgáltatásokat a község lakóinak más 
településeken kell igénybe venniük.  
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A gyerekek számára Nagyrédén egy nevelési és egy alapfokú oktatási intézmény áll rendelkezésre. 
A településen még nem működik önálló bölcsőde, azonban a Kastély Óvoda területén teljes 
kihasználtsággal tevékenykedik egy családi bölcsőde. A község egyetlen oktatási intézménye a 
nyolc évfolyamos Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
amely az általános iskolai nevelés-oktatáson túl alapfokú művészetoktatást is végez, iskolai és 
községi könyvtárat működtet, illetve jól felszerelt, nagyterületű sportlétesítményekkel 
rendelkezik (focipálya, sportcsarnok, vívóterem). Az egészségügyi alapellátást Nagyrédén 2 
vegyes háziorvosi, 1 védőnői és 1fogászati körzet biztosítja. A községben a szociális ellátásért a 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Gondozási Központ felel. Előbbi intézmény látja el a 
gyermekjóléti és családsegítő feladatokat, míg a közelmúltban kialakított Központ az idősek 
nappali ellátását végzi. A közigazgatási feladatok ellátásáért a Polgármesteri Hivatal felel, amelyet 
2013 óta Szűcsi községgel közösen tart fenn a település. A községben nem működik rendőrség, 
azonban szolgálatot teljesít a településen a Gyöngyösi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja. 
Nagyrédén több kulturális, illetve hagyományőrző tevékenységet végző intézmény is működik. A 
közművelődés, hagyományőrzés legkiemelkedőbb helyszínei a Molnár József Művelődési Ház, a 
Zsellérház, valamint a Bormúzeum.  
 

  
A Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
A Kastély Óvoda 

  
A Gondozási Központ Az egészségügyi központ 
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1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 
Klasszikus értelemben vett barnamezős területek nem találhatóak Nagyrédén. Az ipari területek 
nagyrészt használatban vannak a településen. Területük jellemzően rendezett, az épületek egy-
két kivételtől eltekintve legalább közepes állagúak. Kivételt képez a községben a lakóterületbe 
ékelődő egykori kazángyártó üzem, amely a Kossuth Lajos utca és a patak között helyezkedik el. 
A jelenleg használaton kívüli telephely robusztus épületei jellemzően leromlott állapotúak.  
 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

 
A településen nem található jól körülhatárolható, összefüggő szlömösödött, degradálódott terület.  
 

1.14.2.  A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 
Nagyréde legkorábban kialakult részét, történeti településmagját a Rédei-Nagy-patak ágai mentén 
formálódott területek, így az Árpád út- Petőfi Sándor utca, a Virág utca- Szabadság út, a Fő út, 
valamint a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca által közrezárt tömb adja. Ezen a területen a 
szabálytalan alakú telkek és telektömbök, szabálytalan úthálózat a jellemzőek, amelyek 
organikusan, tervezés nélkül alakultak ki. Ennek megfelelően a telkek alakja és mérete igen 
változatos képet mutat, amelyet tovább színesítenek az intézmények nagyobb terjedelmű telkei. 
A település terjeszkedésével a településmaghoz koncentrikusan kapcsolódó falusias területek 
alakultak ki. Ezeken a területeken jellemzően szalagszerű a telekállomány. Azonban míg a 
korábban kialakult falusias területeken a keskeny, változatos méretű szalagtelkek a tipikusak (pl. 
Rákóczi Ferenc út, Patai utca, Gyöngyösi út), addig a később kialakult területek szalagtelkei, a 
község nyugati, északnyugati, illetve keleti szélein jóval szabályosabbak, a telkek alakja és az 
úthálózat tervezett, a telekméret homogénebb (pl. Dózsa György út, Zrínyi Miklós utca, Gárdonyi 
Géza utca). Nagyréde további fejlődésével a településen is elkezdtek kialakulni a kertvárosias 
területek. Ezen lakóterületek (pl. Horváth- Kert utca déli oldala, Jókai Mór utca, Haladás út) 
telekmorfológiája és telekmérete meglehetősen heterogén. A hosszú, néhol keskeny telkek sok 
helyen felosztásra kerültek, így a telekméret igen széles skálán mozog. A tervezett, jellemzően 
derékszögű úthálózattal rendelkező terület telkeinek döntő többsége szabályos alakú. 
 A település és egyben a településszerkezet különleges elemét képezik a pincék. A község 
belterületének déli részén, illetve a zártkertben található pincék telkei alakjukat és méretüket 
tekintve is jelentősen különböznek egymástól. Míg a belterületen található telekállomány (a 
Pincesor utca északi oldala és a Majoros köz) jellemzően szabálytalan, keskeny szalagszerű és 
kisebb méretű, addig a zártkerti pincék telkei (a Pincesor utca déli oldalán) egységesen szabályos 
alakúak és jóval nagyobb kiterjedésűek.  
 
Nagyréde belterületén, illetve zártkerti területén morfológiai és méretbeli szempontból a telek 
négy alaptípusa különböztethető meg: 

1. Szabálytalan alakú, vegyes méretű telkek a település központi területein. 
2. Szabályosabb, többségében egységes méretű szalagtelkek a falusias területeken. 
3. Szabályos alakú, vegyes méretű telkek a kertvárosias területeken.  
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4. Szabálytalan és szabályos alakú, felaprózódott, illetve nagyobb méretű telkek a pincék 
területén.  

 
A belterületi ingatlanok legjelentősebb hányada 1000 és 1500 m² közötti kiterjedéssel bír (503 
db), de jelentős az 1500-3000 m² nagyságú telkek száma is (430 db).  
Telekméret szempontjából a belterületen a legvegyesebb képet Nagyréde központi területei 
mutatják. A község e részén a telkek mérete 100 m²-től egészen 10 000 m²-ig terjed. Ezen a 
településközponti vegyes területen a telkek 22 %-a (60 ingatlan a 275 telek közül) nem éri el a 
hatályos Helyi Építési Szabályzat által meghatározott kialakítható legkisebb telekméretet sem 
(600 m²).  
A település falusias, szabályosabb rendszerű területein már jóval homogénebb a telekméret, itt a 
telkek többsége 1500 és 3000 m² közötti kiterjedéssel bír. Ezeken a területeken az ingatlanok 
mindössze 11 %-a (78 telek a 706 ingatlan közül) nem éri el az előírt minimum telekméretet (700 
m²).  
A központi területekhez hasonlóan a község kertvárosias részein is meglehetősen változatos a 
telekméret. Ugyanakkor ezeken a területeken a telkeknek csupán a 13 %-a (65 ingatlan 483 telek 
közül) rendelkezik az előírt minimumnál kisebb mérettel (600 m²).  
 
Nagyréde belterületén 1 791 db ingatlan található, melyek összes területe kb. 263 ha, a község 
teljes közigazgatási területének körülbelül 8 %-a. Az átlagos telekméret 1 470 m² körüli.  
A külterületi ingatlanok száma 3 567 db. Összes területük kb. 3 167 ha, a teljes közigazgatási 
terület körülbelül 92 %-a. Az átlagos telekterület 8 880 m² körüli.  
Zártkerti ingatlanból 32 db található Nagyrédén, összes területük körülbelül 4 ha, a teljes 
közigazgatási terület mindössze 0,1 %-a.  Az átlagos telekméret 1 140 m² körüli.  
 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

 
Nagyréde közigazgatási területén az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai 
szerint 5390 db ingatlan található. Ezek közül 1791 db belterületi, 3567 db külterületi és 32 db 
zártkerti telek.  
A belterületen az ingatlanok túlnyomó része, 87 %-a magántulajdonban van (1567 db). Jelentős 
a területen az önkormányzati tulajdonú telkek száma (161 db), ezek legtöbbje út, zöldterület, 
illetve intézményterület. 34 db ingatlant gazdasági szervezet birtokol, míg 22 db, főként 
közlekedési funkciójú telek állami tulajdonban van. Egyházi tulajdonban áll a katolikus templom, 
illetve a plébánia telke.  
A külterületi és zártkerti telkekre, a belterülethez hasonlóan a magántulajdon abszolút túlsúlya 
(87 %) a jellemző (3122 db). Önkormányzati tulajdonban 327 ingatlan áll, melyek majdnem 
mindegyike út.  Állami tulajdonban 104 ingatlan van, ezek főként mezőgazdasági területek. 40 
telket gazdasági szervezet birtokol, 3 ingatlan szövetkezeti tulajdonú, 2 ingatlannal tartós 
földhasználók rendelkeznek, míg 1 telek egyházi vagy egyesületi tulajdonban áll.  
A tulajdonvizsgálati tervlapon két belterületi ingatlan fehéren maradt. Ezen telkek esetében 
nincsen információ a tulajdonviszonyokról.  
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
 

Nagyréde község önkormányzatának teljes ingatlanvagyona 488 darab telek, melyek közül 161 
db a belterületen, 325 db a külterületen, 2 db pedig a zártkertben található.  
A belterületi önkormányzati ingatlanok döntő többsége közlekedési célú terület (91 db), de 
jelentős azon telkek száma is, melyek beépítetlen területként vagy árokként vannak nyilvántartva 
(33 db, illetve 14 db). A belterületen 6 db önkormányzati ingatlan intézményi terület (hivatal, 
kultúrház, iskola, óvoda, egészségügyi központ, gondozási központ), 2 db pedig egyéb funkciójú 
telek (temető, vízmű). A belterületen önkormányzati tulajdonban áll a fentieken túl 8 db lakóház 
az udvarával, 2-2 db zöldterület, illetve présház, és 1-1-1 db szolgáltatóház, udvar, valamint 
garázsként nyilvántartott ingatlan.  
A külterületen, illetve a zártkertben az önkormányzati tulajdonú telkek jelentős többsége szintén 
közlekedési célú terület (292 db), főként saját használatú út.   21 db önkormányzati ingatlan 
árokként van nyilvántartva, 2 db pedig víztározóként. Ezeken túl az önkormányzat tulajdonában 
áll 1 db vízfolyás, 1 db vízmű, 1 db anyagbánya, 1 db homokbánya, 1 db szemétlerakó telep, illetve 
7 darab egyéb telek.  
 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet földhivatali adatszolgáltatás 
alapján 

 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya által 
szolgáltatott 2017. évi alaptérkép szerint Nagyréde teljes közigazgatási területén 5390 db 
ingatlan és 2686 db épület található. Az ingatlanok közül 1 791 db belterületi, 3 567 db külterületi 
és 32 db zártkerti telek. Az épületek között 2547 db belterületi, 134 db külterületi és 5 db zártkerti 
épület található.  
A helyszíni bejárás, valamint a 2017. évi ortofotó alapján a tervezési alaptérkép 
reambulálásra került. A már fel nem lelhető épületek elbontottként szerepelnek a tervlapon. 
Összesen 158 db ilyen épület van. Feltüntetésre kerültek ugyanakkor az alaptérképen nem 
szereplő, azóta épült vagy feltüntetési vázrajzzal nem rendelkező és nyilvántartásba nem vett 
épületek. Összesen 266 db „be nem mért” épület van a községben, ezek közül 249 db a 
belterületen, 15 db a külterületen, 2 db pedig a zártkertben található.  
A Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által szolgáltatott szintvonalrajzzal 
kiegészítve készült el a végleges tervezési alaptérkép.  
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Földhivatali telek és épület állomány kiegészítve az elbontott (kék) és a nem bemért (piros) 

épületekkel  
 

 
Földhivatali telek és épület állomány kiegészítve az elbontott (kék) és a nem bemért (piros) 

épületekkel – belterület  
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Reambulált alaptérkép kiegészítve a szintvonalakkal  

 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

 
Nagyréde belterületén összesen 2741 db épület található. A melléképületeket figyelmen kívül 
hagyva a belterületi épületek 90 %-a közepes, 8 %-a pedig jó állagú, és mindössze az épületek 2 
%-a van rossz állapotban.  
A község belterületének jelentős része, 65 %-a lakóterület, ennek megfelelően a belterületi 
épületeknek kb. 47 %-a lakóépület. A lakóházak majdnem mindegyike egylakásos. Mindössze 7 
db olyan lakóépület van a községben amely többlakásos, ezek közül 5 db kétlakásos és 2 db 
négylakásos épület. A belterületi épületek legnagyobb hányada melléképület, ezek között 
számottevő a mezőgazdasági tevékenységekhez kötődő melléképületek (pl. présház, pince) 
száma.  
A kereskedelmi, szolgáltatási, illetve vendéglátási funkciójú épületek nagy része a település 
központjában találhatóak. A Fő úton, illetve az Erzsébet tér környékén posta, gyógyszertár, 
valamint több kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó ipari egység is a lakók rendelkezésére áll. 
A településközponton kívül a község több másik pontján (pl. Szabadság utca, Horváth- Kert utca, 
Temető utca) is találhatóak üzletek, szolgáltató egységek és vendégházak, valahol lakóépületben 
működve, míg máshol önálló egységként.  
A községben az intézményi épületek viszonylag koncentráltan helyezkednek el, többségében a 
település központjában. A Fő úton található a Polgármesteri Hivatal, a Szent Imre Általános Iskola, 
Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Molnár József Művelődési Ház, illetve az 
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egészségügyi központ. A település magjától némileg távolabb működik a Kastély Óvoda az Óvoda 
utcában, míg a Gondozási Központ az Atkári úton, a római katolikus templom, illetve a plébánia 
pedig a Virág utcában található. A turizmus szempontjából is jelentős Zsellérház az Erzsébet téren 
működik, míg a Bormúzeumot az Atkári úton van lehetőség meglátogatni.  
A Polgármesteri Hivatal látja el Nagyréde, illetve Szűcsi közigazgatási feladatait is, hiszen a két 
település 2013 óta közös hivatalt tart fenn. A hivatal épülete az utóbbi időszakban jelentős 
felújításon esett át.  
A Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 
település egyetlen iskolája, egyben közművelődési intézmény is. A gyermekek oktatása két 
épületben zajlik. Az iskola befogadóképessége 260 fő és jelenleg 203 fő végzi itt a tanulmányait. 
Az intézményben zeneiskolai oktatás is zajlik, mindemellett pedig a tanulók (illetve részben a 
községbeliek számára is) rendelkezésére áll könyvtár, tornacsarnok, füves pálya, valamint 
vívóterem is. Az intézmény épületeit érintősen jelentős felújítások zajlottak.  
A Kastély Óvoda impozáns, zöld környezetben a Brezovay- kastélyban működik. Az óvoda 4 
csoportjába összesen 100 gyermeket tud felvenni és jelenleg 91 gyerek jár ide. Az intézmény 
területén 2009 óta bölcsődei nevelés is folyik, 2017 óta családi bölcsőde formájában. A 
bölcsődében 2 csoportban összesen 12 kisgyermek számára van hely és jelenleg teljes 
kihasználtsággal működik.  
A Molnár József Művelődési Ház a község legfontosabb kulturális és közösségi intézménye. A 
Művelődési Ház számos művészeti csoportnak, szervezetnek biztosít helyet, és otthonául szolgál 
több szakkörnek is. Az intézményben folyamatosak a kiállítások, előadások, de a községi 
rendezvények jelentős része is itt kerül megtartásra. Az épület meglehetősen elavult, erősen 
leromlott fizikai állapotban van.  
Az egészségügyi központban rendel a községben a 2 háziorvos, a fogorvos, illetve itt működik a 
Védőnői Szolgálat is egy fővel. A háziorvosok vegyes körzetekben látják el a gyermek, valamint a 
felnőtt lakosságot. A központ 2014-ben kezdte meg működését, miután az egészségügyi 
alapellátás jelentős fejlesztésének keretében teljesen felújították az épületet.  
A Gondozási Központ klub-jellegű szolgáltatásával az idősek nappali ellátásáért felel. Az 
intézmény 20 idős embert tud napközben ellátni, de a központ végzi el a házi segítségnyújtás és a 
szociális étkeztetés feladatait is. Az intézmény 2016-ban kezdte meg működését, miután a volt 
orvosi rendelő jelentős átalakításon és felújításon esett át.  
A községben csak a római katolikus felekezet rendelkezik templommal. A Szent Imre templomot 
a 19. század második felében szentelték fel, azóta őrzi eredeti formáját. 2014-ben teljes külső 
felújításon esett át. A templomhoz plébánia is tartozik.  
A Zsellérház a település legidősebb lakóháza. A falumúzeumként működő palócházban a 
látogatók megismerkedhetnek a zsellérek mindennapjaival, a hagyományos gazdálkodás 
világával, eszközeivel.  
A Bormúzeumot 1991-ben hozták létre a település gazdag szőlő- és borkultúrájának 
bemutatására. A múzeumban az érdeklődők megtekinthetik a község szőlő- és bortermelésének 
történetét bemutató kiállítást, illetve megismerhetik a szőlőtermesztés és feldolgozás 
hagyományos eszközeit. 
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A Zsellérház A Szent Imre templom 

 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

 
A belterületi telkek 78 %-a beépített, míg az ingatlanok 22 %-a, 396 telek beépítetlen. Mivel a 
belterület jelentős része lakóterület és ezen belül a falusias területek kiterjedése a 
legszámottevőbb, ezért a domináns beépítési mód a településen egyértelműen az 
oldalhatáron álló falusias beépítés. Néhány szabadon álló beépítéssel rendelkező ingatlantól 
(főleg az intézményi területek, valamint a présházak területének esetében) eltekintve kizárólag 
az oldalhatáron álló beépítési mód jellemzi a település belterületét.   
A belterületen csak néhány ingatlan esetében találkozhatunk 50 %-nál nagyobb beépítési 
mértékkel. Ezek a telkek (6 db) elszórtan helyezkednek el a település belterületén. A legnagyobb 
beépítési mérték a településközponti területeket jellemzi, itt a legsűrűbb a beépítés. Jóval lazább 
beépítésűek a település kertvárosias területei, míg a lakóterületek közül a falusias területeken a 
legkisebb a beépítési mérték a községben.  
A belterületi ingatlanoknak mindössze 4 %-a haladja meg a hatályos Helyi Építési 
Szabályzat által meghatározott legnagyobb beépítettség mértékét. Meglehetősen alacsony 
tehát a településen a túlépített telkek aránya, ezek legtöbbje a településközponti területeken 
található.  
 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 153 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

 
Beépítetlen telkek a belterületen 

 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

 
Nagyréde legmagasabb épülete a Szent Imre templom, melyre a domborzati adottságok miatt a 
település több pontjáról is remek kilátás nyílik. A beépítési magasság viszonylag egyenletes a 
községben.  Falusias településről lévén szó a földszintes családi házak dominanciája a jellemző, 
hiszen a főépületeket tekintve a belterületi épületállomány 63 %-a földszintes. Ugyanakkor 
igen jelentős azon épületek száma és aránya a településen, amelyek a földszintesnél magasabb 
beépítésűek. Nagyobb számban és viszonylag koncentráltan helyezkednek el a belterületen a 
földszint+tetőteres (a főépületek 19 %-a), valamint a földszint+emeletes (12 %) épületek. Vannak 
a községben olyan utcák, illetve utcaszakaszok, melyeken csak ilyen épületek találhatóak (pl. az 
Atkári út délnyugati oldala, az Alsórét utca északi oldala, a Jókai Mór utca, valamint a Rákóczi 
Ferenc út és a Szabadság utca bizonyos szakaszai), és egyenletes magasságukkal egységes 
utcaképet teremtenek. A belterületi főépületeknek 5 %-a egy emeleti szintnél többel rendelkezik, 
a legmagasabb épületek a földszinttel együtt háromemeletesek. Az épületállomány körülbelül 3 
%-a alápincézett, akad közöttük földszintes, földszint+tetőteres és földszint+emeletes is.  
A tetőidomokat tekintve a magastetős kialakítás a jellemző. A tetőidomok általában az 
utcára merőleges gerincűek, illetve az utca felől kontyoltak, de jelentős az utcával 
párhuzamos gerincű épületek száma is településen. A községben is megjelentek az alacsony 
hajlásszögű tetővel rendelkező mediterrán-jellegű épületek, ezek főként a belterület szélén 
találhatóak. Lapostetős épületekkel nem lehet találkozni a településen.  
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1.14.5.4. A településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, 
jellegzetes épülettípusok 

 
Nagyréde karakterességéhez több tényező is hozzájárul. Az Északi-középhegység és az Alföld 
találkozásánál fekvő településnek igen változatosak a természeti adottságai, domborzati 
viszonyai. A község magasabb pontjairól kiváló kilátás nyílik a Mátra vonulataira vagy a település 
központjára, a Szent Imre templomra és környezetére. A község alacsonyabb részein sétálva 
ugyanakkor megfelelő rálátás nyílik a Pincesor utcában álló borospincék és présházak sorára, 
melyek a település egyik legjelentősebb értékét képviselik.  
 

 
A Szent Imre templom háttérben a Mátra vonulataival 

 
A település belterületén a falusias területek bírnak a legnagyobb kiterjedéssel és a 
településkarakterben is a falusias elemek a legdominánsabbak. A község legkorábban kialakult 
részein figyelhető meg az az egyedi tömegformálás, mely szerint egy telken belül a főépülethez, 
azzal párhuzamosan, egy olyan kisebb épület kapcsolódik, amely formájában, anyag és 
színvilágában is illeszkedik a főépülethez. Ezen melléképületek eredendően gazdasági célt 
szolgáltak, manapság azonban több esetben önálló lakóegységként funkcionálnak. Ugyancsak a 
falusias területekhez kapcsolódnak a tornácos épületek, amelyek szintén a település különleges 
értékeit képviselik. A község tornácos épületállománya igen gazdag és változatos képet 
mutat. A település hagyományos építészetének másik jellegzetes és karakteres eleme az 
épületek oromfalának fabetétes kialakítása. A fából készült oromzatokat olykor faragások is 
díszítik. A település építészeti elemeiben, karakterében megmutatkozik a falusi életformával 
sokszor szorosan együtt járó vallásosság is. A figyelmes szemlélő a község jó néhány épületén 
megfigyelhet oromkereszteket. A ház védelmét szolgáló oromkeresztek legtöbbje kovácsoltvas, 
de elvétve fa és fém keresztek is láthatóak a házak tetején. A településen elszórtan több helyen 
közterületi kőkeresztek is találhatóak, melyek állapota és környezete kifejezetten jó, rendezett.  
A falusias karakter mellett a kertvárosi jegyek is markánsan megjelennek a településen. A község 
legkésőbb kialakult, kertvárosias területein az 50-es, 60-as évek sátortetős kockaházai 
keverednek az utóbbi időszakban épült mediterrán jellegű épületekkel. Ezeken a területeken 
jellemzően jóval nagyobb méretű tömegek fordulnak elő, mint a falusias területeken, ugyanakkor 
az épületek egységes kialakítása és magassága a település több pontján is harmonikus, egységes 
utcaképet eredményez.  
Az utcai zöldsávok mellett a községben több helyen is találhatóak jelentős kiterjedésű 
zöldfelületek. Jól karbantartott, gondozott parkok, illetve játszóterek szolgálnak igényes 
közterületként, többek között a település gyűjtőpontjaként funkcionáló Erzsébet téren, a Horváth 
Laura Emlékparkban, a József Attila utcában vagy a Fő úton.  
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Tornácos épület a Rákóczi Ferenc úton Emeletes épületek az Atkári úton 

 
1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 
A kedvező domborzati és éghajlati adottságoknak köszönhetően a község területe, illetve 
környéke már igen korán, a pattintott kőkorban lakott volt. Az emberi jelenlét folytonosságát 
többek között a vidéken talált avarkori temetők bizonyítják. Az első írásos emlék, amely a 
településre utal, az egri káptalan 1275-ben kelt határjáró oklevele, amely a települést „villa Rede 
Inferior” (Alsóréde falu) néven említi. A falu nevét akkori birtokosáról, az Aba nemzetséghez 
tartozó Rédei családtól kapta. A család leszármazottai több részre osztották egymás között a 
települést, így jöttek létre az Alsóréde, Felsőréde, Kisréde, Nagyréde, Fancsatelke, illetve 
Szentmártonréde nevű falurészek. A 15. század folyamán más nemesi családok (pl. Szuhai, Csányi) 
is birtokrészhez jutottak a területen, amelyeket eltérő néven említettek a korabeli források (pl. 
Rédeszentmárton, Boldogasszonyréde). 1544-ben ez a terület is török hódoltság alá került, majd 
a század közepére teljesen elnéptelenedett. A törökök kiűzése után a Rákóczi család birtokolta a 
falu legnagyobb részét, a település gazdálkodását már ekkor, az újbóli benépesülésben is nagy 
szerepet játszó szőlőművelés és bortermelés határozta meg. Ez a tevékenység a következő 
századokban is kiemelkedő jelentőségű maradt a faluban.  A 19. század végén aztán a település 
szőlőterületeit is teljesen elpusztította a Mátraalján tomboló filoxéravész, és a szőlőművelés a 20. 
század elején került újra előtérbe a faluban. A II. világháború Nagyréde számára is jelentős 
áldozatokkal járt, mind emberi, mind pedig gazdasági értelemben. A súlyos veszteségeket tetézte, 
hogy 1954-ben a rendkívüli esőzés eredményeképp megáradt a nagypatak, romba döntötte a 
Templom úti házakat és elvitte a Fõ úti hidat. A 20. század második felében a települést folyamatos 
fejlődés jellemezte. 1975-ben, a község fennállásának 700. évfordulója alkalmából felavatták 
Nagyrédén a Kőprést (Szőlőprést) és a Zsellérházat.  
Ahogyan azt a telkek és az úthálózat szabálytalan rendszere is jól mutatja, a község területe a 
Rédei- Nagy-patak ágai mentén kezdett el betelepülni. Nagyréde legkorábban kialakult része, 
történeti településmagja tehát az Árpád út - Petőfi Sándor utca, a Virág utca - Szabadság út, a Fő 
út, valamint a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca által közrezárt területen található. A 
település központjában működik a közintézmények nagy része, így a hivatal, az iskola, a 
művelődési ház, az egészségügyi központ és a templom, illetve itt található a község legtöbb 
kereskedelmi és szolgáltató egysége is. A település terjeszkedésével a településmaghoz 
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kapcsolódóan, többnyire kelet-nyugati irányba elnyúló, falusias területek alakultak ki. A falusias 
területek növekedésének kezdeti fázisára a keskeny, változatos méretű szalagtelkek a jellemzőek 
(pl. Rákóczi Ferenc út, Patai utca, Gyöngyösi út), míg a később kialakult falusias területek telkei és 
úthálózata, a község nyugati, északnyugati, illetve keleti szélein, jóval szabályosabbak (pl. Dózsa 
György út, Zrínyi Miklós utca, Gárdonyi Géza utca). Nagyréde további fejlődésével, az ipar 
erősödésével a településen is elkezdtek kialakulni a kertvárosias területek. Ezeken a sokszor a 
településmag és a falusias területek közé ékelődő területeken a telkek többsége szabályos alakú 
és az úthálózat is tervezett, jellemzően derékszögű (pl. Horváth- Kert utca déli oldala, Jókai Mór 
utca, Haladás út). 
 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 

  
1. Katonai felmérés (1783) 2. Katonai felmérés (1855-60) 

 
A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály 
adatszolgáltatása alapján a település területén két nyilvántartott régészeti lelőhely található, az 
alábbiak szerint:  
 

Nr. Lelőhely neve Azonosító Korszak Nyilvántartott helyrajzi szám 
1.  Öreg-hegy 2 90057 paleolitikum 0183/22, 0183/50, 0183/47, 0183/48, 

0183/15, 0183/193, 0183/197, 0183/16, 
0183/17, 0183/18, 0183/19, 0183/20, 
0183/21, 0183/199, 0183/201, 0183/49 

2.  Öreg-hegy 1. 90059 paleolitikum 0177/124, 0177/123, 0177/177, 0177/120, 
0177/119, 0177/113, 0177/121, 0177/122, 
0177/98, 0177/97, 0177/186, 0177/96 

Forrás: Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály 
 
Ugyancsak az Építészeti Főosztály adatszolgáltatása alapján a 90057 és 90059 azonosítóval 
rendelkező régészeti lelőhelyeken kívül Nagyréde délkeleti részére kiterjed a 49704-es 
azonosítóval jelzett Gyöngyöshalászi lelőhely is.  
A lelőhelyek mindegyike a külterületen, mezőgazdasági hasznosítású területen található. Mind a 
település belterületétől délre, az Öreg-hegynél fekvő 900 
57 (Öreg-hegy 2) és 90059 (Öreg-hegy 1) azonosítójú lelőhelyek, mind pedig a település délkeleti 
szélét érintő régészeti lelőhely (Ebhát) szőlőterületen található. Az Öreg-hegynél fekvő lelőhelyek 
esetében Gutay Mónika és Lengyel György régészek végeztek 2015 második felében helyszíni 
szemlét és ásatásokat, melyek során a felső paleolitikumból származó kőeszköz került a 
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napvilágra (adatok forrása: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis). A 49704-es 
azonosítóval jelzett lelőhely esetében Szabó János József régész tartott helyszíni szemlét 1981 
tavaszán, mely során késő bronzkori felszíni telepnyomra és kőeszközre (őrlőkő) bukkant (adatok 
forrása: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis).  
Megjegyzendő, hogy a hatályos Településszerkezeti terven a település központi területén 
feltüntetett régészeti érdekű terület a jelen eljárás során kapott adatszolgáltatásban nem szerepel, 
ezért ez nem került feltüntetésre. 
 

 
Nagyréde Nagyközség közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek az azonosítójukkal 

megjelölve 
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Nagyréde Nagyközség közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek az azonosítójukkal 

megjelölve ortofotón 
 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító 
építészeti jellemzők 

 
A védett épített környezettel, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzőkkel a község 
176/2017. (XII.12.) számú önkormányzati határozatával elfogadott Településképi Arculati 
Kézikönyve (TAK) részletesen foglalkozik.  
 

1.14.6.4. Műemlékek, műemléki környezet 

 
A községben található műemlékek, így a Zsellérház, a Fáy kúria, a Pincesor utca elején található 
kőkereszt, valamint a Nepomuki Szent János szobor Nagyréde Településképi Arculati 
Kézikönyvében részletesen bemutatásra kerültek.  
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1.14.6.5. Helyi védelem 

 
A helyi védelem alatt álló területek (településszerkezetileg védett terület, utcaképi védelem, helyi 
védett pincék együttese), illetve épületek (helyi egyedi védelem) a község Településképi Arculati 
Kézikönyvében részletesen bemutatásra kerültek.  
 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Nagyréde épített környezete, számos értéke mellett néhány problémát is hordoz.  
A belterületi ingatlanok egy része nem felel meg a hatályos Helyi Építési Szabályzat által 
előírt paramétereknek. A telekállomány 12 %-a az előírt minimumnál kisebb mérettel 
rendelkezik, ezen ingatlanok aránya a településközponti vegyes területeken a legmagasabb. 
Ugyanezen területek rendelkeznek a legnagyobb beépítési mértékkel is, hiszen itt található a 
legtöbb túlépített ingatlan. Ugyanakkor a belterületi telkeknek mindössze a 4 %-a haladja meg az 
előírt legnagyobb beépítettség mértékét, tehát meglehetősen alacsony a településen a túlépített 
ingatlanok aránya.  
A gazdasági területekhez sok esetben kapcsolódhatnak zavaró hatások (pl. túlzott zaj- vagy 
szaghatás, sűrűbb teherforgalom), így a területhasználati különbségekből fakadó esetleges 
konfliktusok elkerülése végett jóval szerencsésebb, ha a telephelyek a lakóterületektől 
elkülönülnek. Nagyréde esetében a legtöbb telephely a lakóterülettől délre, attól egyértelműen 
elkülönülve végzi tevékenységét. Ugyanakkor vannak a község belterületén olyan gazdasági 
telephelyek, amelyek beékelődnek a lakóterületekbe. Ilyen a Kossuth Lajos utca, a József 
Attila utca, illetve a patak által közrezárt területen, valamint a Szabadság úton működő telephely. 
Mindkét gazdasági területet lakóterület határol minden oldalán.  
A község belterületén akadnak olyan nagykiterjedésű területek, amelyek a bennük rejlő 
lehetőségek ellenére, jelenleg teljesen kihasználatlanok. Egykori funkcióját elvesztve 
kihasználatlanul áll egyrészt a Pincesor utca végénél található ingatlan, amely korábban népszerű 
vendéglátóhelyként működött. Az épület állaga folyamatosan romlik. Sokáig szintén üresen állt a 
valamikori „Szőlőskert” Rt. igazgatási központjaként működő épületegyüttes a Gyöngyösi úton.  
Az épületekhez tartozó nagykiterjedésű, jelentős növényállománnyal rendelkező zöldterület 
hosszú ideig teljesen kihasználatlan volt, de a közeljövőben új funkcióval megújul a terület és az 
épületegyüttes is (szemklinika, illetve „mintagazdaság”). A fentieken túl nincsen funkciója a Virág 
utca végénél található nagy gyepterületnek, amely régóta üresen áll.   
A község hatályos tervei több helyen is jelölnek a meglévő belterületi úthálózathoz 
kapcsolódó új utcaszakaszokat. Egyrészt a hatályos terveken nem zsákutcaként szerepel a 
belterület északkeleti részén lévő Mikszáth Kálmán utca, illetve Jókai Mór utca, hanem mindkét 
utca meghosszabbításra került és a Diófa úthoz kapcsolódik. Másrészt a tervekben új utcaszakasz 
kapcsolódik a Petőfi Sándor utcához, amely így zsákutca jellegét elvesztve, kapcsolatot kap az 
Alsórét úthoz és a Hunyadi János utcához is. A hatályos tervek elkészülte óta eltelt időszakban 
egyik utca sem került meghosszabbításra, az új utcaszakaszok számára kijelölt területek 
továbbra is többségében lakókertekként funkcionálnak.  
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1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózati kapcsolatok 
 
A település az országos gyorsforgalmi és főúthálózatról jól elérhető: az M3 autópálya távolsága 
csak 2 km, a 3. számú főút M3 és Gyöngyös közötti szakasza Nagyréde DK-i határán húzódik. 
A szomszédos települések közül közvetlen kapcsolata csak Gyöngyös és Atkár felé van, észak és 
nyugat felé nincs kiépített közút, Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Szűcsi, Hort, Ecséd csak a 3. 
számú főúthoz kapcsolódó mellékutakon érhető el. 
A településnek nincs vasúti kapcsolata, a vasútnak Gyöngyösön van a legközelebbi állomása. 
A közösségi közlekedést a KMKK helyközi járatai bonyolítják le, elsősorban Gyöngyös felé jelentős 
az utasforgalom.  
 

1.15.2. Közúti közlekedés 
 
Országos közutak 
 
A 3. számú főútnak a települést érintő szakasza 2x2 forgalmi sávos, külterületi jellegű, a 
belterület megközelítését 2 csomópont biztosítja. Forgalma az érintett szakaszon 9041 Ej/nap. 
A 24139 jelű bekötő út a 3. számú főúttól a település központjáig bonyolítja le a forgalmat. A 
főúthoz csatlakozó szakasza külterületi jellegű, belterületi szakasza a Hunyadi út – Szabadság út 
vonala. Forgalma 2270 Ej/nap.  
 
Települési utak 
 
A 3. számú főút felől a megközelítést biztosító déli kapcsolat az Atkári út, a főúthoz csatlakozó 
szakasza külterületi jellegű. 
A település központjában a 24139 j. utat és az Atkári utat a Fő út köti össze. 
A központból sugárirányban kiinduló gyűjtő utak: nyugat felé a Rákóczi Ferenc út, ÉNY felé a Patai 
út – József Attila út, ÉK felé a Virág út – Tarjáni út. 
A 3. számú főúthoz vezető utakat a belterület déli határán a Haladás út köti össze. 
 
Utak kiépítettsége 

A 2016-os adatok alapján Nagyrédén az önkormányzati utak hossza összesen 246 km. Ebből a 
vizsgált esztendőben 36 km-nyi út volt kiépített. Ez a tíz évvel korábbi viszonyokhoz képest 
számottevő javulást jelent, hiszen 2006-ban 28 km volt a településen a kiépített önkormányzati 
utak hossza. Ráadásul az utóbbi időszakban is zajlottak és a közeljövőben is várhatóak 
útfejlesztések a községben, melyek keretében elsősorban belterületi utak kaptak, illetve kapnak 
majd szilárd útburkolatot.  
A 2016-os esztendőben 19 km-nyi járda volt kiépítve, míg kerékpárút nem volt a községben. A 
kerékpárosok helyzete azonban hamarosan javulhat, mivel egy nyertes uniós pályázatnak 
köszönhetően fejlesztésre kerül a kerékpáros közlekedés Nagyrédén (a tervek szerint önálló 
kerékpárút kialakítása a Haladás úton és kerékpáros nyomvonal bővítés).  
Ha a lenti táblázat és diagram segítségével összehasonlítjuk a kiépített önkormányzati 
közlekedési elemek hosszát Nagyrédén és néhány szomszédos településen, akkor a következő 
megállapításokat tehetjük. A vizsgált települések közül Nagyrédén a legnagyobb a kiépített 
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önkormányzati utak hossza, ugyanakkor a kiépítetlen utak tekintetében is ez a község bír a 
legmagasabb értékkel. A kiépített járdák hossza a vizsgált települések között Nagyrédén majdnem 
a legalacsonyabb, míg egyik településen sem volt 2016-ban kiépített kerékpárút. Ha az 
önkormányzati utak kiépítettségét arányaiban vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy a vizsgált négy 
település közül Gyöngyöstarjánban a legmagasabb a kiépített önkormányzati utak aránya. De 
nincsen tőle jelentősen lemaradva Nagyréde sem, ahol 2016-ban az önkormányzati utak 14 %-a 
volt kiépített.  
 

2016 
Önkormányzati 

kiépített út 
(km) 

Önkormányzati 
kiépítetlen út 

(km) 

Önkormányzati 
kiépített járda 

(km) 

Önkormányzati 
kerékpárút 

(km) 
Gyöngyöspata 27 219 19 0 
Gyöngyöstarján 27 153 7 0 
Hort 18 160 17 0 
Nagyréde 36 228 10 0 

 

 
 

1.15.3. Közösségi közlekedés 
 
A település utasforgalmát elsősorban Gyöngyös felé a KMKK 3674 számú helyközi járata 
bonyolítja le, naponta 12-szer közlekedik. A településen 5 megállója van: 3. számú főúti elágazás, 
Újtelep, autóbusz-váróterem, Brezovay kastély, Rákóczi út. 
A települést a 3652 számú Gyöngyössolymos – Gyöngyös – Nagyréde – Hatvan járat is érinti. 
 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A településen kiépített kerékpáros infrastruktúra jelenleg nincs, a kis forgalmú utakon bonyolódik 
le a kerékpáros forgalom. 
A belterületi utakon általában egyoldali járda biztosítja a gyalogos közlekedés.  
 

1.15.5. Parkolás 
 
A településen kiépített parkoló a központban van: a Fő út mentén, illetve az Atkári út Erzsébet 
térhez csatlakozó szakaszán. 
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1.16. Közművesítés és elektronikus hírközlés 

1.16.1. A közművesítés fejlődése 
 
A történelmi múltú település Gyöngyös szomszédságában már az ezredfordulón is a jól 
közművesített települések közé tartozott. Már akkor a lakásállomány 57 %-a teljes 
közműellátással rendelkezett. A rendelkezésre álló legutolsó statisztikai adatok alapján, 2017. 
január 1-én a lakásállomány 89,5 %-a részesült teljes közműellátásban, ami a közüzemű 
vízellátást, szennyvízelvezetést, földgázellátást, valamint a villamosenergia ellátást foglalta 
magába. A lakásállomány további 10,1 %-a részleges közműellátással rendelkezett és a 
lakásállomány mindössze 0,4 %-a, kb. 50 lakás hiányosan ellátott, ezeknek a lakásoknak 
közüzemű közműszolgáltatásként csak a villamosenergia ellátás biztosított. 
 
A település a népességét vesztő települések közé tartozik, állandó népességszáma 2017 
januárjában 3282 fő volt, 2000 óta népességszáma 3,4 %-kal csökkent, eközben a lakásállomány 
3 %-kal nőtt, bár az utóbbi négy évben mindössze két új lakás épült a településen.  
 

1.16.2. Víziközművek 

1.16.2.1. Vízgazdálkodás és vízellátás  

 
A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 
beépített terület szinte minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 17,2 km vízelosztó vezeték 
üzemel a településen. A kiépített hálózat segítségével a lakosság kb. 99,6 %-ának a közüzemi 
vezetékes ivóvíz ellátását biztosítja. A településen 5 lakás nem részesül a vezetékes ellátásban. A 
közüzemű vízellátásban nem részesülő ingatlanok és az időszakos egyéb vízfogyasztók számára 9 
db üzemelő közkifolyó áll rendelkezésre. 
 
Tűzivíz ellátás 
 
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, 
biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 
 
Iparivíz ellátás 
 
A vezetékes ivóvízzel való takarékosság az ingatlanok fenntartási költségeit csökkenti, ezért 
jellemző a nem ivóvíz minőségű vízigény kielégítésére a házi kutak, az egyedi vízbeszerzés 
használata, melyet jellemzően locsolásra, illetve egyéb technológiai célra használnak. A házi 
kutakról, egyéni vízbeszerzésekről, az egyéni vízbeszerzésű vizek vízminőségéről nyilvántartás, 
adatok nem állnak rendelkezésre.  
 
Termálvíz ellátás 
 
Nagyréde jelenleg termálvíz kivétellel nem rendelkezik, térségében a termálvíz csak nagyobb 
mélységben fordul elő. Az elérhető víz épen csak a melegvíz tartományba esik. A szomszédos 
Gyöngyösön üzemelő termálvízkivételnél is 31oC hőmérsékletű a fürdő számára kitermelt víz. 
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Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer) 
 
A település közüzemű vízellátásának szolgáltatója a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
 
Nagyréde vízbázisa a településen belül üzemelő vízmű kutak. A községben üzemelő vízbázis 
hidrogeológiai védőterületének kijelölése nem történt meg. 
 
A vízmű kutakból kitermelt víz először vízműbe kerül, ahol a vas- és mangántalanítás történik, 
majd a település külterületén levő térszíni tárolókba nyomják a vizet, ahonnan táplálják a 
település kiépített elosztó hálózatát. Ezek a tárolók 170 mBf-i magasságban üzemelnek és 
biztosítják az elosztóhálózatba a megfelelő hálózati nyomást.  
 
A község vízellátó hálózati rendszere a beépített terület minden utcájában megépült. A hálózaton 
az ellátó vezetékek átmérője NÁ 150, 100 és 80-as és jellemzően acél anyagú.  
 
A közüzemi vízellátáson kívül néhány nagyobb ipari üzem, gazdasági felhasználó önálló saját 
vízbeszerzéssel biztosítja jellemzően a nem ivóvíz minőségű vízellátását.  
 
A település közigazgatási területén a jelenleg közszolgáltatást végző vízmű kutakon kívül még 
néhány kút található, melyek közvetlen egyéni fogyasztói igényeket elégítettek ki.  
 

1.16.2.2. Szennyvízelvezetés 

 
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Nagyréde a felszín alatti víz szempontjából az 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. Az országos 
vízminőség védelmi területek övezete két helyen érinti a település területét. 
 
A település felszín alatti vízminőségre érzékeny területen fekszik, ezért a felszín alatti és a felszíni 
vizek védelmére és saját vízbázisának is a vízminőség védelmére a szennyvízelvezetés, kezelés 
megoldása kiemelt feladata volt a településnek. Már az ezredfordulón a település központi 
belterületén kiépített közcsatorna hálózattal gyűjtötték össze a vizeket és továbbították a 
befogadó Gyöngyösi regionális szennyvíztisztító telepre. Jelenleg a közcsatorna hálózat település 
szinten kiépített. 
 
A községben kiépített hálózat gravitációs rendszerű, a település változatos topográfiai 
adottságára tekintettel a szükséges helyeken átemelők, és a hozzájuk tartozó nyomóvezetékek 
üzemelnek. A gravitációs hálózatot 20-as műanyag csatornák alkotják, a nyomóvezetékek kisebb 
átmérővel üzemelnek, szintén műanyag alapanyagú vezeték szakaszokkal.  
 
A rendelkezésre álló, lassan településszintű ellátottságra kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra a 
rácsatlakozás még nem település szintű. A nem csatornázott utcákban és a közcsatornára nem 
csatlakozó ingatlanoknál továbbra is a szennyvizeket helyi gyűjtőmedencékbe vezetik. Ezek 
jellemzően továbbra is szikkasztóként üzemelnek, így a község talajvizét és talaját továbbra is éri 
szennyvízből eredő szennyezés.  
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1.16.2.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

 
A település a Tisza részvízgyűjtőjén fekszik. A település mélyvonalain haladó vízfolyásokkal 
összegyűjtött vizeket a településen észak-dél irányba áthaladó Rédei-Nagy-patak fogadja be és 
szállítja tovább. A településtől délre Vámosgyörknél torkollik a Rédei-Nagy-patak a Gyöngyös-
patakba, amely onnan továbbszállítja a vizet a Tarnába, majd a Tarna a Zagyvába és a Zagyva 
Szolnoknál torkollik a részvízgyűjtő befogadójába, a Tiszába. 
 
A település kisebb-nagyobb vízfolyásokban és vízfelületekben nagyon gazdag. A település 
topográfiai adottsága mellett a telekszerkezetét több helyen is úgy alakították, hogy a 
tömbbelsőkben, a telkek összeérő hátsó határán halad a vízfolyás, amely a továbbtervezés során 
komolyabb megoldandó feladatot okoz, hogy a telkeken áthaladó vízfolyások karbantartását 
szabályozni lehessen. 
 
A településen áthaladó vízfolyások-patakok-halastavak karbantartására az ágazati előírásoknak 
megfelelően a társulási és önkormányzati kezelésűek mentén min. 3-3 m-es sávot kell 
karbantartásra kijelölni. A karbantartó sávot kedvező lenne közterületként szabályozni, ahol 
közterületi kiszabályozására nincs lehetőség, ott a közép-meder vízállás kijelöléséig, a meder 
telkének szélétől mérve kell biztosítani a karbantartó sávot, arra szolgalmi jogot bejegyezve a 
mederkarbantartó részére. 
 
Felszíni víztestekben, tavakban is gazdag a település, azok hasznosítására több lehetőség is van. 
 
Nagyrédén a csapadékvizek elvezetésére jellemzőbben nyílt árkos csapadékvíz elszállító 
rendszert alakítottak ki. Zárt csapadékvíz-hálózat a község központi területén fordul elő. A nyílt 
árkos csapadékvíz elvezetés a szélesebb utcákban kétoldali burkolt árokként van kiépítve.  
 
Nagyrédén a főbb utcákon kívül a felszíni vízrendezés céljából az utcákban általában egy- vagy 
kétoldali szikkasztóárkokat alakítottak ki. A település külsőbb területein vannak olyan 
utcaszakaszok is, ahol semmilyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve. A településen a nyílt árkok 
karbantartása nem rendszeres és nem általános.  
 

1.16.3. Energiaközművek 

1.16.3.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás  

 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, földgáz 
rendelkezésre áll, bár sajnálatosan a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is 
jelentős mértékű. 
 
Villamosenergia ellátás 
 
Nagyréde villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Hálózati Kft biztosítja. 
 
A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományát meghaladó a 
villamosenergia ellátásban részesülők száma. Természetesen ez a statisztikai nyilvántartásban 
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szereplő adat a fogyasztók számát jelöli, beleértve a szőlős, a kiskertes és egyéb fogyasztókat is, 
így e vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a mértékadó, amely szerint a lakosság számára 
teljes körű az ellátottság. 
 
A község villamosenergia ellátásának bázisa a Gyöngyösi 132/22 kV-os alállomás, amely 
nagyfeszültségű betáplálása a főelosztó hálózati rendszer vezetékéről megoldott. Nagyréde 
település közigazgatási területét nem érinti főelosztó hálózati nyomvonal. 
 
A Gyöngyös alállomásról induló 22 kV-os hálózat képezi a község villamosenergia ellátásának 
gerinc elosztóhálózatát. A község bel- és a külterületén is a villamosenergia ellátás a 22 kV-os 
középfeszültségű hálózati rendszere oszlopokra telepítve üzemel és fűzi fel a fogyasztói 
transzformátor állomásokat. A nagyobb ipari-gazdasági fogyasztókat közvetlen a 22 kV-os 
hálózatról kiépített bekötéssel látják el, és azok telken belül, önállóan saját transzformátort és 
belső elosztóhálózatot üzemeltetnek. 
 
A közcélú 22 kV-os középfeszültségű hálózatok fűzik fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. 
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra fektetve üzemel. 
 
A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A 
kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel csak éppen a közlekedésbiztonsági 
igényeket elégítik ki. 
 
Földgázellátás 
 
A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 
földgázellátást építették ki. A település területén 2016-ban 30,9 km földgázelosztó hálózat 
üzemelt. A gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2017. január 1-én 1119 lakás, a 
lakásállomány 89,5 %-a csatlakozott közvetlenül a földgázelosztó hálózatra. Fűtési célú 
energiaellátásra is 1119 lakás hasznosította a földgázt ezzel biztosítva a komfortos életkörülmény 
lehetőségét. 
 
Az ország egyetemes gázszolgáltatója a NKM Földgázszolgáltató Zrt, a hálózat üzemeltetője a 
TIGÁZ Zrt.  
 
A nagyközép-nyomású hálózattal érkezik a földgáz a település keleti széléhez. A település 
gázfogadójától indul a középnyomású elosztóhálózat. A nagyobb ipari-gazdasági terület ellátása 
közvetlenül a nagyközép-nyomású hálózatról kiépített bekötéssel megoldott. A nagyobb ipari 
fogyasztók egyedi nyomásszabályozókat üzemeltetnek a telkükön belül.  
 
A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot szinte valamennyi belterületi utcában kiépítették. A 
kiépített gázelosztó hálózat középnyomású, a fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő 
kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az 
egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára 
szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról 
lehet közvetlen kielégíteni az igényeket. 
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Távhőellátás 
 
A településen távhőellátás nem üzemel. 
 
Egyéb energiaellátás 
 
A községben kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 89,5 %-a számára biztosított az 
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 10,5 %-ában ma 
is a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítják.  
 
Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően azonban meg kell említeni, hogy a 
háztartásoknak szolgáltatott éves gázmennyiség változóan alakult (2000-ben 2291 ezer m3, 2003-
ban 2655 ezer m3, 2010-ben 1426,2 ezer m3, 2016-ban 1145,8 ezer m3). Ez az erősen csökkenő 
tendencia jelzi, hogy egyre többen próbálják csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes gazdasági 
nehézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeik csökkentése érdekében 
rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas 
hagyományos energiahordozó hasznosítására, költségeik csökkentése érdekében földgáz helyett 
nem vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel azonban a település környezetterhelését 
növelik.  
 

1.16.3.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

 
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak 
időközben háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók 
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló 
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz 
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható 
fejlődés lehetőségét szolgálják. 
 
A hazánkban, így Nagyréde területén is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a 
napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az 
ország területén nem egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai 
és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adottságok.  

Szélenergia 

 

 
6. ábra: Bartholy – Radics – Bohoczky (2003) 
A szél energiája Magyarországon  
 
Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem  
Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 
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A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék 
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek 
alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen 
villamosenergia termelhető. 
 
A szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az 
ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések 
alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 
 

 

 
7. ábra: Az évi átlagos szélsebességek [m/s]  
és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 
 
Forrás: www.met.hu 

 
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 
energiáját. A térképről leolvasható, hogy Nagyréde és térsége nem fekszik a szélenergiát 
kedvezően hasznosítható területen, annak hasznosítási lehetősége nem zárható ki. 
 
Nagyréde területét érintő szélerőmű létesítési szándék jelentkezéséről nincs információ. 

Napenergia 
 

 

 
8. ábra: A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege 
Magyarországon (2000-2009)  
 
Forrás: www.met.hu 

 
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú 
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre 
alkalmas. A továbbfejlesztéssel kialakított naperőmű panelek közvetlen villamosenergia 
előállítására alkalmasak. 
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9. ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra)  
Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján 
 
Forrás: www.met.hu 

 
A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így 
ezek változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia 
hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is 
rögzíthető.  
 
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 
energiáját. Nagyréde területén körülbelül 2000 óra a maximálisan hasznosítható éves napos órák 
száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. A hasznosítás lehetősége 
napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre 
biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 
 
A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi, helyi hasznosítással 
alkalmazásuk egyre növekszik. A 3-as út mellett a JÁSZ-Plasztik Kft Nagyrédei telephelyén 2,48 
MW kapacitású naperőmű park üzemel, amely javítja a gazdasági terület fenntarthatóságát. 
 
A háztartásoknál is a napenergia hasznosítása növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre a 
helyi hasznosítási célra elhelyezett napkollektorokról, naperőmű panelekről. 

Vízenergia 
 
A település vízfolyásokban gazdag, de a vízfolyások esésével és tömegáramával, mint megújuló 
energiaforrással lehetne energiát termelni, amelynek hasznosításához vízikerék telepítése 
szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen 
villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a nagyobb vízszint-változású, illetve 
a nagyobb vízhozamú vízfolyások alkalmasak, Nagyrédén nincs ilyen vízfolyás, így közüzemű 
szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Nagyrédén nincs lehetőség. 
 
Biomassza-biogáz 
 
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági 
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen 
elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá 
alakítva hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva 
üzemanyagként hasznosítható. 
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Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Nagyréde területén is van 
lehetőség, de megfontolandó, hogy az általa az épített környezetben jelentkező környezetterhelés 
növekedés felvállalható-e. 
 
Geotermikus energia 
 
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják 
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földhő 
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  
 
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz 
előállítására hasznosítható. 
 
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan 
rendelkezésre állását bemutató térképet. A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a 
termikus energia hasznosítását kedvezőbben megvalósítani.  
 
A földhő hasznosítására Nagyréde területén van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül 
realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó 
megtakarító hatása. 
 
A gazdaságosan kitermelhető termálvíz hőfoka 30-31 oC körüli, annak hatékony hasznosítására az 
alacsony hőmérséklete miatt nincs lehetőség. 
 

  
13. ábra: Magyarország geotermikus 

energiahordozó hasznosítási lehetősége – A 
Pannon-medencének és régiójának geotermikus 

hőtérképe (részlet)  
Forrás: PannErgy, Portfolio.hu 

14. ábra: Magyarországon geotermikus energia 
hasznosítási lehetőség a felhagyott CH meddő kutak 

– Magyarország CH meddő kútjainak területi 
megoszlása  

Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 2001-ben) 
 
 

1.16.3.3. Önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

 
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 
jelenleg megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit 
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elégítik ki, a termikus célú energia ellátásuk pedig földgázzal, helyi hőbázis segítségével 
biztosított. 
 
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak. Az utóbbi években egyre jobban előtérbe 
kerül az energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása 
is, de erről átfogó információ, nyilvántartás nem áll rendelkezésre.  
 

1.16.4. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, 
vezeték nélküli hírközlési építmények) 

1.16.4.1. Vezetékes elektronikus hálózat 

 
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. 
Nagyréde vezetékes távközlési hálózatának bázisa a 24-es primer körzetben lévő gyöngyösi 
elsődleges primer központ. A település a 37-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve 
nemzetközi távhívó hálózathoz.  
 
A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000-ben 923 egyéni analóg 
távbeszélő fővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 76,1 %-a rendelkezett vezetékes 
telefonvonallal. A vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés 
csökkent. 2017. január 1-én 670 db egyéni fővonal üzemelt, de az ellátottság ezzel is teljes körűnek 
tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  
 
A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2017. január 1-én 2 db nyilvános távbeszélő 
állomás üzemelt. 
 
A kedvező műsorvétel biztosítására kiépítették a kábel TV hálózatot. 2000-ben 244 lakás 
csatlakozott a kábel TV hálózatra, az akkori lakásállomány 20,1 %-a. 2017. január 1.-én már 643 
lakás, a lakásállomány 51,4 %-a csatlakozott a jó műsorvételi lehetőséget nyújtó kábelhálózatra. 
 
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat, és műsorelosztó hálózat is követve a 
kisfeszültségű elosztóhálózat fektetési módját, föld feletti elhelyezéssel üzemel.  
 

1.16.4.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények 

 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák – részben a településen belül, részben a környező 
településeken – elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor 
Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette és üzemelteti. 
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1.16.4.3 Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának 
és létesítményeinek szerepeltetése a településrendezési tervben 

 
A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére 
vonatkozó alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat 14/2013 
(IX.25.) NMHH rendeletben rögzítette. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati 
rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési eszközök keretében készített infrastruktúra 
alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan keletkező 
konfliktusok feltárhatók legyenek. A hálózatengedélyes szolgáltatókról az NMHH nem vezet 
nyilvántartást. 
 
Az NMHH a szolgáltatási engedéllyel rendelkezőkről vezet nyilvántartást, amelyek részben saját 
kiépített hálózatuk segítségével, részben bérelt hálózattal tudják biztosítani a szolgáltatást. A 
szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre így lényegesen bővebb, mint akik 
hálózatengedéllyel rendelkeznek és lényegesen több szolgáltatási engedélyes áll készenlétben a 
szolgáltatásra, mint ahánynak a szolgáltatását a településen élők igénybe veszik. 
 
Az NMHH a szolgáltatási engedéllyel rendelkezők nyilvántartását tartja fontosnak, a piaci verseny 
biztosítására, a szolgáltató szabad kiválasztásának lehetőségére, tekintettel arra, hogy az 
elektronikus hírközlés alanyi jogú szolgáltatás.  
 
Nagyréde területén 60 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati 
nyilvántartás szerint. 
 
A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 5 
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen 
közöttük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 
 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által vezeték 
nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 14 szolgáltatót tartanak nyilván. 
Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat.  
 

1.16.5. A közmű kiszolgálás, a közművesítettség fennálló konfliktusai 
 
A környezeti állapotot alapvetően befolyásolja a felszíni vízelvezetés kialakult rendszere. A 
település változatos topográfiai adottsága, élővizekben, vízfolyásokban való gazdagsága, a 
kialakított jellemző nyílt árkos elvezetési mód, igényesebb kialakítása nagyon indokolt. A 
település önkormányzata egyes utcák burkolt nyílt árkainak a kiépítésével törekszik a 
rendezettebb utcaképek kialakítására. 
A településen élők életkörülményeinek, a település környezeti állapotának alakításában a 
közművek elhelyezésének is meghatározó szerepe van. A településen a villamosenergia ellátás és 
a vezetékes elektronikus hírközlési hálózatok jellemző föld felett haladnak, amelyek egyes 
utcákban szinte betöltik a föld feletti tereket. Föld feletti telepítésük esztétikai hatásukkal rontják 
a település arculatát, miközben az egyes ingatlan tulajdonosok sokat tesznek a telkük előtti 
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közterület igényes rendezéséért és az önkormányzat is törekszik a közterületek igényesebb 
alakítására. 
A környezeti állapot alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát 
meghatározó közvilágítás. Nagyrédén, településszinten ma is jellemző, hogy közvilágítás az 
esztétikus egyedi lámpatestek helyett, a kisfeszültségű elosztóhálózatok tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejekkel megoldott, így arculat-alakító hatása nem érvényesülhet. 
Meg kell említeni, hogy az utóbbi években a gázfogyasztó háztartások éves átlagos gázfogyasztása 
drasztikusabban csökkent (az ezredforduló óta megfeleződött), ami részben magyarázható az 
egyszerű takarékossággal, illetve korszerűsítéssel (fűtés-korszerűsítéssel, szigetelés-javítással, 
esetenként előforduló megújuló energiahordozó alkalmazásával), de döntően csak azzal 
magyarázható, hogy a családok gazdasági nehézségei növekedtek. A gazdasági nehézségek 
hatására többen visszatértek a hagyományos tüzelőanyag használatára, illetve egyre többen 
használnak vegyesen tüzelőanyagot, ahol a műszaki feltételek biztosítottak egymás mellett 
használnak földgázt és hagyományos nem vezetékes energiahordozót, kandallók, cserépkályhák 
alkalmazásával a cirko-tüzelés, vagy konvektoros hőellátás mellett. A nem vezetékes 
energiahordozók alkalmazásának növekedése kedvezőtlen légköri viszonyoknál rontják a 
környezeti állapotokat, a levegő tisztaságát, minőségét. 
A fentieken túl meg kell említeni azt is, hogy a klímaváltozás okozta szélhatás növekedés rontja a 
föld feletti hálózatok üzembiztonságát.  
 
 

1.16.6. Közművek és elektronikus hírközlés helyzetének elemzése 
 

A helyzetfeltárás készítésekor elemzésre került, hogy a rendelkezésre álló közműellátás és 
elektronikus hírközlés milyen szinten biztosítja Nagyrédén élők komfortját, segíti-e a gazdaságát, 
mivel a községben élők életkörülményeit, a település környezeti állapotát a gazdasági életét a 
közmű-infrastruktúra kiépítettsége alapvetően befolyásolja.  
A komfortos életkörülmény alapfeltétele a kedvező közmű-ellátottság, amelyhez a vezetékes 
közüzemű közművek rendelkezésre állása szükséges. A településen kedvező kiépítettséggel, 
településszintű ellátottságot biztosítva, a villamosenergia ellátás áll rendelkezésre. Település 
szintű kiépítettséggel a jelenleg kiépített hálózati rendszerein keresztül a vezetékes vízellátás 99,6 
%-os, a közcsatornás szennyvízelvezetés 91,2 %-os és a termikus energiaellátásra automatikus 
üzemvitelű lehetőséget biztosító földgázellátás 89,5 %-os.  
Az ellátottság vizsgálata alapján a kiépített hálózatokra csatlakozva a településen élők 89,5 %-a 
élvezi a teljes közműellátás komfortját és összkomfortos, komfortos életkörülmények között él. A 
lakosság 10,5 %-a számára az automatikus üzemvitelű termikus energiaellátást nyújtó 
földgázellátás igénybevétele hiányzik a teljes közműellátásához, akik így csak részleges 
közműellátás lehetőségével élnek A lakásállomány mindössze 0,4 %-ában közüzemű 
szolgáltatásként csak a villamosenergia áll rendelkezésre. 
A közüzemű közműszolgáltatás rendelkezésre állása a közvetlen Gyöngyös mellett fekvő 
településen nem csak a lakosság igényesebb közmű infrastruktúra ellátása érdekében fontos, 
hanem egyben hozzájárul a település környezeti állapotának a védelméhez is. A település területét 
a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen fekvő települések közé sorolta, továbbá a település területét érinti 
az országos vízminőség védelmi terület is. Ezek a felszín alatti vízbázis védelmet szolgáló 
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korlátozó adottságok egy olyan településen, amelynek a vízellátása a saját vízbázisára, saját helyi 
kútjaira támaszkodik, a szennyvízelvezetésére szigorú elvárásokat terhelnek. 
A település nagyon kedvező hidrogeológiai adottsága helyi vízbeszerzés lehetősége, a helyi kutak 
jelenléte. A saját vízmű kutak vízminőség védelme kiemelt feladata a településnek, ehhez 
elsődlegesen a közüzemű szennyvízcsatornázás település szintű kiépítését megoldották.  
Az összkomfortos, illetve komfortos termikus energiaellátást biztosító vezetékes 
földgázellátottság szinte település szintű kiépítettségű, a rácsatlakozás mértéke még nem 
település szintű. A település környezeti állapotának alakításában, a levegő tisztaságának 
biztosításában nagyon fontos szerepet tölt be. A nagyon kedvező kiépítettségű 
környezetkímélőbb hőellátást nyújtó földgázellátást az ezredforduló óta egyre kevesebben veszik 
igénybe és hőellátásra a levegőt erősebben terhelő hagyományos szilárd tüzelőanyagot 
hasznosítják.  
Vizsgálva a háztartások villamosenergia fogyasztási adatait is, azok kedvezőbb állapotot 
tükröznek, mivel a villamosenergia fogyasztás adatai növekedést mutatnak. 
A helyszíni vizsgálatok alapján megállapítható, hogy jelenleg a lakossági megújuló energiahordozó 
hasznosítás a településen szórványosan ugyan előfordul, néhány napkollektor, naperőmű-panel 
látható, de energiagazdálkodást, az energiastruktúrát befolyásoló hatása még nem tapasztalható. 
A településen üzemel naperőmű-park. A 3-as út mellett a JÁSZ-Plasztik Kft Nagyrédei telephelyén 
2,48 MW kapacitású naperőmű park üzemel. 
Nagyrédén úgy a vezetékes, mint a vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatás 
megfelelően kiépítetten rendelkezésre áll. A vezeték nélküli ellátottságra, a megfelelő beltéri 
lefedettség biztosításához településen belül és tágabb térségben a szükséges építmények 
elhelyezésre kerültek. A vezetékes szolgáltatás hálózatát föld feletti telepítéssel építették, s mind 
föld feletti tereket foglaló létesítmények, ugyanazokat a nehézségeket okozzák a településen, mint 
amit a föld feletti elhelyezésű villamosenergia ellátás hálózati rendszerei okoznak. 
 

1.17. Környezetvédelem 

 
A település az alábbi környezetvédelmi vonatkozású helyi rendeletekkel és programokkal 
rendelkezik. 

• 6/2004. (IV. 8.) számú önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet 
védelméről 

• 8/2005. (V. 18.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
Hulladékgazdálkodási Tervéről 

• 8/2012.(VI.15.) számú önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetésének 
szabályairól 

• 10/2012. (VI.15.) számú önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a 
helyi hulladékgazdálkodásról 

• 4/2015. (IV.10.) számú önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséről 

• 12/2015. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályairól 
• 13/2015. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól 
• 23/2015. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 
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1.17.1. Talaj, felszíni és felszín alatti vizek 

 
Nagyréde uralkodó talajtípusa a barna erdőtalaj. Külterületét a korábbi hagyományos 
mezőgazdasági tájhasználatnak köszönhetően jelenleg is mezőgazdasági területek alkotják, több 
mint 50 %-a szántó.  A mezőgazdasági területek művelése során alkalmazott kemikáliák 
használata potenciális veszélyforrást jelent a településen. Az ebből származó diffúz szennyezés a 
talajt, a talajvizeket, és a felszíni vizeket veszélyezteti. A műtrágyák és permetszerek nagyon jól 
oldódnak, így a csapadék beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe.  

A talajminőséget rontó tényezők közül a legjelentősebb az erózió, melyet elsősorban a fizikai 
talajféleség határoz meg, másodsorban a helytelen talajhasznosítás, melynek eredményeként 
fokozatos minőségromlás következhet be. A település egésze szélerózió által veszélyeztetett 
terület. Az erózió valamelyest csökkenthető lenne a mezőgazdasági utak menti fasorokkal, 
cserjesávokkal, azaz a nagytáblák tagolásával, azonban ezek hiányosak.  

A település délkeleti határánál húzódó nagy forgalmat bonyolító 3. sz. főút véderdők, 
védőfásítások hiányában potenciális közlekedési eredetű talajszennyező forrás. A 
szennyezőanyagok először a levegőbe jutnak, majd a részecskék ülepedése és a csapadék kimosó 
hatása következtében kerülnek a talajra és a talajvízbe. 

Felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 27/2004. 
(XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg, mely alapján a település a felszín alatti víz állapotának 
érzékenysége szempontjából érzékeny terület. 

Az OTrT 3/7. melléklete alapján Nagyrédét érinti az Országos vízvédelmi terület övezete.  

Nagyrédén a talajvízszint mélysége a Rédei-Nagy-patak menti területeken 5-10 m között alakul, 
átlagosan 6 m, a külterületen 10-20 m mélyen helyezkedik el, és összes mennyisége 50 l/s alatt 
marad. 

Talajvízszint mélysége  

 

  

forrás: MFGI térképszerver – Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-20m) 

 
Felszíni vizek tekintetében Nagyréde meghatározó elemei a Rédei Nagy-patak és a kiemelt 
természeti értéket jelentő víztározók. A Magyarország felülvizsgált 2015. évi vízgyűjtő-
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gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozat által elfogadott vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben kijelölt felszíni víztestek közül a Rédei-patak-alsó és Rédei-patak-felső 
természetes felszíni víztestek érintik a települést. 
Nagyréde közigazgatási területe és a helyi vízmű kútjai sérülékeny vízbázisú területek. A település 
területén az ivóvizet a lakosság részére három mélyfúrású kút szolgáltatja. A nyers víznek magas 
a mangán és hidrogénkarbonát tartalma, ezért UB-71 CALAGAN rendszerű mangán-, vas- és 
gáztalanítót üzemeltetnek a tisztítására. 

 
1.17.2. Levegőtisztaság és védelme 

 
Levegőminőség-védelmi szempontból a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről, a települést a 10. kategóriába sorolja. Ez alapján a 
légszennyezettségi agglomeráció az alábbi zóna csoportokba tartozik: 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 
Kén- 

dioxid 

Nitro-
gén- 

dioxid 

Szén- 
monox

id 
PM10 Benzol 

Talaj-
közeli  
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PM10  
Arzén  
(As) 

PM10  
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m  
(Cd) 

PM10  
Nikkel  

(Ni) 

PM10  
Ólom  
(Pb) 

PM10  
benz(a)- 

pirén 
(BaP) 

Légszennyezettségi agglomeráció 

10. Az ország többi 
területe, kivéve az alább 
kijelölt városokat 

F F F E F O-I F F F F D 

A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt: 
zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a 
környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja tartósan 
vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM 
rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik. 

A vonatkozó tartományok a következőek: 
4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 
szóló jogszabály szerint történik. 
 

A zónába sorolás a vizsgált területre nem ad specifikus adatot, ugyanis a zónán belüli átlagot 
jeleníti meg. Ugyanakkor a táblázat alapján megállapítható, hogy Nagyrédén elsősorban a PM10 
(szálló por) és a talajközeli ózon mértéke okozhat problémát. 
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A településen sem állandó, sem időszakos légszennyezettség mérés nem történik. A területhez 
legközelebb eső mérési pontok Hatvanban találhatók, melynek adatai nem vonatkoztathatók a 
településre. 

Közlekedési eredetű légszennyezés  
A levegőterhelés esetében a közlekedési eredetű légszennyezés meghatározó, mely elsősorban a 
3-as számú főút mentén és annak közvetlen közelében tapasztalható. A közlekedési eredetű 
emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok és telítetlen szénhidrogének 
alkotják. Ezek közül a telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. 
A 3. sz. főút elkerüli Nagyréde belterületét, így a szennyező források közvetlen közelében 
jelentkező terhelés a belterületen már nem érzékelhető. Az átmenő forgalom következtében 
kialakuló légszennyezés csökkentését segítő növénytelepítés hiányos a főút egyes szakaszain.  
 
Üzemi eredetű légszennyezés 
Az üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer 
(LAIR) önbevallásos alapon működő adatai alapján 3 db olyan telephely található Nagyrédén, 
melyekkel kapcsolatban hatósági eljárás, határérték megállapítás, vagy önbevallás történt 2016-
ban. Az alábbi táblázatban szerepelnek a bejelentett, potenciális szennyező anyag kibocsátók, 
melyek esetében határérték megállapítás vagy légszennyező pontforrás működési engedélyének 
kiadása kapcsán hatósági határozat született.  
 

Forrás: OKIR adatbázis 

A Felügyelőség nyilvántartása szerint a legnagyobb arányban kibocsátott szennyezőanyag a szén-
dioxid, melynek fő kibocsátója a Hűtőház volt (1483726 kg/év). A fentieken kívül helyi 
légszennyező forrásnak tekinthető a Szőlőskert Rt. szennyvízelhelyező területe, valamint néhány 
kisebb helyi üzem. A közigazgatási területen belül található egyéb üzemi tevékenységet végző 
telephelyek kibocsátása is ellenőrzött keretek között történik. 

Tárgyév Megnevezés Cím Kibocsátás 
(kg/év) Anyagnév 

2016 Hűtőház Haladás út 1. 
1483726 SZÉN-DIOXID 

765 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
97 Szén-monoxid 

2016 Nagyrédei telephely Kettőscsárda 2. 

3617 Etil-acetát  / ecetészter; ecetsav-etil-
észter / 

657 Izo-propil-alkohol 
327 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
250 Szén-monoxid 

31 Sztirol 
18 Etil-alkohol / etanol / 

9 Izo-butil-alkoholok 
8 Butil-alkohol  (primer-butanol) 
2 Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) 

2 Propilén-glikol-monometil-éter / 
metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol / 

1 Aceton 

2016 Borászati üzem Atkári út – Haladás 
út 

111 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
24 Szén-monoxid 
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Fűtési eredetű légszennyezés 
Lakossági légszennyezés tekintetében elsősorban a fűtés a legnagyobb szennyező forrás, ez 
azonban leginkább a téli hónapokban, fűtési szezonban jelentkező probléma. Nagyrédén a 
gázhálózat kiépített, a lakásállomány 91%-a csatlakozott a vezetékes gázhálózatra, mely 
levegőminőségvédelmi szempontból kedvező, mivel a gázfűtés használata esetén kerül a levegőbe 
a legkevesebb káros anyag. 
Azonban az utóbbi években megfigyelhető tendencia, hogy egyre több ingatlan 
energiatakarékossági okokból hagyományos tüzelőanyagot is használ fűtési célokra, mely a 
levegőminőséget kedvezőtlen irányba befolyásolja. 

Diffúz légszennyezés 
Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről illetve burkolatlan 
utakról származó por jelenti. A szántók nagyfokú porterhelése elsősorban a nagytáblás 
kialakításuknak köszönhető. Az egybefüggő nagytáblás parcellák között nincsen tagolás, fizikai 
elválasztás, hiányosak a dűlőutak menti fásítások, cserjesávok, melyek csökkentenék a deflációt, 
porterhelést. 
 

1.17.3. Zaj- és rezgésterhelés 
 
A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből és az üzemi tevékenységből származó 
zaj mértéke határozza meg. Nagyréde zajvédelmi szempontból kedvező helyzetben van, vasúti 
zajterhelés nem érinti, és az M3-as autópálya is elkerüli. Zsáktelepülés lévén az átmenő forgalom 
okozta zajterhelés sem jellemző. 

A települések általános zajterhelésének bemutatására a stratégiai zajtérkép alkalmas, mely 
Nagyréde esetében nem készült. 

Jelentősebb pontszerű zajforrást a Szőlőskert Zrt. üzemei, illetve néhány aggregátor jelenthet, 
melyek a Real áruház hűtőpultjait üzemeltetik. A JÁSZ-TÉSZ Kft. Haladás út 1. sz. alatti telephelyén 
működő hűtőház zajkibocsátása miatt, intézkedési terv kötelezés történt. 

A település közigazgatási területén működő kisebb telephelyek és üzemi létesítmények nem 
adnak okot hatósági zaj- és rezgésvizsgálatok elvégzésére. 

 
1.17.4. Hulladékkezelés 

 
Nagyréde hulladékgazdálkodási tervéről az Önkormányzat 8/2005. (V. 18.) számú rendelete 
rendelkezik, mely a Gyöngyös Körzete Kistérség Területfejlesztési Társulás Településeinek 
Hulladékgazdálkodási Tervére hivatkozik. A településen a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátását, a kommunális hulladék összegyűjtését és elszállítását, a szelektív hulladékszállítást, 
valamint a lomtalanítást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. Az üzemi eredetű hulladékok elhelyezéséről az üzemek 
gondoskodnak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. 

A Hulladékgazdálkodási Terv szerint a Kistérségben jellemzően nem veszélyes hulladékok 
kezelése történik, mely túlnyomórészt ártalmatlanítást jelent. Az építési-bontási (inert) 
hulladékoknak Gyöngyösön külön lerakó üzemel. A Hulladékgazdálkodási Tervben található 
adatok Nagyrédére vonatkozóan az alábbi táblázatban láthatók. 
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Település 
Keletkezett nem veszélyes 
települési szilárd hulladék 

(t/év) 

Építési-bontási 
hulladékok (t/év) 

Kommunális 
szennyvíziszap 

Nagyréde 600 15 0 
 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai szerint az alábbi cégek esetében 
folytatott le a KDV hatósági eljárást, melyek hulladékkezelési engedély kiadására irányultak és 
jelenleg is hatályosak. 

Megnevezés Kiadás 
dátuma Cím Ügykör 

METÁL-BAU 2002 Építő és 
Szállítmányozási Kft. 2014 Mikszáth Kálmán út 1. Nem veszélyes hulladék 

szállítása 
Andr-Ás Alapépítő és Szolgáltató 

Kft. 2014 Szabadság 59. Nem veszélyes hulladék 
szállítása 

Forrás: OKIR adatbázis 

Nagyréde külterületein nem jellemző az illegális hulladéklerakás. 

 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy 
korlátozó tényezők) 

 
1.18.1. Építésföldtani korlátok 

 
Heves Megye Területrendezési Terve (HMTrT) szerint a települést nem érinti a földtani 
veszélyforrás területének övezete.  
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatásában nem nevez meg 
olyan veszélyforrást, amely építésföldtani korlátot jelent a település bármely pontján.   
Nagyréde területe országos viszonylatban sem tartozik a földrengés veszélyeztetett területek 
közé. 

 
Magyarország szeizmikus zónatérképe 

Horizontális gyorsulás értékek 50 évre, 10 % meghaladási valószínűség mellett (1/475 év gyakoriság) az 
alapkőzeten, g egységben 

Forrás: MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti melléklet 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

 
Nagyrédét a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja számon, 
közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett. 
 
 

 

16. ábra: Magyarország településeinek árvízi kockázati 
besorolása 
 
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 
értékelése hazánkban 
http://www.vedelem.hu 
 

 
Az árvízvédelem fejezetben a helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Bár a vízügyi 
ágazat alapján a települést árvíz nem veszélyezteti, a településen áthaladó patakok, vízfolyások is 
okozhatnak vízelöntést. A patakok, árkok meder karbantartási hiányossága, illetve szélsőséges 
csapadékesemény, nagy intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan magas 
vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely helyi vízelöntést okozhat. 
 
A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár-elhárítási terv 
rögzíti a kárfelszámolást. 
 
A települést Heves megye Területrendezési tervének övezetei közül rendszeresen belvízjárta 
terület, nagyvízi meder területe, vízeróziónak kitett terület nem érinti. 
 
Mivel a települést a nagyvízi meder nem érinti, így árvízveszélyeztetés sem várható.  
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1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

 
Pálfai féle belvíz veszélyeztetettségi térkép (saját szerkesztés) 

 
A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz-állás okoz. A 
belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzíti. 
A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába 
sorolták, az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az 
erősen veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a településrendezési tervekben csak a közepesen 
és erősen veszélyeztetett területeket jelölik. Ennek alapján Nagyréde közigazgatási területe 
belvízzel nem veszélyeztetett.  
 

1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

 
A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki. A mély fekvésű területen, ha rövidebb-
hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel 
mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. 
 
A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell 
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 
 
A mély fekvésű területet viszont célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A 
vízelvezetés rendszerében, vízvisszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb 
földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetben célszerű területét 
vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának megoldásáról is gondoskodni kell, 
hogy elkerülhetőek legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog-tanya 
kialakulás) előfordulása. 
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1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

 
A települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízvédelmet nem igényel. 
 
Nagyrédén az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada nem belvízi eseményként 
jelentkezik, hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a 
hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges 
csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi 
katasztrófavédelem feladata. 
 
A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék azonban okozhat helyi 
vízelöntést, vízkár „árvízi”, „villám-árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel 
a vízelvezető rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered. A 
villámárvízi veszélytérkép besorolása szerint magas kockázatú a település veszélyeztetettsége. 
 

 

18. ábra: Magyarország településeinek 
villámárvízi kockázati besorolása 
 
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz 
kockázat értékelése hazánkban 
http://www.vedelem.hu/ 
 

 
1.18.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

 
Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Vízmű kutak és azok hidrogeológiai védőterületei 
• Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

2. Szennyvízelvezetés 
• Szennyvízátemelők védőtávolsága 
• Regionális szennyvízszállító vezeték nyomvonala 

3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
• Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-

es karbantartó sávval 
• Felszíni vízrendezést szolgáló, önkormányzati, vagy társulási kezelésű vízfolyás, 

csatorna menti 3-3 m-es meder karbantartási sávval 
4. Energiaellátás 
Villamosenergia 

• 22 kV-os gerinc légvezeték elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől 
mért 7-7 m-es biztonsági övezettel 

• 22/0,4 kV-os transzformátor 
Földgázellátás 
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• Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték a csőpalásttól mért 5-5 m-es biztonsági 
övezetével 

5. Elektronikus hírközlés 
• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 

 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának 
adatszolgáltatása alapján a község területén nincsen engedélyezett szilárdásvány-kutatás vagy 
bejelentett előkutatás.  
 

1.20. Városi klíma 
 
A településen belül, a mesterségesen kialakított környezetben a beépítés miatt sajátos éghajlat 
alakul ki, amit „városklímá”-nak neveznek. A be nem épített külterület felöl a beépített terület felé 
haladva egyre magasabb lesz a hőmérséklet, amelynek növekedését a beépített területen 
megjelenő zöldfelület, vízfolyás, árkok-csatornák medre, kisebb beépítettségű telek meg tudja 
törni. De a beépítés „sűrűjében” a hőmérséklet növekszik és azzal együtt a hőérzet fokozódik. 

A „városi” klíma alakítását település szinten a meteorológiai adottságok alapvetően befolyásolják, 
de azt a beépítéssel, annak az alakításával, intenzitásával javítani is és rontani is lehet. Az évi 
középhőmérséklet 10,8 °C. Az uralkodó szélirány északnyugati és délkeleti. Az évi csapadék 
átlagos mennyisége 536 mm. Az átlagos vízhiány április 1-je és szeptember 30.-a között 163 mm. 

A beépített terület mikroklímáját az utcafásítások javíthatják a napfényhatást csökkentő 
árnyékoló hatásukkal. A fasorok, cserjék telepítésének lehetőségét a föld felett és alatt vezetett 
közműhálózatok (villamosenergia ellátás és elektronikus hírközlés hálózatai) valamint a nyílt 
árkok is korlátozzák. 

A városi mikroklíma helyi javításához a település zöldfelületi intenzitásának, arányának biológiai 
aktivitásának növelésével lehet hozzájárulni. A megfelelően kialakított növénytelepítések, 
fatelepítések célzottan segíthetik az utcák, terek, akár épületek mikroklímájának javítását. 
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 

2.1. A helyzetfeltárás és helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézise - 
problémák, értékek, fejlesztést befolyásoló külső és belső tényezők 
összegzése 

  
Településhálózati összefüggések 
 
Nagyréde az Észak-magyarországi régióban, Heves megye dél-nyugati részén fekszik. A Gyöngyösi 
járáshoz tartozó település a megyeszékhelytől, Egertől mintegy 45 km-re, a fővárostól pedig 
körülbelül 70 km-re helyezkedik el. A Mátra-vidék délnyugati peremén elterülő község 
zsáktelepülés, tehát tulajdonképpen nincsen átmenő forgalma, Nagyrédét mégis viszonylag jó 
közlekedés földrajzi adottságok jellemzik. A község délkeleti határánál halad a 3 számú főút, 
amely nyugati irányban a fővárossal, keleti irányban pedig többek között a szomszédos 
járásközponttal, Gyöngyössel és Miskolccal biztosít közvetlen kapcsolatot.  A településről a 3-as 
főúton keresztül 2 km-en belül elérhető az M3-as autópálya, amely bekapcsolja a községet az 
ország közlekedési vérkeringésébe.  A tömegközlekedést nézve jóval kedvezőtlenebb a település 
helyzete, hiszen a vonatközlekedés legközelebb csak Gyöngyösön vehető igénybe, országos 
buszjárat pedig csak a község délkeleti szélén áll meg, távol a belterülettől. A környező 
településekkel való összeköttetést helyközi autóbuszjáratok biztosítják Nagyréde számára, 
melyek több ponton is megállnak a község területén.  
 
 Az országos és térségi tervekkel való összefüggések, településrendezési tervi előzmények 
 
A község területét az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 7 térségi övezete érinti, amelyek a 
következőek: országos ökológiai hálózat övezete (3.01.), kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete (3.02.), jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.03.), kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.04.), tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete (3.05.), világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
(3.06.), valamint országos vízminőség védelmi terület övezete(3.07.). A település hatályos 
Településszerkezeti Terve megfelel az OTrT területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
szabályainak. 
Heves Megye Területrendezési Tervének (HMTrT) térségi övezetei közül az ökológiai folyosó 
övezete (3.1.), a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.3.), illetve az ásványi 
nyersanyagvagyon-terület övezete (3.9.) érinti a települést.  
Nagyréde közigazgatási területe 8 településsel határos. A szomszédos települések közül egyedül 
a járásközpont, Gyöngyös Településszerkezeti Terve tartalmaz Nagyréde szempontjából releváns 
elemeket. Gyöngyösnek a község határához közel eső részén található egy ipari-mezőgazdasági 
gazdasági terület, melynek védőtávolsága kiterjed Nagyréde keleti szélére is, egy mintegy 190 
hektár kiterjedésű területre.  
 
Nagyréde hatályos Településszerkezeti Tervét (TSZT) a község önkormányzatának képviselő-
testülete a 24/2008. (IV.24.) számú határozatával fogadta el, míg a hatályos Helyi Építési 
Szabályzat az 5/2009. (III.04.) számú rendelettel lett jóváhagyva. A TSZT a településen a 
beépítésre szánt területeken belül lakóterületeket, vegyes területeket, gazdasági területeket, 



NAGYRÉDE 
Megalapozó Vizsgálat 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 184 
                                                              

                                                    SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: (061) 297 1730, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

különleges területeket, illetve hálózati elemeket különböztet meg. Míg beépítésre nem szánt 
területekként mezőgazdasági rendeltetésű területek, erdőgazdasági rendeltetésű területek, 
vízgazdálkodási rendeltetésű területek, zöldterületek, különleges területek, valamint hálózati 
elemek szerepelnek a tervben. A hatályos TSZT több helyen és jelentős kiterjedésben jelöl 
belterületet növelő lakóterületet. Ezen területeknek azonban csak kis része kezdett el ténylegesen 
beépülni, míg a többi terület máig mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A TSZT tervlapon jelölt 
gazdasági területek tekintetében szintén elmondható, hogy nagyrészük ez idáig nem került 
beépítésre. A különleges terület kategóriába sorolt területek esetében megállapítható, hogy a 
TSZT szerinti besorolás csak néhány esetben van összhangban a valós területhasználattal. A 
legtöbb különleges kategóriába sorolt terület még nem vagy már nem tölti be a TSZT szerinti 
funkcióját, köszönhetően annak, hogy a hatályos tervek megalkotása óta több különleges funkció 
is megszűnt a településen, illetve nem valósult meg jó néhány, az idegenforgalmi ágazat 
fellendülését célzó fejlesztés sem.  
A hatályos HÉSZ a beépítésre szánt területeken belül az alábbi övezeteket különbözteti meg: 
kertvárosias lakóterületek, falusias lakóterületek, kisvárosi karakterrel rendelkező 
településközponti vegyes területek, kereskedelmi, ipari gazdasági területek, illetve különleges 
területek. Beépítésre nem szánt területekként a terv közlekedési területeket, zöldterületeket, 
erdőterületeket, mezőgazdasági területeket, illetve a vízgazdálkodási területek övezeteit 
különbözteti meg.  
 
Társadalom 
 
Nagyréde lakónépessége 2017-ben 3 205 főt számlált. A Gyöngyösi járás települései között 
népességét tekintve az élmezőnyben, területét nézve a középmezőnyben helyezkedik el a község, 
míg népsűrűsége magasabb a járási átlagnál. A községben már 1970 után megindult a népesség 
csökkenése, majd ezt követően egymást váltották a növekedéssel és csökkenéssel záródó 
időszakok. Az utóbbi években stagnált, enyhén növekedett a népesség száma Nagyrédén. 
A korösszetételt tekintve elmondható, hogy az elmúlt időszakban jelentősen csökkent mind a 
gazdaságilag aktív korcsoport (18-59 évesek), mind pedig a fiatalok (0-17 évesek) aránya a 
településen, ezzel szemben meglehetősen nagyarányban növekedett a 60 év felettiek aránya a 
községben. Az utóbbi időszakot szemlélve megállapítható, hogy Nagyréde korfája is a 
Magyarország, sőt majd egész Európa társadalmára jellemző elöregedés képét mutatja.  
A népmozgalom alakulását nézve rögzíthető, hogy a településen az utóbbi másfél évtizedben 
rendre többen hunynak el, mint ahányan születnek, míg a községet elhagyók száma is 
permanensen meghaladja a betelepülők számát. Ezen folyamatoknak köszönhetően az utóbbi kb. 
másfél évtizedben évente átlagosan 19 fővel csökkent a község lélekszáma. Amennyiben a 
jelenlegi folyamatokban nem következik be jelentős változás, úgy a jövőben is Nagyréde 
népességszámának stagnálása, további enyhe csökkenése várható.  
A település 1251 lakást számláló lakásállománya az utóbbi időszakban folyamatosan bővült, 
ugyanakkor a bővülés mértéke igen jelentősen csökkent az elmúlt években.  
Nagyréde társadalmában nem figyelhető meg jelentős térbeli-társadalmi rétegződés, számottevő 
konfliktusok nem alakultak ki sem az „őslakosok” és a betelepülők, sem a kisebbséghez tartozók 
és a lakosság többi része között, sem pedig a községbeliek egyéb csoportjai között. A településen 
nincsen szegregátum és szegregációval veszélyeztetetett terület sem.  
A településen a népesség mindössze 1 %-a vallja magát valamely nemzetiségi, illetve etnikai 
kisebbség tagjának. A legnagyobb létszámmal a német kisebbség bír a községben. A vallási 
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megoszlást tekintve elmondható, hogy a római katolikusok képviselik a legnépesebb csoportot a 
településen.  
Nagyréde esetében számtalan olyan pozitív tényező említhető, amely a települési identitást 
erősíti. A község történelme igen régre nyúlik vissza, első írásos említése 1275-ben történik. A 
településen már nagyon korán jelentőssé vált a szőlőművelés és a bortermelés. Az itt élők 
mindennapjaival és a település nevével elválaszthatatlanul összeforrt a szőlő- és borkultúra, a 
termelő életforma, a paraszthagyományok. A 19. század második felétől megkezdődött a paraszti 
lét kötött formáinak fellazítása, ugyanakkor a népművészet (népzene, néptánc, kézművesség), a 
hagyományőrzés mindmáig kitüntető szereppel bír Nagyrédén. A település igen elismert 
népszokásairól, népdalairól, népviseletéről, illetve meglehetősen magas a községben az aktív 
hagyományőrző tevékenységet folytató szervezetek száma (pl. Nagyrédei Környezetvédők és 
Hagyományőrzők Egyesülete, Nagyrédei Asszonykórus, Virtus Kamara Táncegyüttes). A 
hagyományőrzés kiemelt helyszínei Nagyrédén a Zsellérház, valamint a Bormúzeum. A községet 
ezen túlmenően is meglehetősen intenzív társadalmi, civil és kulturális élet jellemzi, melynek 
fontos színtere a Molnár József Művelődési Ház és a Községi Könyvtár. A település társadalmi 
életében kiemelt fontossággal bírnak a helyi rendezvények, programok (pl. Szüreti Vígasságok, 
Újbor Ünnepe, Húsvétolás a Kecskefarmon), ezek esetében szintén fontos szerep jut a 
hagyományoknak, kiváltképp a szőlő- és borkultúrához kapcsolódóaknak. A közösségi programok 
fő helyszínéül a településen főként a Művelődési Ház körüli zöldterület és sportpálya, illetve a 
Rákóczi és a Zrínyi utca találkozásánál található zöldterület szolgál.  
 
Humán infrastruktúra 
 
A településen biztosított az alap egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási ellátás, rendelkezésre 
áll kulturális és közigazgatási intézmény is. Azonban a község méretéből, alacsonyabb 
népességszámából is adódóan, a humán infrastruktúra intézményei helyben csak korlátozott 
számban és kapacitással állnak rendelkezésre a polgárok számára. A magasabb fokú 
közszolgáltatások igénybevételéhez a község lakóinak másik településre, elsősorban Gyöngyösre 
kell utazniuk.  Ugyanakkor mindenképpen pozitívum egyrészt, hogy a közszolgáltatások széles 
körét kínáló Gyöngyös a község szomszédságában található, másrészt az utóbbi időszakban 
jelentős fejlesztések zajlottak a település közintézményeit érintően (pl. komplex egészségügyi 
központ kialakítása, Gondozási Központ létrehozása, az iskola felújítása), melyek számottevően 
emelték az ellátás színvonalát Nagyrédén.  
Az egészségügyi alapellátást a településen 2 háziorvosi, 1 védőnői és 1 fogászati körzet biztosítja. 
A háziorvosok vegyes körzetekben látják el a gyermekeket, illetve a felnőtteket. A lakosság 2015-
től a komplex egészségügyi központban, az egészségházban veheti igénybe az egészségügyi 
közszolgáltatásokat. A szociális ellátást tekintve elmondható, hogy a gyermekjóléti és családsegítő 
feladatokat a községben a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) Család és 
Gyermekjóléti Szolgálata látja el, míg az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, valamint 
a szociális étkeztetést a Gondozási Központ végzi. A 2016-ban megnyitott Gondozási Központ 
teljes egészében önkormányzati önerőből valósult meg. A község nevelési, oktatási 
közszolgáltatásainak keretében egy óvoda és egy általános iskola áll a gyermekek rendelkezésére. 
A Brezovay-kastélyban működő, 100 férőhelyes Kastély Óvodába jelenleg 91 gyermek jár. A 
hatalmas kerttel és udvarral rendelkező intézmény területén családi bölcsőde is működik, amely 
12 kisgyermek számára biztosít helyet. A településen egyelőre nincsen önálló bölcsőde. A község 
egyetlen oktatási intézménye a nyolc évfolyamos Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és 
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Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, ahol 203 gyermek végzi a tanulmányait. A 
természettudatos, környezetbarát szemléletű iskolában zenei oktatás is zajlik. Az intézményt 
színvonalas sportélet jellemzi, a gyermekek számára tornacsarnok, füves pálya és három pástos 
vívóterem is rendelkezésre áll. A község önkormányzatának közigazgatási feladatait a Nagyrédei 
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A település 2013 óta Szűcsi községgel tart fenn közös 
hivatalt. A községben falugazdász és körzeti megbízott is tevékenykedik. 
A hátrányos megkülönböztetés elkerülése és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a 
település önkormányzata is megalkotta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP), amely a 2013-
2018 közötti időszakra vonatkozik. A HEP beazonosítja a diszkriminációval leginkább érintett 
csoportok (mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) 
problémáit és rögzíti a fejlesztési lehetőségeket.  
 
Gazdaság 
 
Nagyréde az ország legkevésbé fejlett területén, az Észak-magyarországi régióban található 
község, amely ugyanakkor sokkal inkább mutatja a megye gazdasági tengelyének (Hatvan-
Gyöngyös-Eger) nagyobb fokú gazdasági fejlettségét, mint a Heves megye és főleg, mint az Észak-
magyarországi régió legtöbb településére jellemző elmaradottságot. Ennek legfőbb okai a 
versenyképességet döntően befolyásoló tényezők (pl. az elérhetőség, a munkaerő képzettsége, az 
idegenforgalmi ágazat jelentősége) relatív kedvező helyzetében keresendők. A községnek 
meglehetősen jók a közlekedés földrajzi adottságai, a délkeleti határánál haladó 3 számú főúton 
rövid időn belül elérhető az M3-as autópálya. A munkaerő képzettséget vizsgálva megállapítható, 
hogy az utóbbi időszakban jelentősen javult a község 7 évesnél idősebb népességének 
képzettsége, ugyanakkor az még mindig jelentősen kedvezőtlenebb az országos mértéknél, hiszen 
a településen jóval nagyobb arányban képviseltetik magukat az alacsonyabb végzettséggel 
rendelkezők és jelentősen kisebb a magasabb fokú végzettséggel rendelkezők aránya. Az 
idegenforgalmi ágazatot szemlélve elmondható, hogy sem Nagyréde, sem a környezete nincs híján 
az idegenforgalmi szempontból kedvező adottságoknak (pl. változatos domborzati viszonyok, 
nagy múltra visszatekintő szőlő- és borkultúra, értékes épített környezet). Az adottságokban rejlő 
lehetőségek pedig nagyrészt kihasználásra is kerülnek a térségben, hiszen az idegenforgalmi 
ágazat megyei összehasonlításban fejlettséget mutat. Ugyanakkor a településben és 
környezetében is jóval több turisztikai potenciál van, mint amennyit az idegenforgalmi ágazat 
jelenleg kihasznál.  
A mezőgazdaság, kiváltképp a szőlőtermesztés és a bortermelés már igen korán a település 
legmeghatározóbb gazdasági ágává vált. Az idők folyamán, a legtöbb magyar településsel 
ellentétben, a mezőgazdasági tevékenységet nem tudta igazán a háttérbe szorítani sem az ipar, 
sem pedig a szolgáltatási jellegű ágazatok. Ez főként a kiváló természetföldrajzi adottságoknak és 
a helyiek vállalkozó szellemének, illetve alkalmazkodóképességének köszönhető. Bár az országos 
viszonyokhoz hasonlóan Nagyrédén is a szolgáltatási szektor a legjelentősebb, a településen az 
országosnál sokkal nagyobb szerep jut a mezőgazdaságnak. 2016-ban 181 vállalkozás működött 
a községben, melyeknek 95 %-a 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro-vállalkozás. 
A legtöbb gazdasági szervezet a Kereskedelem, gépjárműjavítás területén működik a településen, 
de jelentős a Feldolgozóipar, valamint a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
nemzetgazdasági ág is. Az utóbbi nagyjából másfél évtizedben, a régiót kivéve, minden térségi 
szinten növekedett a működő vállalkozások száma, ráadásul Nagyrédén a mikro-és 
kisvállalkozások mellett a középvállalkozások száma is emelkedést mutatott. A 
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vállalkozássűrűséget tekintve elmondható, hogy kedvező pozícióban van mind a Gyöngyösi járás 
a megyén belül (1000 főre 56 működő vállalkozás jut), mind pedig Nagyréde a járási települések 
mezőnyében (55 működő vállalkozás/1000 fő). A megyén belül tehát a Gyöngyösi járás és 
Nagyréde is számottevő gazdasági erőt képvisel. 
Bár a járásban Nagyrédén működik a harmadik legtöbb vállalkozás, az utóbbi időszakban mégis 
jelentősen növekedett a községben az ingázás mértéke. A település foglalkoztatottjainak majdnem 
kétharmada másik településre (főleg Gyöngyösre) jár dolgozni. A munkanélküliséget tekintve 
elmondható, hogy az utóbbi időszakban összességében csökken a munkanélküliek száma a 
községben, ráadásul a település munkanélküliségi rátája alacsonyabb az országos, a régiós, a 
megyei és a járási értéknél is. Nagyréde jelenleg meglehetősen kedvező foglalkoztatási helyzetben 
van. 
A fentieket figyelembe véve a gazdaságfejlesztés kiemelt eszköze a település 
versenyképességének további javítása, amely egyebek között a képzettségi helyzet javításával, a 
helyi vállalkozások támogatásával, a gazdasági szervezetek letelepedésének ösztönzésével, 
infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve a turisztikai adottságok kiaknázásával érhető el. A 
fejlesztésekhez szükséges források előteremtése, a község vállalkozásai számára is, leginkább a 
pályázatokon való aktív és sikeres részvétellel lehetséges. A 2007-2013-as EU-s programozási 
időszakban a településen működő vállalkozások, illetve magánszemélyek 7 pályázatot nyertek 
meg, melyeknek köszönhetően összesen majdnem 300 millió Ft-ból valósíthattak meg többek 
között telephelyfejlesztést, technológiai fejlesztést. A jelenlegi, 2014-2020-as uniós programozási 
időszakban a községbeli vállalkozásoknak és magánszemélyeknek máris jóval több pályázatot 
(2019 májusáig 40 sikeres pályázat) és ezekkel összesen majdnem 380 millió Ft-os támogatást 
sikerült megnyerni, melyből főként mezőgazdasági tevékenységhez kötődő fejlesztéseket 
finanszírozhatnak.   
 
Az önkormányzat tevékenysége 
 
Az önkormányzatnak az utóbbi időszakban rendre sikerült pozitív mérleggel zárnia az évet, 
pénzügyi helyzete stabil, ráadásul számottevő költségvetési többletet tudott elérni. A költségvetés 
helyi adókból befolyt bevétele növekszik, míg beruházásokra, fejlesztésekre minden esztendőben 
igen jelentős összeget költ az önkormányzat, ami ugyan megterheli a költségvetést, ugyanakkor 
azt jelzi, hogy folyamatosan zajlanak a fejlesztések a községben.  
Az önkormányzat vagyongazdálkodási politikájának lényeges eleme a saját bevételek növelése és 
a pályázati források minél jelentősebb mértékű bevonása, a társadalmi igazságosság eszméjén 
alapuló helyi adórendszer működtetése, az adózási morál növelése, az adókintlévőség 
csökkentése, valamint a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében az iparűzési 
adó mértékének kedvező szinten tartása.  
Nagyrédén a településfejlesztés általános irányvonalainak meghatározása a képviselő-testület 
dolga, míg a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság végzi. 
A településfejlesztés legfontosabb dokumentuma jelenleg a község 2014-2019 közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programja. A dokumentumban rögzített településfejlesztési elképzelések 
alapján az önkormányzat azokat a településfejlesztési elképzeléseket helyezi előtérbe, amelyek 
alapvető településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó problémákat oldanak meg, és növelik a 
községben az infrastrukturális ellátás, illetve a közszolgáltatások színvonalát. Elsődleges 
településfejlesztési cél többek között az önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése, a 
zöldterületek fejlesztése, valamint a helyi társadalom további erősítése. A fejlesztések 
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megvalósulásával kapcsolatban elmondható, hogy a fejlesztési projekteknél a saját források 
mellett különösen nagy szereppel bírnak a külső (hazai és főleg uniós) támogatások. A 2007-2013-
as EU-s programozási ciklusban az önkormányzatnak 11 alkalommal sikerült pályázatot nyernie, 
míg további 3 alkalommal, bár nem az önkormányzat pályázott, községi intézményt érintett a 
fejlesztés. A több mint 460 millió Ft-os uniós támogatásból az önkormányzat többek között 
szemléletformálást vagy új nevelési, oktatási rendszert támogató, illetve középületek energetikai 
megújítását, egészségügyi fejlesztést célzó projekteket valósíthatott meg. A jelenlegi, 2014-2020-
as uniós finanszírozási időszakban, 2019 májusáig 6 pályázatot sikerült elnyernie a község 
önkormányzatának, összesen több mint 310 milliós támogatással. Ezek közül kiemelkednek a 
„Fiatalok helyben tartásának támogatása Nagyrédén”, „A Fáy kastély turisztikai fejlesztése 
Nagyrédén”, valamint a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése Nagyrédén” elnevezésű pályázatok. Az 
utóbbi időszak jelentős településfejlesztési eredményeiként kell megemlíteni a részben vagy teljes 
egészében saját forrásból megvalósuló fejlesztéseket, többek között a Gondozási Központ 
létrehozását, a hárompástos vívóterem kialakítását, illetve a közlekedési területek fejlesztését.  
Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységét tekintve szintén kiemelkedően fontos a 
település gazdasági programja. A dokumentum fontos gazdaságfejlesztési célként rögzíti többek 
között a turisztikai lehetőségek fejlesztését, az ipari terület fejlesztését, a gazdaság szereplőinek 
segítését, valamint az új vállalkozások elindításának, letelepedésének megkönnyítését. Az 
önkormányzat az újabb betelepülni szándékozó vállalkozásokkal zajló folyamatos 
háttértárgyalások mellett régóta lobbizik az ipari park cím elnyeréséért is. Míg a 2007-2013-as 
uniós ciklusban megnyert önkormányzati pályázatok nem a gazdaságfejlesztést szolgáltak, a 
2014-2020 közötti uniós időszakban már 3 olyan sikeres pályázatot is elkönyvelhetett az 
önkormányzat, amely közvetlen vagy közvetett módon hozzájárulhat a település gazdaságának 
fejlődéséhez. Ilyen projektek a „Fáy kastély turisztikai fejlesztése Nagyrédén”, a „Fiatalok helyben 
tartásának támogatása Nagyrédén”, valamint a „Helyi termelői piac létesítése Nagyrédén” 
elnevezésű pályázatok.  
Az önkormányzat felel a településen a legtöbb közintézmény fenntartásáért. Önkormányzati 
fenntartás alatt üzemel a Kastély Óvoda (valamint az óvoda területén működő családi bölcsőde), 
a Molnár József Művelődési Ház, a Községi Könyvtár, a Gondozási Központ, illetve vállalkozási 
szerződés formájában az orvosi rendelők és a védőnői szolgálat. A gyermekjóléti és családsegítő 
feladatok ellátását az önkormányzat társulás formájában biztosítja. A településüzemeltetési 
feladatok ellátásához a saját tevékenységét kiegészítendő az önkormányzat több szolgáltatót is 
bevon, illetve jelentős szerepet vállalnak a közfoglalkoztatási programokban résztvevők is.  
 
Tájhasználat, tájszerkezet 
 
Nagyréde változatos táji-, természeti adottságokkal rendelkezik. A hagyományos tájhasználatból 
fakadóan mezőgazdasági területek foglalják el a külterületek legnagyobb részét, 75 %-át. Ezen 
belül a szántók aránya kimagasló, a külterületek tekintetében 50 %. A jó minőségű szántóföldek 
művelés alatt állnak, jellemzőek a nagyüzemi művelés formái. 
A művelt mezőgazdasági területek hegemóniáját patakvölgyeket kísérő gyepek törik meg, melyek 
kiterjedése összességében nem éri el a 6 %-os arányt sem. 
A gyepterületek rovására kerültek kijelölésre a hatályos településrendezési eszközökben a 
Különleges területek, melyek jelenleg beépítetlen, különleges funkciók befogadására alkalmas 
területek. Ezeknek egy része érinti az ökológiai folyosó területét, ugyanakkor, a szabályozási terv 
szerint beépítésre szánt területek, mely konfliktust jelenthet. 
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A mezőgazdasági területek közül a szőlők, gyümölcsösök részaránya kimagasló a településen, a 
külterület több mint 20 %-a szőlőterület, a gyümölcsösök aránya több mint 4,3 %. 
 
A szántóföldi művelés területeinek nagy része Má-I jelű intenzív használatú általános 
mezőgazdasági terület (szántó) területfelhasználásba sorolt. Ezenkívül övezeti szinten 
megkülönböztetésre került az Má-Iö övezet, mely az Országos Ökológiai Hálózat mezőgazdasági 
területeket érintő területeinek övezete. 
Az Má-E extenzív használatú általános mezőgazdasági területet területfelhasználásba a rétek, 
legelők területei tartoznak. Az övezeten belül szintén megkülönböztetésre került az Má-Eö jelű 
övezet. A nagyüzemi szőlőültetvények Mk-sző területfelhasználású területek a hatályos 
településrendezési tervekben. 
A gyümölcsös területek részben Mk részben Má1 területfelhasználásba soroltak. Az Mk jelű kertes 
mezőgazdasági területfelhasználás kijelölése nem teljesen következetes, ide kerültek besorolásra 
szőlőterületek, nagyüzemi gyümölcsös területek és szántók is. 
A hatályos településrendezési tervekben kialakított, differenciált területfelhasználási és övezeti 
rendszer, mely megkülönbözteti a védendőbb területhasználatokat, az ökológiai szempontból 
érzékenyebb területeket a nagyüzemi szántóföldi művelés és a szőlőültetvények területétől 
kedvező. A differenciált területfelhasználási rendszer a továbbiakban is fenntartandó, azonban 
némiképp korrekcióra szorul . 
A település erdősültsége alacsony 8,2 % körüli. Nagyrédén a dűlőutakat kísérő fasorok, véderdő 
fásítások, továbbá a patakvölgyeket kísérő erdősávok jellemzőek. A hatályos településszerkezeti 
terv a kijelölt erdőterületeket védelmi rendeltetésű erdő területfelhasználásba sorolta, melynek 
következtében az erdészeti kataszter szerinti elsődleges rendeltetéssel nincs összhangban. 
 
A kivett területek aránya a külterületre vetítve 10,3 %, melyből az utak aránya magas, több mint 
felét teszi ki. A települést átszelő Rédei-Nagy patak és mellékágai, valamint a hozzátartozó árkok, 
csatornák, kutak és víztározók, a TSZT-n vízgazdálkodási területbe soroltak, összterületük aránya 
meghaladja a 15 %-ot. 
Ezenfelül kivettként szerepel az Atkári út keleti oldalán a Szőlőskert Rt. szennyvízelhelyező 
területe, továbbá két bányaterület, melyek a TSZT-n Kb és Gksz területfelhasználásba soroltak. 
 
Nagyréde gazdasági területei külterület 8 %-át teszik ki, a TSZT-n jellemzően Gip és Gksz 
területfelhasználásba sorolt területek. Ezek a Jász-Plasztik Kft. műanyag-feldolgozó üzemei, a 
Nagyrédei borászat, továbbá a Jász-Tész Kft. Hűtőházának és feldolgozó üzemének területei.  
Ezen intenzívebb beépítettségű jellemzően gazdasági területbe sorolt telephelyeken, üzemeken 
kívül a külterületi mezőgazdasgái területeken elvétve találkozhatunk beépítésekkel. A tanyák és a 
hozzájuk tartozó udvarok aránya a külterületre vetítve elhanyagolható.  
 
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett területek 
nem találhatók a településen. Ugyanakkor a község jelentős természeti értéke a Mátrában eredő 
Rédei Nagy-patak. A patakvölgyek és a vízfolyást kísérő galérianövényzet, valamint a település 
nyugati oldalán található véderdősáv ökológiai folyosóként vannak számon tartva, így a Nemzeti 
Ökológiai Hálózat részét képezik a Nagyrédei Horgásztóval (víztározó) és a Kis-tóval együtt. 
A Nagyréde településképét meghatározó beépítetlen mezőgazdasági táj, a dombok és völgyek 
váltakozása, a Mátra vonulatainak látképe, az emberi tevékenység nyomán kialakult szőlősorok, 
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szántók, véderdősávok mozaikossága, sajátos jelleget kölcsönöznek a településnek, emiatt 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület.  
A vizsgálatok során Nagyréde külterületének földhivatali nyilvántartás szerinti művelési ágai, 
továbbá valós tájhasználata is elemzésre került. A földhivatali nyilvántartásban szereplő 
adatoktól eltérő területhasználat a településen kevésbé jellemző, valamint a művelési ágtól eltérő 
intenzívebb területhasználat beszántások, beépítések aránya is elenyésző. A parlagon maradt 
szántóterületek beerdősülési, begyepesedési folyamatai sem jellemzőek, ezzel szemben a volt 
bányaterületeken erdősülés és cserjésedés folyamata figyelhető meg, mely azonban kedvező 
irányú folyamat. 
A település tájszerkezetében a hagyományos tájhasználati formák és evvel összefüggésben a 
természeti értékek megőrzése kiemelt feladat, melyet a településrendezés eszközeivel is 
biztosítani kell. A mezőgazdasági területek továbbra is megőrzendőek, a helyi gazdaság 
szerkezetében a jó minőségű termőterületek védendők, a vízfolyásokat kísérő természetközeli 
területek, erdők és a sajátos értéket képviselő víztározók (horgásztavak) rendszere fenntartandó. 
Nagyréde mezőgazdasági területein a beépítetlenség a továbbiakban is megőrzendő. Nagyréde 
tájképi és ökológiai szempontból is értékes területeinek védelmét szintén biztosítani szükséges, 
az ökológia szempontból értékes területek esetén a természetvédelemnek alárendelt tájhasználat, 
és a településrendezési eszközökben ennek megfeleltetett területhasználat és övezeti rendszer 
kialakításával. 
 
Zöldfelületi rendszer 
 
A település zöldfelületi rendszerének elemzéséből kitűnik, hogy Nagyréde zöldfelületi ellátottsága 
a tényleges használati értékkel rendelkező zöldterületeket tekintve kielégítő. A kijelölt 
zöldterületek közül tényleges közparki funkcióval, így használati értékkel 3 db terület bír, az 
Erzsébet tér, valamint a Zrínyi utca – József Attila utca kereszteződésénél, és a Fő út – Arany János 
út kereszteződésénél kialakított játszóterek.  
Azonban a településrendezési szinten kijelölt zöldterületek többségén jelenleg még nem történt 
zöldterületi fejlesztés, bár ezeknek a területeknek a zöldfelületei megfelelően karbantartottak, 
közparki funkcióval nem rendelkeznek. A patak menti zöldsávok zöldövezetként való kijelölése és 
jövőbeni fejlesztése jó elgondolás, ugyanakkor a területek kiépítése jelenleg még nem lehetséges. 
A ténylegesen kiépült, funkcióval rendelkező zöldterületek mellett a parkosított területek arányát 
további három kiépített zöldfelület növeli, a Rákóczi úti és az Óvoda utcai játszótér, továbbá a 
Horváth Laura emlékpark. Ezek a területek azonban a hatályos településrendezési eszközökben 
nem zöldterületi kategóriában szerepelnek Köu övezetbe soroltak. 
A település intézményeinek kertjei (temetőkert, sportpályák) és az intézményi zöldfelületek 
(templomkert, iskolakert) ápoltak, gondozásuk folyamatos, így növényállományuk állapota jónak 
mondható. 
Nagyréde különleges területei a hatályos építési szabályzat szerint és funkciójukat tekintve is 
elkülönülnek a korábban említett meghatározó zöldterületektől. Ezek a jelenleg beépítetlen, 
különleges funkciók befogadására alkalmas magántulajdonú területek beépítetlensége és 
növényállománya hozzájárul a település kondicionáló felületeinek növeléséhez. 
 
Összességében elmondható, hogy a kijelölt zöldterületek mennyisége megfelelő a településen, 
ugyanakkor kevés a kiépített, tényleges funkcióval rendelkező közpark. A település zöldfelületi 
ellátottsága a kijelölt, jelenleg használati értékkel nem bíró, szabad zöldterületek, valamint sport- 
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és rekreációs területek komplex, a társadalmi igények mellett a természeti adottságokat is 
figyelembe vevő fejlesztésekkel javítható. 
 
Belterületi területhasználat 
 
A községben biztosított az alap egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási ellátás, illetve 
rendelkezésre állnak kulturális intézmények. Ugyanakkor a magasabb fokú közszolgáltatásokat a 
község lakóinak másik településen, elsősorban Gyöngyösön kell igénybe venniük. Nagyrédét a 
legszorosabb kapcsolat tehát a szomszédos járásközponthoz, Gyöngyöshöz fűzi, ebben a városban 
dolgozik a községbeli ingázók nagy része is. 
Nagyréde fő tengelyét a Rákóczi Ferenc út- Fő út- Szabadság út vonala adja, de jelentős szerkezeti 
elemek a főúttal közvetlen kapcsolatot biztosító Atkári út, a gyűjtőpontként működő Erzsébet tér, 
valamint a Rédei- Nagy patak ágai. A település belterületének nagy része, 65 %-a lakóterület. A 
belterület súlypontjában a község településközponti vegyes területe áll, amely a lakófunkció 
mellett Nagyréde legtöbb intézményének is helyet ad. A település központját legtöbb oldalán, a 
belterület legjelentősebb részét adó falusias lakóterületek övezik, míg a településközponti és 
falusias területek közé sok helyen, a szintén jelentős kiterjedésű kertvárosias területek ékelődnek. 
A település gazdasági területeinek nagy része a belterületen kívül, attól délre található. Különleges 
besorolású terület a község belterületén a temető, az iskolához tartozó sportpálya, a település 
egyedi értékét képviselő pincék területe, az egykori Szőlőskert Rt. igazgatási központja, valamint 
az Alsórét utcánál lévő szabadidő, illetve szociális, egészségügyi célú terület. Az igazgatási központ 
sokáig kihasználatlan területe hamarosan megújul, míg a szabadidő és a szociális, egészségügyi 
célú terület mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A beépítésre nem szánt területek legjelentősebb 
képviselői a belterületen az elszórtan elhelyezkedő zöldterületek, melyek főként közparkként, 
díszparkként, illetve pihenő- és játszóparkként funkcionálnak.  
A településen nem található klasszikus értelemben vett barnamezős terület és nem lehet 
lehatárolni összefüggően szlömösödött, degradálódott területet sem. Ugyanakkor külön 
megemlítendő a Kossuth Lajos utca és a patak között található, lakóterületbe ékelődő egykori 
kazángyártó üzem, amelynek épületei jellemzően leromlott állapotúak.  
A belterületen 1 791 db ingatlan található, az átlagos telekméret 1 470 m² körüli, míg a telkek 
beépítettsége átlagosan 11 %-os. Az ingatlanok 22 %-a beépítetlen. A belterületi telkek 87 %-a 
magántulajdonban van. 161 db ingatlan önkormányzati tulajdonú, melyek legtöbbje közlekedési 
célú terület. 
Nagyréde belterületén és zártkerti területén alapvetően négy különböző karakterű terület 
határolható le, melyek telekmorfológiájukat és beépítési jellemzőiket tekintve jellemzően 
eltérnek egymástól. A település legkorábban kialakult részét, történeti településmagját a 
szabálytalan alakú, változatos méretű telkek és telektömbök, szabálytalan úthálózat jellemzik. A 
településközponti területeken a telkek 24 %-a nem éri el az előírt minimum méretet, míg az 
ingatlanok 13 %-a túlépített. A községnek ezen a területén található a legtöbb olyan ingatlan, 
amely jelenlegi paraméterei alapján (telekméret, beépítettség mértéke) nem felel meg a hatályos 
előírásoknak. A településközponthoz koncentrikusan kapcsolódnak a legdominánsabb falusias 
területek, melyek jellemzően szabályosabb, egységesebb méretű, szalagszerű telekállománnyal 
és tervezett úthálózattal rendelkeznek. A falusias területeken a telkeknek csupán a 11 %-a nem 
éri el az előírt minimum telekméretet, és mindössze 3 %-a az, amely túlépített. Sok helyen a 
településközponti és falusias területek közé ékelődnek a településen a kertvárosias területek, 
melyeket többségében szabályos alakú, vegyes méretű telekállomány és tervezett, derékszögű 
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úthálózat jellemez. A kertvárosias területeken az ingatlanoknak a 14 %-a nem éri el az előírt 
minimum méretet és a telkeknek mindössze 3 %-a túlépített. A település különleges elemét képezi 
a pincék területe, melynek telkei alakjukat és méretüket tekintve is jelentősen különböznek 
egymástól. Míg a belterületen található telekállomány jellemzően szabálytalan, keskeny 
szalagszerű és felaprózott, addig a zártkerti pincék telkei egységesen szabályos alakúak és jóval 
nagyobb kiterjedésűek. 
 
Épületállomány 
 
A község belterületén összesen 2741 db épület található, melyek 47 %-a lakóépület. A 
melléképületeket figyelmen kívül hagyva az épületek 90 %-a közepes, 8 %-a pedig jó állagú, és 
mindössze 2 % a rossz állapotú épületek aránya. A lakóházak néhány kivételtől eltekintve (7db 
többlakásos lakóépület) egylakásosak. A belterületi épületek legnagyobb része melléképület, ezek 
között jelentős a mezőgazdasági tevékenységekhez kötődő melléképületek száma.  
A kereskedelmi, szolgáltatási, illetve vendéglátási funkciójú épületek nagy része a település 
központjában, a Fő úton, illetve az Erzsébet tér környékén találhatóak. A község közintézményei 
szintén viszonylag koncentráltan, a település központjában helyezkednek el.  A Fő úton található 
a Polgármesteri Hivatal, a Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, a Molnár József Művelődési Ház, illetve az egészségügyi központ. Az Óvoda utcában 
működik a Kastély Óvoda, míg a Gondozási Központ az Atkári úton, a római katolikus templom, 
illetve a plébánia pedig a Virág utcában található. A Zsellérház az Erzsébet téren, a Bormúzeum 
pedig az Atkári úton működik.  
A település belterületén a legdominánsabb beépítési mód az oldalhatáron álló falusias beépítés. 
Néhány szabadon álló beépítéssel rendelkező ingatlantól eltekintve kizárólag ez a beépítési mód 
jellemzi a település belterületét. A beépítési magasság viszonylag egyenletes a községben, a 
földszintes családi házak túlsúlya a jellemző (63 %). Ugyanakkor az alapvetően falusias karakterű 
településen meglehetősen nagy a földszintesnél magasabb épületek száma.  Vannak a községben 
olyan utcák, illetve utcaszakaszok, ahol kizárólag földszint+tetőteres, illetve földszint+emeletes 
épületek találhatóak, melyek egyenletes magasságukkal egységes utcaképet teremtenek. A 
legmagasabb lakóépületek a földszinttel együtt háromemeletesek, az épületállomány kb. 3 %-a 
alápincézett.  
A tetőidomokat tekintve a magastetős kialakítás a jellemző a településen. A tetőidomok általában 
az utcára merőleges gerincűek, illetve az utca felől kontyoltak, de jelentős az utcával párhuzamos 
gerincű épületek száma is településen. A községben is megjelentek az alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező mediterrán-jellegű épületek, ezek főként a belterület szélén találhatóak.  
 
Az épített környezet értékei, problémái 
 
Nagyréde számos egyedi értéket tudhat a magáénak, amelyek mind hozzájárulnak a község 
karakterességéhez. A település változatos természeti adottságainak, domborzati viszonyainak 
köszönhetően Nagyréde magasabb pontjairól kiváló kilátás nyílik a Mátra vonulataira vagy a 
település központjára, a Szent Imre templomra és környezetére. A község alacsonyabb részein 
sétálva ugyanakkor megfelelő rálátás nyílik a Pincesor utcában álló borospincék és présházak 
sorára, melyek a település egyik legjelentősebb értékét képviselik.  
A település karakterében a falusias elemek a legdominánsabbak, amelyek között számos egyedi 
érték található. A falusias területekhez kapcsolódik az az egyedi tömegformálás, mely szerint egy 
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telken belül a főépülethez, azzal párhuzamosan, egy olyan kisebb épület kapcsolódik, amely 
formájában, anyag és színvilágában is illeszkedik a főépülethez. Ugyancsak a falusias területekhez 
kötődnek a tornácos épületek, amelyek igen gazdag és változatos képet mutatnak. A település 
hagyományos építészetének további jellegzetes, karakteres elemei az épületek oromfalának 
fabetétes kialakítása, valamint a jó néhány lakóépület tetején fellelhető oromkereszt. A 
településen elszórtan több helyen közterületi kőkeresztek is találhatóak, melyek állapota és 
környezete kifejezetten jó, rendezett.  
A falusias karakter mellett a kertvárosi jegyek is markánsan megjelennek Nagyrédén. A község 
legkésőbb kialakult, kertvárosias területein az 50-es, 60-as évek sátortetős kockaházai 
keverednek az utóbbi időszakban épült mediterrán jellegű épületekkel. Ezeken a területeken 
jellemzően jóval nagyobb méretű tömegek fordulnak elő, mint a falusias területeken, ugyanakkor 
az épületek egységes kialakítása és magassága a település több pontján is harmonikus, egységes 
utcaképet eredményez.  
 
A helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzőkkel, a műemlékekkel, illetve a helyi védelem 
elemeivel (településszerkezetileg védett terület, utcaképi védelem, helyi védett pincék együttese, 
illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épületek) részletesen foglalkozik a község 176/2017. 
(XII.12.) számú önkormányzati határozatával elfogadott Településképi Arculati Kézikönyve (TAK).  
A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály 
adatszolgáltatása alapján Nagyréde területén két nyilvántartott régészeti lelőhely található (Öreg-
hegy 1 és Öreg-hegy 2), valamint a község délkeleti részére kiterjed a Gyöngyöshalászi lelőhely is 
(Ebhát). 
 
Nagyréde épített környezete, számos értéke mellett természetesen problémákat is hordoz. A 
belterületi ingatlanok egy része nem felel meg a hatályos Helyi Építési Szabályzat által előírt 
paramétereknek. A telekállomány 12 %-a az előírt minimumnál kisebb mérettel rendelkezik, míg 
az ingatlanok 4 %-a meghaladja a megengedett legnagyobb beépítettség mértékét, tehát túlépített. 
A fenti problémákkal érintett telkek aránya a településközponti vegyes területeken a 
legmagasabb.  
Ugyancsak problémaforrást jelenthet, hogy bár a gazdasági telephelyek nagy része a 
lakóterülettől délre, attól egyértelműen elkülönülve végzi tevékenységét, vannak a község 
belterületén olyan telephelyek, melyek a lakóterületekbe ékelődnek. Ilyen gazdasági telephely 
található a Kossuth Lajos utca, a József Attila utca, illetve a patak által közrezárt területen, valamint 
a Szabadság úton.  
A község belterületén akadnak olyan nagykiterjedésű területek is, amelyek a bennük rejlő 
lehetőségek ellenére, jelenleg teljesen kihasználatlanok. Egyrészt kihasználatlanul áll a Pincesor 
utca végénél található ingatlan, amely korábban népszerű vendéglátóhelyként működött. Sokáig 
szintén kihasználatlan volt a valamikori „Szőlőskert” Rt. igazgatási központjaként működő terület 
és épületegyüttese a Gyöngyösi úton, de a közeljövőben új funkcióval megújul a terület és az 
épületegyüttes is (szemklinika, illetve „mintagazdaság”). Nincsen ugyanakkor funkciója a Virág 
utca végénél található nagy zöldterületnek, amely régóta üresen áll. Az említett ingatlanok számos 
lehetőséget rejtenek magukban, esetleges fejlesztésükkel, új funkcióval (pl. idegenforgalmi 
hasznosítás) mindenképpen hozzájárulhatnak a község társadalmi és gazdasági gyarapodásához.  
Ugyancsak negatívumként kell megemlíteni, hogy a község hatályos tervei több helyen is jelölnek 
a meglévő belterületi úthálózathoz kapcsolódó új utcaszakaszokat, amelyek a nagy tömbök 
feltárását, az úthálózat fejlesztését célozzák. Ilyen új szakaszok kerültek feltüntetésre a Mikszáth 
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Kálmán, a Jókai Mór, valamint a Petőfi Sándor utcához kapcsolódóan. A hatályos tervek elkészülte 
óta eltelt időszakban azonban egyik utca sem került meghosszabbításra, az új utcaszakaszok 
számára kijelölt területek továbbra is többségében lakókertekként funkcionálnak.  
 
Közlekedés  
 
A település az országos gyorsforgalmi és főúthálózatról jól elérhető. Az M3 autópálya távolsága 
csak 2 km, a 3. számú főút M3 és Gyöngyös közötti szakasza Nagyréde DK-i határán húzódik. A 
községnek a szomszédos települések közül közvetlen kapcsolata csak Gyöngyös és Atkár felé van, 
észak és nyugat felé nincs kiépített közút, Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Szűcsi, Hort, Ecséd csak 
a 3. számú főúthoz kapcsolódó mellékutakon érhető el. A településnek nincs vasúti kapcsolata, a 
vasútnak Gyöngyösön van a legközelebbi állomása. A közösségi közlekedést a KMKK helyközi 
járatai bonyolítják le, elsősorban Gyöngyös felé jelentős az utasforgalom.  
A 3. számú főútnak a települést érintő szakasza 2x2 forgalmi sávos, külterületi jellegű, a belterület 
megközelítését 2 csomópont biztosítja. Forgalma az érintett szakaszon 9041 Ej/nap. A 24139 jelű 
bekötő út a 3. számú főúttól a település központjáig bonyolítja le a forgalmat. A főúthoz csatlakozó 
szakasza külterületi jellegű, belterületi szakasza a Hunyadi út – Szabadság út vonala. Forgalma 
2270 Ej/nap.  
A 3. számú főút felől a megközelítést biztosító déli kapcsolat az Atkári út, a főúthoz csatlakozó 
szakasza külterületi jellegű. A település központjában a 24139 j. utat és az Atkári utat a Fő út köti 
össze. A központból sugárirányban kiinduló gyűjtő utak: nyugat felé a Rákóczi Ferenc út, ÉNY felé 
a Patai út – József Attila út, ÉK felé a Virág út – Tarjáni út. A 3. számú főúthoz vezető utakat a 
belterület déli határán a Haladás út köti össze. 
A település utasforgalmát elsősorban Gyöngyös felé a KMKK 3674 számú helyközi járata 
bonyolítja le, naponta 12-szer közlekedik. A településen 5 megállója van: 3. számú főúti elágazás, 
Újtelep, autóbusz-váróterem., Brezovay kastély, Rákóczi út. A települést a 3652 számú 
Gyöngyössolymos – Gyöngyös – Nagyréde – Hatvan járat is érinti. 
A településen kiépített kerékpáros infrastruktúra jelenleg nincs, a kis forgalmú utakon bonyolódik 
le a kerékpáros forgalom. A belterületi utakon általában egyoldali járda biztosítja a gyalogos 
közlekedés. A településen kiépített parkoló a központban van: a Fő út mentén, illetve az Atkári út 
Erzsébet térhez csatlakozó szakaszán. 
 
Közművesítés és elektronikus hírközlés  
 
A helyzetfeltárás készítésekor a közműellátás mértékének és módjának részletes vizsgálata 
elkészült. Megállapításra került, hogy a közműellátottságot biztosító közmű hálózati rendszerek 
kedvező kiépítettséggel rendelkezésre állnak. Az ellátottság mértékét érintően csak a felszíni 
vízrendezés területén vannak hiányok, amelyek fejlesztést igényelnek.  
A közműellátottság elemzése, mint „mennyiségi” igények kielégítése kedvező. A „mennyiségi” 
ellátottság mellett a közműfektetés módját érintően viszont jelentősebb fejlesztési feladatok 
jelentkeznek. A jellemző föld felett üzemelő villamosenergia és vezetékes elektronikus hírközlési 
elosztóhálózatok a föld feletti terek elfoglalásával a klímaváltozás hatáskompenzálását szolgáló 
fasor telepítés lehetőségét korlátozzák és az üzembiztosabb szolgáltatás érdekében is hosszabb 
távú célként a hálózatok föld alá történő telepítésére lenne szükség. 
A közműveket érintően a feltáró vizsgálatok készítése során meghatározó szempontként 
jelentkezett, hogy az ismert és prognosztizált, a közműveket is érintő változásokhoz, a 
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fenntarthatóság javítására, illetve az egyre erőteljesebben érezhető klímaváltozás hatás-
kompenzálására miként tud a jelenleg üzemelő közműinfrastruktúra felkészülni, alkalmazkodni. 
A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai 
időjárásban is. A közműellátás vonatkozásában így már nemcsak mennyiségi elvárások vannak, 
hanem minőségi ellátási színvonalával szemben is egyre komolyabb elvárások vannak.  
A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények és az általános 
felmelegedés előfordulása mellett is az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben új 
igényeket támaszt. Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok 
veszélyeztetik az épített környezetet és a természeti környezetet, különösen az mezőgazdasági 
hasznosítású területeket, amelynek vízrendezése egyrészt a nagy záporok levezetése 
szempontjából másrészt a szükséges vízvisszatartás szempontjából is nagyon fontos feladat.  
A beépített területen ahol a vízelvezetése nyílt-árkos megoldású, ott is előfordul, hogy a nyílt árkos 
rendszer egy-egy elvezetésben szerepet játszó szakaszát nem alakították ki, de ahol ki van alakítva 
ott is előfordul, hogy a megfelelő szelvényméret nem biztosított. A karbantartás szempontjából is 
előfordulnak hiányosságok, illetve a hidraulikai rendezetlenség is akadálya lehet a nagy záporok 
levezetésének akadálymentes biztosításában. A megfelelő vízelvezetés kialakításának 
hiányossága az épített környezetben elöntés veszélyeztetést, komoly eróziót okoz az utaknál, a 
beépített és a be nem épített területeken. 
A település vízfolyásokban nagyon gazdag. A településen, több helyen tömbbelsőben halad a 
vízfolyás, amelynek megfelelő karbantartásához szükséges sávok településrendezési 
eszközökben való kijelölése szükséges. Ezeket a sávokat a vízmederhez kapcsoltan 
vízgazdálkodási területként lenne jó kijelölni, de az ezzel okozható építési jog-vesztés 
kompenzálására nincs lehetőség, így úgy kell a megoldást megkeresni, hogy az építési jog-vesztést 
ne okozzon. 
A tömbbelsőben haladó vízfolyások vízszállító képessége korlátozott, a növekvő elszállítási 
igénnyel a vízfolyás többnyire nem terhelhető. Ezért a többlet szállítási igény rendezésére 
fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét és növelni kell a víz-visszatartás lehetőségét. 
A klímaváltozás okozta hatás, hogy számítani kell arra is, hogy a csapadékesemények hiánya is 
megjelenhet, ennek kezelésére különösen a mezőgazdasági hasznosítású területeknél is segítséget 
nyújthat a víz-visszatartás megfelelő megoldása.  
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A 
klímaváltozás kompenzálásához szükséges energiaellátással szembeni többlet igények a 
fenntartási költségeket növelnék. Ezért megoldást kell keresni -a komfortszint csökkentése 
nélkül- az energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát 
segítené elő.  
Az üzemeltetés költségigénye csökkenthető, a fenntarthatóság javítható optimálisabb 
energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes 
energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával. A 
megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de 
üzemeltetési költsége a hagyományos energiahordozókhoz képest minimális. 
A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával lehet 
elérni. Alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektorok-naperőmű-
panelek alkalmazásával.  
Meg kell említeni, hogy a településen a közbiztonság érzetét javítja a megfelelően kiépített 
közvilágítás. A jelenleg kiépített közvilágítás csak az előírt közlekedésbiztonságot szolgálja. A 
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vagyonvédelem, az arculatalakítás és a társadalmi közérzet javítására is a közvilágítás mennyiségi 
és minőségi fejlesztése szükséges. 
 
Környezetvédelem 
 
Nagyréde a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny terület, valamint 
érinti az Országos vízvédelmi terület övezete.  
Felszíni vizek tekintetében Nagyréde meghatározó elemei a Rédei Nagy-patak és a kiemelt 
természeti értéket jelentő víztározók. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben kijelölt felszíni víztestek 
közül a Rédei-patak-alsó és Rédei-patak-felső természetes felszíni víztestek érintik a települést. 
Nagyréde közigazgatási területe és a helyi vízmű kútjai sérülékeny vízbázisú területek 
 
A talaj, felszíni és felszín alatti vizek szempontjából a mezőgazdasági területek művelése során 
alkalmazott kemikáliák használata potenciális veszélyforrást jelent. Az ebből származó diffúz 
szennyezés a veszélyeztető forrás.  
A talajminőséget rontó tényezők közül a legjelentősebb az erózió, melyet elsősorban a fizikai 
talajféleség határoz meg, másodsorban a helytelen talajhasznosítás, melynek eredményeként 
fokozatos minőségromlás következhet be. A település egésze szélerózió által veszélyeztetett 
terület.  
A település délkeleti határánál húzódó nagy forgalmat bonyolító 3. sz. főút véderdők, 
védőfásítások hiányában potenciális közlekedési eredetű talajszennyező forrás.  
 

Levegőtisztaság és védelmi szempontból a közlekedési eredetű légszennyezés meghatározó, mely 
elsősorban a 3-as számú főút mentén és annak közvetlen közelében tapasztalható, mely azonban 
a település belterületi lakott részeit nem terheli.  
Nagyrédén sem állandó, sem időszakos légszennyezettség mérés nem történik. 
Az üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer 
(LAIR) önbevallásos alapon működő adatai alapján 3 db olyan telephely található Nagyrédén, 
melyekkel kapcsolatban hatósági eljárás, határérték megállapítás, vagy önbevallás történt 2016-
ban.  
Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről illetve burkolatlan 
utakról származó por jelenti. 
 
Zaj- és rezgésterhelés szempontjából Nagyréde kedvező helyzetben van. Vasútvonal nem érinti, 
így vasúti eredetű zajterhelés sem jelentkezik.  
Közúti közlekedés tekintetében a nagyforgalmú M3-as autópálya elkerüli a Nagyrédét, a 3sz. főút 
a település külterületének délkeleti szélén húzódik. Ennek köszönhetően a település belterületi 
lakott részeitől távol haladva nem terheli azt.  
Zsáktelepülés lévén az alsóbbrendű utak átmenő forgalma okozta zajterhelés sem jellemző. Így a 
közlekedési eredetű zaj tekintetében nem adódik konfliktus. 
Jelentősebb pontszerű zajforrást a Szőlőskert Zrt. üzemei a JÁSZ-TÉSZ Kft. hűtőháza, illetve 
néhány aggregátor jelenthet, melyek a Real áruház hűtőpultjait üzemeltetik. 
 
A településen a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, a kommunális hulladék összegyűjtése és 
elszállítása, a szelektív hulladékszállítást, a lomtalanítás szervezett keretek között működik. 
Nagyréde külterületein az illegális hulladéklerakás nem jellemző. 
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Katasztrófavédelem  
 
Nagyrédét a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja számon, 
közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett. Azonban a 
településen áthaladó patakok, vízfolyások is okozhatnak vízelöntést. A községben előforduló 
vízelöntések, vízállások döntő hányada nem belvízi eseményként jelentkezik, hanem a vízelvezető 
hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából származik. Ezeknek az 
elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény következtében 
keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem feladata. A 
villámárvízi veszélytérkép besorolása szerint magas kockázatú a település veszélyeztetettsége. 
Nagyréde közigazgatási területe, a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép alapján belvízzel 
nem veszélyeztetett.  
A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki. A mély fekvésű területen, ha rövidebb-
hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel 
mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. Ezeket a területeket 
célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A vízelvezetés rendszerében, 
vízvisszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb földmunkával lehet 
víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetben célszerű területét vízgazdálkodási 
területté átminősíteni. A vízutánpótlásának megoldásáról is gondoskodni kell, hogy elkerülhetőek 
legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog-tanya kialakulás) előfordulása. 
 

2.2. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
 
A hatályos TSZT, illetve SZT több helyen és jelentős kiterjedésben jelöl belterületet növelő 
lakóterületet Nagyrédén. A tervek a lakófunkció fejlesztése érdekében kínálati jelleggel a 
belterület északnyugati, illetve keleti felén is feltüntetnek új falusias lakóterületeket. Ezek közül 
azonban csak a Hősök útjától északra található területen indult meg kezdetlegesen a beépülés, 
míg a többi terület most is mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A kertvárosias területek esetében 
meglehetősen nagy kiterjedésben jelölnek a tervek új lakóterületeket a belterület északnyugati, 
északi, északkeleti, illetve keleti felén is. Különösen nagy lakóterületi kijelölés történt a Tarjáni út 
északi szakasza mentén, ahol egy hatalmas lakóparkot jelölnek a tervek. Ezek közül mindössze a 
Táncsics Mihály utca északi oldala kezdett el beépülni mediterrán-jellegű épületekkel, míg a többi 
terület jellemzően jelenleg is mezőgazdasági hasznosítású. A községben tehát a rendezési tervek 
elkészülte óta eltelt nagyjából 10 év alatt csak kismértékben zajlott lakóterületi fejlődés, amely a 
lakóterületi kijelölés nagyságához képest elenyésző mértékű.  
A gazdasági területek tekintetében elmondható, hogy a tervek a település több pontján is jelölnek 
nagy kiterjedésű ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeket. Ezek közül az ipari 
célú gazdasági területek kezdtek el beépülni, hiszen új vállalkozások telepedtek le az Atkári út 
mentén, valamint a 3. számú főút mellett. Ezek közül kiemelendő a Jász-Plasztik Kft., amely a 
megye egyik legnagyobb volumenű ipari beruházásaként műanyagfeldolgozó telephelyet 
létesített a főút mentén. A telephely folyamatosan bővül. Egyáltalán nem kerültek azonban 
kihasználásra a kereskedelmi szolgáltató gazdasági célra kijelölt területek, melyek jellemzően 
máig mezőgazdasági hasznosítás alatt állnak. A településen tehát az utóbbi időszakban jelentős 
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mértékben fejlődtek a gazdasági területek, ugyanakkor még mindig nagy kiterjedésben állnak 
rendelkezésre a községben beépítetlen, főleg kereskedelmi szolgáltató gazdasági célú területek.  
A hatályos tervek a településen több olyan különleges területet is kijelölnek, melyek tervezett 
különleges hasznosításukkal jelentősen hozzájárulhatnak a község turizmusának, valamint 
közszolgáltatásainak fejlődéséhez. A tervek készítése óta eltelt időszakban azonban nem kerültek 
kialakításra a lovardák, lovaspályák és a golfpálya, nem valósult meg a szabadidő terület, illetve 
az üdülőterület ilyen célú hasznosítása, és a szociális, egészségügyi célú terület sem a tervezett 
szerepét tölti be. A tervekben rögzített ilyen irányú fejlesztési szándékok megvalósulása tehát 
még várat magára a településen.  
 
A község nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval vagy integrált stratégiával, azonban 
az önkormányzat elkészítette a 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját, 
amely településfejlesztési célkitűzéseket is tartalmaz. A célkitűzések közül megvalósult a Gondozó 
Központ létrehozása, a négy pástos vívóterem kialakítása, a szolgálati lakások felújítása, illetve 
eszközbeszerzések. Részben megvalósult a közintézmények energiahatékonysági fejlesztése, 
különös tekintettel az iskola épületére, a belterületi utak fejlesztése, valamint az ipari területek 
fejlesztése. A településen nem valósultak még meg a turizmusfejlesztésre irányuló célkitűzések (a 
pincesorok egységes arculatának kialakítása, a Fáy-kastély turisztikai attrakcióvá fejlesztése, 
szánkópálya és kilátó kialakítása, az országos kerékpárútra való rácsatlakozás), a vállalkozások 
számára irodahelyiségek kialakítása, illetve borpalackozó létrehozása térségi összefogás 
keretében. Ezek közül azonban a közeljövőben megvalósul a Fáy-kastély fejlesztése és az országos 
kerékpárútra való rácsatlakozás. A községben tehát folyamatos a középületek, illetve a szabadidős 
és sporttevékenységek helyszíneinek fejlesztése, a közlekedési területek fejlesztése, valamint a 
humán közszolgáltatások fejlesztése, ugyanakkor több célkitűzés is megvalósításra vár még a 
településen, kiváltképp az idegenforgalmi ágazat tekintetében.  
 

2.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

2.3.1. Településrészek kijelölése, lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

 
 
Nagyréde nem rendelkezik határozattal elfogadott településrész lehatárolással, de a vizsgálat 
során lehatárolásra kerültek azok a településrészek a belterületen, amelyek karakterük, 
funkciójuk alapján egyértelműen elkülönülnek egymástól. A község belterületén a következő 
településrészek különböztethetők meg: településközpont, falusias területek, kertvárosias 
területek, gazdasági területek, különleges területek.  
 
Településközpont 
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Ortofotó kivágat Alaptérkép kivágat 

 
A településközpont Nagyréde legkorábban kialakult része. A település magját alkotó terület a 
Rédei- Nagy-patak ágai mentén fejlődött ki. A terület az Árpád útra és a Petőfi Sándor utcára, a 
Virág utcára és a Szabadság útra, a Fő útra, valamint a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca 
által közrezárt tömbre terjed ki, leszakadó részét képezi a Pincesor utca végénél található terület. 
A településközpontban a szabálytalan alakú telkek és telektömbök, szabálytalan úthálózat a 
jellemzőek, amelyek organikusan, tervezés nélkül alakultak ki. Ennek megfelelően a telkek alakja 
és mérete igen változatos képet mutat. A területre a falusias jegyeket viselő épületek mellett a 
többszintes családi házak és a nagyobb intézményépületek is jellemzőek. 
A településrészben a lakófunkció mellett megtalálhatóak a központi funkciók, itt működik a 
közintézmények, illetve a kereskedelmi és szolgáltató egységek nagy része is. A 
településközpontban található a hivatal, az iskola, az óvoda, a művelődési ház, az egészségügyi 
központ, valamint a templom. 
 
Falusias területek 
 

  
Ortofotó kivágat Alaptérkép kivágat 

 
A falusias területek alkotják a község belterületének legnagyobb kiterjedésű területét, így ezek a 
területek dominálnak a leginkább a település karakterében. A falusias területek jellemzően kelet-
nyugati irányban elnyúlva kapcsolódnak koncentrikusan a településközponthoz. Ezeken a 
területeken meglehetősen változatos a telekmorfológia és a telekméret. Míg a korábban kialakult 
falusias területeken a keskeny, változatos méretű szalagtelkek a tipikusak (pl. Rákóczi Ferenc út, 
Patai utca, Gyöngyösi út), addig a később kialakult területek szalagtelkei, a község nyugati, 
északnyugati, illetve keleti szélein jóval szabályosabbak, a telkek alakja és az úthálózat tervezett, 
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a telekméret homogénebb (pl. Dózsa György út, Zrínyi Miklós utca, Gárdonyi Géza utca). A 
területre a falusias jegyeket viselő épületek mellett a többszintes családi házak is jellemzőek.  
A falusias területeken abszolút a lakófunkció dominál, azonban kereskedelmi és szolgáltató 
egységek is működnek a településrészben.  
 
Kertvárosias területek 
 

  
Ortofotó kivágat Alaptérkép kivágat 

 
A kertvárosias területek a település legkésőbb kialakult lakóterületei. Ezek a területek a belterület 
több pontján is a településközpont és a falusias területek közé ékelődnek és jegyei markánsan 
megjelennek a település karakterében. A kertvárosias területek telekmorfológiája és telekmérete 
meglehetősen heterogén képet mutat. A hosszú, néhol keskeny telkek sok helyen felosztásra 
kerültek, így a telekméret igen széles skálán mozog. A tervezett, jellemzően derékszögű 
úthálózattal rendelkező terület telkeinek döntő többsége szabályos alakú. A területen az 50-es, 
60-as évek sátortetős kockaházai mellett megjelennek az utóbbi időszakban épült mediterrán 
jellegű épületek is.  
A kertvárosias területeken abszolút a lakófunkció dominál, azonban kereskedelmi és szolgáltató 
egységek is találhatóak a településrészben. 
 
Gazdasági területek 
 

 
 

Ortofotó kivágat Alaptérkép kivágat 
 
A település gazdasági területeinek többsége a belterületen kívül, attól délre található. A 
belterületen csak néhány gazdasági területet találni, elenyésző nagyságú épületállománnyal. Ezen 
területek közül mindössze a Haladás út és a patak találkozásánál található telephely tölt be 
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valóban gazdasági funkciót, míg a patak mellett található többi terület lakóterületként 
(kertvégek), valamint kihasználatlan zöldterületként funkcionál.  
A belterület más részein is találhatóak telephelyek, azonban ezek a lakóterületekbe ágyazódnak, 
illetve a hatályos terveken nem gazdasági területként szerepelnek.  
 
Különleges területek 
 

  
Ortofotó kivágat Alaptérkép kivágat 

 
A község belterületén elszórtan helyezkednek el a különleges területek. Ezeken a területeken 
nagyban különbözik a telkek alakja, illetve mérete, és az épületállomány nagysága is jelentősen 
eltér. Különleges területet képez a belterületen a Patai utca végénél található temető, az iskolához 
tartozó sportpálya, a Gyöngyösi úton található egykori „Szőlőskert” igazgatási központ, az Alsórét 
út mentén található szociális, egészségügyi célú terület és a szabadidő terület, valamint a pincék 
területe. Az egykori „Szőlőskert” Rt. igazgatási központja már nem működik, míg a szociális, 
egészségügyi célú terület és a szabadidő terület még nem a tervezett funkcióját tölti be, hanem 
mezőgazdasági területként funkcionál.  
A település és egyben a településszerkezet egyik legkülönlegesebb elemét képezik a pincék. A 
község belterületének déli részén, illetve a zártkertben található pincék telkei alakjukat és 
méretüket tekintve is jelentősen különböznek egymástól. Míg a belterületen található 
telekállomány (a Pincesor utca északi oldala és a Majoros köz) jellemzően szabálytalan, keskeny 
szalagszerű és kisebb méretű, addig a zártkerti pincék telkei (a Pincesor utca déli oldalán) 
egységesen szabályos alakúak és jóval nagyobb kiterjedésűek.  
 

2.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 
helyzetelemzése 

 
Az önkormányzati adatigénylésre reagálva a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) azt a 
tájékoztatást adta, miszerint a 2011-es népszámlálási adatokra támaszkodva sem szegregátum, 
sem pedig szegregációval veszélyeztetett terület nem határolható le a községben.  
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2.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 

Potenciális akcióterületekként lehet számon tartani a település belterületén található frekventált 
elhelyezkedésű, jelenleg kihasználatlanul álló területeket, tehát a Pincesor utca keleti végénél 
található ingatlant, az egészségügyi központtól délre fekvő területet, valamint a Virág utca végénél 
található ingatlant. Ezek a területek számos lehetőséget rejtenek magukban.   
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MELLÉKLET 
 
Jelen Megalapozó vizsgálat egyes fejezetei nem kerültek kidolgozásra, csupán hivatkozást 
tartalmaznak a már elkészült, és a község képviselő-testületének a 176/2017. (XII.12.) számú 
határozatával elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvére (TAK).  
Ebben a mellékletben megtalálható a Településképi Arculati Kézikönyv teljes terjedelmében. 
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KÖSZÖNTŐ 
 
A Településképi Arculati Kézikönyvek készítésének célja településeink egyedi arculatainak, 
karakterjegyeinek megismerése.  
 
Az útmutató és a hozzátartozó rendelet eszköz arra, hogy a településkép a jövőben is egységes 
maradjon, az új épületek illeszkedjenek a meglévő sajátos karakterelemeket hordozó beépítéshez. 
Ezeknek a segítségével az épülő lakóházak is könnyebben tervezhetővé válnak. Az új épületek 
létrehozása mellett prioritás a hagyományos településrészek megőrzése, vagyis az egyedi anyag- és 
színhasználat, homlokzatkialakítás és az épületek utca- és településképi megjelenésének megóvása.  
 
Ennek köszönhetően a település mindenki számára élhető, értékeket megőrző otthon lesz, melyet az 
emberek szívesen választanak lakóhelyül akár családalapítás céljából is. A kézikönyvet a település 
minden lakosa alakíthatja, formálhatja. Belekerülhetnek újabb és újabb szép részletek, példák, épületek 
és táji elemek egyaránt. Minden, ami körülöttünk van a mi alkotásunk szerint változhat, a közvetlen 
környezetünktől kezdve a település egészéig. 
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NAGYRÉDE KÖZSÉG BEMUTATÁSA 
 

TÖRTÉNETE 
Nagyréde község Heves megye dél-nyugati részén található. A település a megyeszékhelytől, Egertől 
mintegy 45 km-re, Budapesttől pedig körülbelül 70 km-re helyezkedik el.  A községet Észak-nyugati 
oldalán Szűcsi és Gyöngyöspata, északon Gyöngyöstarján, nyugati oldalán a járás központja Gyöngyös, 
délkeleten Gyöngyöshalász és Atkár, déli illetve délnyugati oldalán pedig Ecséd és Hort települések 
határolják. Nagyréde a Mátra-vidék délnyugati peremén elterülő község, amely a Nyugati-Mátra 
kistájhoz tartozik, továbbá a Mátrai borvidék része is. Bár Nagyréde zsáktelepülés, vagyis nincs átmenő 
forgalma, a települést mégis közvetlen főúti kapcsolat, viszonylag jó megközelíthetőség jellemzik. A 
község dél-keleti határánál halad a 3-as számú főút, amely nyugati irányban a fővárossal, keleti irányban 
pedig többek között Miskolccal biztosít közvetlen kapcsolatot.   
Az első írásos emlék, amely a településre utal, az egri káptalan 1275-ben kelt határjáró oklevele, amely 
a települést „villa Rede Inferior” (Alsóréde falu) néven említi. A település nevét akkori birtokosáról, az 
Aba nemzetséghez tartozó Rédey családtól kapta. A család leszármazottai több részre osztották egymás 
között a települést, így jöttek létre az Alsóréde, Felsőréde, Kisréde, Nagyréde, Fancsatelke, illetve 
Szentmártonréde nevű falurészek. A 15. század folyamán más nemesi családok (pl. Szuhai, Csányi) is 
birtokrészhez jutottak a területen, amelyeket eltérő néven említettek a korabeli források (pl. 
Rédeszentmárton, Boldogasszonyréde). 1544-ben a terület is török hódoltság alá került, majd a század 
közepére teljesen elnéptelenedett, pusztává vált. A törökök kiűzése után a Rákóczi család birtokolta a 
falu legnagyobb részét, a település gazdálkodását már ekkor, az újbóli benépesülésben is nagy szerepet 
játszó, szőlőművelés és a bortermelés határozta meg, amely a következő századokban is kiemelkedő 
jelentőségű maradt a faluban.  A 19. század végén aztán a település szőlőterületeit is teljesen 
elpusztította a Mátraalján tomboló filoxéravész. A szőlőművelés a 20. század elején került újra előtérbe 
a faluban, ekkor a szőlőoltvány-termelés vált a domináns tevékenységgé a településen.  A II. világháború 
Nagyréde számára is jelentős áldozatokkal járt, mind emberi, mind pedig gazdasági értelemben. A súlyos 
veszteségeket tetézte, hogy 1954-ben a rendkívüli esőzés eredményeképp megáradt a nagypatak, 
romba döntötte a Templom úti házakat és elvitte a Fõ úti hidat. 
A 20. század második felében a települést folyamatos fejlődés jellemezte. 1975-ben, a község 
fennállásának 700. évfordulója alkalmából felavatták Nagyrédén a Kőprést és a Zsellérházat.  
Az utóbbi évtizedekben a községet egyrészt a virágzó szőlőkultúra, illetve a fejlesztési elképzelésekre 
való törekvés jellemzik. 
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP 
A Mátra-vidék délnyugati peremén elhelyezkedő településre változatos kép jellemző, ugyanis széles 
dombhátak és keskeny völgyek váltakozása jellemzi. Két teljesen különböző karakterű nagytáj 
találkozásánál helyezkedik el, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál. A domborzati 
sokszínűség ellenére, a község belterülete mégis komplett egységeset alkot, homogén arculattal, illetve 
kiváló természeti adottságokkal és vonzó környezettel rendelkezik.  
 
Az épített környezet vonatkozásában Nagyréde egyik jellegzetessége a település koncentrikus 
szerkezete, amely az egyes településképileg meghatározó területeket fogalja magába. A 
településközponti területekből kiindulva, fokozatosan egészültek ki előbb a falusias területekkel, majd a 
kertvárosias területekkel is a település belterületi határáig. 
 
A természeti értékek mellett a környék számos épített látnivalóval is szolgál az idelátogatók számára, 
hiszen megtekinthetik többek között Hatvanban a Grassalkovich Kastélyt, Mátraszentimrén, Lőrinciben, 
illetve Gyöngyöspatán a Tájházat, a markazi, mátraszentimrei és a gyöngyössolymosi várat vagy 
Gyöngyösön az Orczy-kastélyt (amelyben a Mátra Múzeum is működik), a Ferences templomot, illetve 
a Gyöngyösi Állatkertet. Gyöngyösi kiindulással lehetőség nyílik erdei kisvasutazásra is a Mátrában, a 
keskeny nyomtávú kisvasúttal eljuthatunk Mátrafüredre, illetve Gyöngyössolymosra, Lajosházára és a 
Szalajkaházhoz.  
 
A község is része, sőt kiemelkedő bortermelő települése a Mátrai borvidéknek, ahol ősi múltra tekint 
vissza a szőlőtermesztő és bortermelő kultúra. A település lakóinak életében mindig is meghatározó 
szereppel bírt ez a tevékenység, illetve a hozzá kapcsolódó gazdag tradíciók. E hagyományok ápolása és 
bemutatása kiemelkedő Nagyrédén. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
 
Nagyréde két eltérő karakterű nagytáj, az Alföld és az Északi-Középhegység találkozásánál helyezkedik 
el, ebből adódóan változatos domborzati viszonyok jellemzik. A dombok és völgyek váltakozása, az 
emberi tevékenység nyomán kialakult szőlősorok, szántók és véderdősávok mozaikossága sajátos 
jelleget kölcsönöznek a településnek, melynek következtében a település nagy része tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület. 
 

 
 
Nagyréde számos pontjáról remek kilátás kínálkozik a tőle északra-északkeletre magasodó Mátra 
vonulataira. A Mátra közelsége nem csak esztétikai, védelmi funkciót is jelent, ami nagymértékben 
hozzájárult a községben meghatározó szőlőtermesztő és bortermelő kultúra kialakulásához. A kedvező 
klímának és talajadottságoknak köszönhetően a településen elsősorban a mezőgazdaság és a 
feldolgozóipar vált meghatározóvá, amely a külterületek területhasználatának arányaiban is 
megfigyelhető. 
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A község jelentős természeti értéke a Mátrában eredő Rédei-Nagy-patak, mely északról délkelet felé 
szeli át a települést, majd Vámosgyörknél a Gyöngyös-patakba torkollik. A patakvölgyek és a vízfolyást 
kísérő galérianövényzet, valamint a település nyugati oldalán található véderdősáv ökológiai 
folyosóként vannak számon tartva, így a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezik. Kiemelt természeti 
érték a belterülettől északra található Nagyrédei Horgásztó (víztározó), és a Kis-tó, melyek a patak 
környezetével együtt kedvelt turisztikai célpontok, továbbá természetvédelmi, ökológiai és település 
rekreációs értéket is képviselnek. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK  
 
A település gazdag múltjának köszönhetően országos védelem alatt álló műemlékkel, műemléki 
környezettel, helyi területi védelemmel (településszerkezeti, utcaképi) és helyi egyedi védelemmel is 
rendelkezik. Településképének megőrzése szempontjából rendkívüli fontossággal bír a hagyományos 
lakóépületek alkotta épületvagyon, amelynek megőrzése és továbbélése egyaránt kiemelt cél. Ezek az 
építészeti értékek Nagyréde területén a településmagban ugyanúgy megtalálhatóak, mint a távolabbi 
falusias területeken. 
 

MŰEMLÉKEK 
 

1 NÉPI LAKÓHÁZ / ZSELLÉRHÁZ - Erzsébet tér 1. (hrsz.: 641)  

 
 

Nagyréde központjában számos épített 
érték fedezhető fel, egyik közülük az 
Erzsébet tér 2. szám alatt kialakított 
hagyományosan berendezett parasztház. Az 
épület egyszerű háromosztatú, nyeregtetős 
tetőszerkezetű, amely zsúppal fedett, 
fabetétes oromzattal rendelkezik. Színei és 
anyagai a hagyományos népi építészetet 
elevenítik fel. Fehér vakolat, nádtetős 
tetőfedés, barnára mázolt fa oromzat és 
szimmetrikus, visszafogott méretű 
nyílászárók jellemzik. 

 
 

2 FÁY KÚRIA - Kossuth Lajos utca 1. (hrsz.: 1171)  

A Kossuth Lajos utcában található 
Nagyréde földszintes, klasszicista 
kastélyépülete. Eredetileg a 18. 
század közepén épült barokk 
stílusban, amelyből mára az épület 
magja maradt csak meg. Az 
oldalrizalitok és a tornác a 19. század 
elején épült hozzá. Egyik termében 
kapott helyet a "Falusi Galéria", ahol 
Molnár József festőművész képeiből 
önálló képtárat alakítottak ki. 
Jelenleg az épületben üzemel a helyi 
gyógyszertár is, de az 
Önkormányzatnak további közösségi 
céljai vannak az épülettel.  

 
 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Moln%C3%A1r_J%C3%B3zsef_(fest%C5%91,_1922)&action=edit&redlink=1
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3 KŐKERESZT - Pincesor utca 1. (hrsz.: 725/1)  

 

 

 

 

A településen közterületi keresztek elszórtan találhatóak a 
főbb utak mentén.  Mindegyik jó állapotban van, látszik rajtuk, 
hogy a település lakói nagy hangsúlyt fektetnek a környezetük 
rendben tartására. A keresztek melletti terület ápolt, vázás 
vagy földbe ültetett virágokkal színesített, némelyik 
körbekerített. 

A település déli részén található pincék területénél 
helyezkedik el egy kiemelkedő értékű kőkereszt. A kőkereszt 
lekerített területén a növényzet gondosan ápolt 

 
 
 
 

4 NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR - Virág utca 2. (hrsz.: 1345)  

 

 

 

 

A Szent Imre templom és parókia kertjének gondozott 
területen található Nepomuki Szent János 1807-ből 
származó szobra, amelynek jelentése van a helyiek 
körében. Szent János szobrai az egész ország területén 
elterjedtek, vízparton, hidakon helyezték el azokat, így 
Nagyrédén is a Rédei-Nagy-patak mellett találhatjuk 
meg. 
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HELYI TERÜLETI VÉDELEM 
 
Nagyréde egyes részein kialakultak karakteres területek, illetve karakteres utcaképek. Ezek vagy a 
beépítés jellegéből, módjából fakadóan, vagy az épületek kialakításából következően képeznek 
egyedileg lehatárolható és jellegzetes egységeket. 

TERÜLETI VÉDELEM LEHATÁROLÁS 
Településszerkezetileg védett 
terület/ Történelmi településmag 

Táncsics Mihály utca – Zöldfa utca – Zrínyi Mihály utca –
Horvát-Kert utca – ad Endre utca – Rákóczi Ferenc út – 
Pincesor utca - Atkári út – Alsórét út 

Utcaképi védelem Atkári út 
Utcaképi védelem Rákóczi út 

 

1 TELEPÜLÉSSZERKEZETILEG VÉDETT TERÜLET  

 

 
A település központi területei, illetve 
ahhoz közvetlenül kapcsolódó belső 
falusias területei alkotják a 
településszerkezetileg védett 
területeit, vagyis tulajdonképpen a 
történelmi településmagot. Nemcsak 
történetileg, hanem a beépítés, 
úthálózat és épületképzés 
tekintetében hasonló vonásokat és 
értékeket hordozó területről 
beszélhetünk. Itt találhatóak a nagy 
múltú intézmények, illetve a 
hagyományos tornácos parasztházak 
zöme. 

 

2 UTCAKÉPI VÉDELEM - Atkári út  

 

 
 
Az Atkári út menti beépítés különleges 
arculattal rendelkezik, a kialakult 
beépítés fűrészfogas beépítésű az út 
északi oldalán. Ez a beépítési mód 
egyedi és ritka utcaképet 
eredményez. Északi oldalát a 
hagyományos tornácos épületek 
alkotják, déli oldalán azonban már a 
kertvárosias sátortetős kockaházak 
uralják a látványt. 
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3 UTCAKÉPI VÉDELEM - Rákóczi út  

 

 
A Rákóczi utca mentén a tornácos 
épületek sora alkot értékes látványt, 
amely tulajdonképpen a település 
magjához kapcsolódóan alakult ki. Itt 
találhatóak legnagyobb számban a 
helyi egyedileg védett lakóépületek, 
amelyek nagyrészt jól 
karbantartottak. Azonban itt is a 
sátortetős kockaházak homogén 
arculata kezdi átvenni a dominanciát, 
ezért kiemelt figyelmet érdemel a 
hagyományos arculat fenntartása. 

 

 

HELYI VÉDETT PINCÉK EGYÜTTESE 
TÖRTÉNELMI PINCE-SOR 

 
Nagyréde déli Újhegy területrészén található a történelmi Pince-sor, amely néhány egyszerű 
architektúrájú, de jelentős népi építészeti értékkel rendelkező épületből áll. Emellett további pincék 
találhatóak a településen a Majoros köz mentén is. 
A pincék állapotának feljavítása, hasznosítása, funkcióbővítése és „élővé tétele” feltétele a hosszú 
távú fennmaradásuknak. 
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HELYI EGYEDI VÉDELEM 
A helyi egyedi védelem alatt álló értékek a jelentősebb intézményépületek mellett szinte kivétel nélkül 
tornácos lakóházak, amelyek karakterjegyeinek megőrzése és továbbélése a kortárs építészetben fontos 
cél. 

 
 

sorszám HRSZ CÍM sorszám HRSZ CÍM 
1. 449 Alsórét út 52. 13. 865 Rákóczi út 91. 
2. 556/1 Alsórét út 65. 14. 418 Petőfi utca 41. 
3. 603 Atkári út 15. 15. 1345 Virág út 2. 
4. 480 Atkári út 24. 16. 1344 Virág út 4.   
5. 765/1 Széchenyi tér 4. 17. 114/1 Virág út 5. 
6. 195 Gyöngyösi út 26. 18. 1258 Árpád út 16. 
7. 203 Gyöngyösi út 40. 19. 1255 Árpád út 10. 
8. 209 Gyöngyösi út 50. 20. 819 Dózsa György út 58. 
9. 677 Rákóczi út 28. 21. 442 Fő út 6-8. 
10. 885 Rákóczi út 49. 22. 691 Pincesor utca 19. 
11. 872 Rákóczi út 77. 23. 442 Fő út 6-8. (sgraffitó) 
12. 867 Rákóczi út 87. 24. 441 Fő út 4. (márvány mozaik) 
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TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 
 

1 TÖMEGFORMÁLÁS - FŐÉPÜLET + MELLÉKÉPÜLET  

 

 

 
Nagyréde területén a régebben kialakult 
falusias és településközponti részeken 
figyelhető meg az az egyedi tömegalakítás, 
mely szerint egy telken belül a főépület 
tömegéhez egy kisebb épület tömege is 
kapcsolódik. Jellemzően mindkét 
épülettömeg egyszerű formájú, az utcára 
merőleges nyeregtetővel rendelkezik, 
illetve tornácos kialakítású is lehet. A 
melléképület követi a főépület 
megformálását mind anyag, mind 
színvilágban. Eredendően a melléképület 
célja a gazdasági tevékenység volt, mára 
azonban már önálló lakóegységként is 
szolgál. 
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2 FA OROMZAT 
 
A település hagyományos építészetének jellegzetes és karakteres eleme az oromfal fabetétes 
kialakítása, mely a barna szín különböző árnyalataira van mázolva. Ilyen oromfalak a tornácos, illetve 
a tornác nélküli, egyszerű, utcára merőleges nyeregtetővel rendelkező épületeknél fordulnak elő. A 
fából készült oromzaton díszítések, faragások illetve esetenként oromfali nyílás is kialakításra került. 
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3 TORNÁCOS ÉPÜLETEK 
 
A település lakóterületeinek különleges értékei a tornácos lakóházak. Nagyréde különböző fajtájú és 
állagú tornácos lakóházakkal rendelkezik. Található közöttük faragott faoszlopokkal, kőoszlopokkal 
alátámasztott, négyzetes és hengeres téglapilléres, mellvédes és mellvéd nélküli, de mindegyik 
egységesen oldaltornác, azaz a ház udvar felőli oldala mentén helyezkedik el. Az eredeti részleteket 
hordozó lakóházak átépítése, bővítése, korszerűsítése miatt értékes régi részletek módosításra, 
megszüntetésre kerültek, de vannak ezek között olyanok, amelyek kisebb helyreállítással eredeti, 
mégis korszerű állapotba hozhatók.   
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4 OROMKERESZT 
 
Nagyrédén néhány helyen találkozhatunk oromdísszel. Ezek a ház tetejét keresztező gerendák 
végénél kerültek elhelyezésre és nevüket is innen kapták. Az ősi népi hagyományok szerint ezek a 
keresztek megóvták a házat és a benne lakókat is a kinti veszedelemtől, a gonoszt pedig távol tartotta. 
Rengeteg különféle motívummal lehet találkozni. Megállapítható, hogy főként kovácsoltvas keresztek 
készültek, de elvétve fa vagy fém keresztek is találhatók a háztetőkön. 
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5 KÖZTERÜLETI KERESZTEK ÉS KUTAK 
 
A településen elszórtan találhatunk közterületi kereszteket és kutakat, amelyek egyaránt 
forgalmasabb útvonalak mentén, illetve településszéli területeken is előfordulnak. A közterületi 
keresztek anyaga elsősorban kő, míg a kutakon fa és fém elemek is megfigyelhetőek. Állapotuk 
kifejezetten jó, a település lakói figyelmet fordítanak megfelelő és méltó kialakításukra és 
karbantartásukra  

 

  
közterületi kút - Bartók Béla utca közterületi kút - Zsellérház előtt 
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közterületi kút - Gárdonyi Géza utca közterületi kút - Gárdonyi Géza utca 

 

 

   
Szent Imre templom előtti 

kőkereszt  
közterületi kőkereszt - Atkári út temető kőkeresztje 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK  
 

BELTERÜLET  

 

Nagyréde eltérő karakterű területrészei: 
 

1. településközponti területek 
2. kertvárosias területek 
3. falusias területek 
4. pincék területe 
5. gazdasági területek 
6. különleges területek 
7. jelentős zöldfelületek 
8. közterületek 
9. erdőterületek 
10. mezőgazdasági területek 
11. szőlőterületek 
12. vízgazdálkodási területek 

  

 

4 
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A belterületek jellegzetessége, hogy az egyes településképileg meghatározó területek koncentrikusan 
helyezkednek el a település magjához képest, vagyis a település fejlődése is ezt a hagyományos irányt 
követhette, kezdve a település központjával majd egyre inkább kifelé terjeszkedő lakóterületekkel. A 
belterületen az egyes településrészek karaktere három nagy csoportra osztható, mely leginkább a 
beépítéshez köthető. A legrégebben kialakult falusias területen illetve a településközponti területeken 
a hosszú telkek, oldalhatáron álló, eredendően tornácos épületek jellemzőek, míg a kertvárosias 
területeken a később gyakorivá vált sátortetős kockaházak alkotnak homogén arculatot. Ezen felül a 
településközponti területeken a szabálytalan alakú, organikusan kialakult úthálózat és tömbszerkezet is 
jellegzetes, ahol a hagyományos lakóépületek mellett a közösségi funkciókat kiszolgáló intézmények is 
elhelyezésre kerültek. A nagyobb vállalkozások telephelyei a lakóterülettől délre fekvő, elkülönülő 
gazdasági területen találhatóak.  
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KÜLTERÜLET 
 

 

Nagyréde elhelyezkedése és természetföldrajzi adottságai igen kedvező körülményeket teremtenek a 
területen a mezőgazdasági tevékenység számára. A Mátra dombjainak déli fekvése, a hegység klímája 
és az éghajlat kiválóan alkalmassá teszik a környéket a mezőgazdasági kultúrák, kiváltképp a szőlő és 
gyümölcstermesztés számára. A kitűnő adottságokat felismerve a vidéken már igen korán 
megkezdődött a mezőgazdasági tevékenység és hamar meghatározóvá is vált, ennek megfelelően a 
település karakterét a beépítetlen mezőgazdasági területek, főként a szőlősorok határozzák meg. A 
mezőgazdasági területek uralta tájat véderdősávok mozaikjai törik meg. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK 
 
A településközpont területe a Rédei-Nagy-
patak középső szakaszától északra fekszik, a Fő 
út mentén. A település legfontosabb 
intézményeit foglalja magába ez a terület, 
vagyis az itt található épületek arculata 
heterogén képet alkot. Az intézmények mellett 
a lakóházak többnyire földszintesek és 
oldalhatáron állnak. A lakóépületek a 
közterületek felől egységes, hézagosan zárt 
térfalat alkotnak, amelyből az egyes 
intézmények épülettömegei, illetve a Szent 
Imre templom tornya messziről kimagaslik.  

 
 
Az épületek jellemzően sátortetős kialakításúak, illetve 35-45 fokos tetőhajlásszögűek, utcára merőleges 
gerinccel kialakítottak, amely nyugodt és igényes utcaképet eredményez. Az előkertek illetve a 
közterületek kiválóan gondozottak, amely az áttört kerítéseken keresztül érvényesül. A domborzati 
adottságokból fakadóan a településközponti területek nagyrészt sík területen helyezkednek el, míg 
nyugati részén már a pincék területére is rálátni. 
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KERTVÁROSIAS TERÜLETEK 
 
A kertvárosias területek Nagyrédén a 
legújabban kialakult lakóterületek. Keverednek 
a zömében 50’-es 60’-as évek sátortetős 
kockaházai, a mai szellemben készült 
mediterrán jellegű épületekig. Jellemzően 
nagyobb méretű tömegek fordulnak itt elő, 
mint a falusias területeken. A beépítés módja az 
oldalhatáron álló beépítés mellett, szabadon 
álló kialakítású is. 
Többségében szabályos telekosztás, illetve 
derékszögű utcahálózat fordul elő. A 
tetőhajlásszög ennek megfelelően is változatos, 
de zömében a 35-45 fok közötti tetőhajlásszög 
dominál. 
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FALUSIAS TERÜLETEK 
 
 
 
Ebbe a kategóriába tartozik a település 
túlnyomó része, vagyis Nagyréde arculatát 
leginkább ez a terület adja. Az épületek zöme 
oldalhatáron álló beépítésű, a tetőgerinc pedig 
nagyrészt az utcára merőleges irányú 
nyeregtető. A tetők jellemző hajlásszöge 35-45 
fok közötti.  

 
 
A falusias területen találhatóak meg a hagyományos karakterjegyeket hordozó tornácos épületek, illetve 
a településre jellemző fő és melléképületes tömegkialakítás. Ennek az értékes épülettípusnak a méltó 
megőrzése és továbbörökítése igen fontos cél, mivel a hagyományos magyar falusi építészet 
karakterjegyeit hordozza. 
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PINCÉK TERÜLETE 
 
Nagyréde déli részén, illetve az Atkári úttól 
északi irányban nyíló Majoros közben 
találhatóak a nagyrédei borospincék és 
hozzátartozó présházaik. Az épületek közel 
egymáshoz szabadon állóan helyezkednek el, 
amelyet egyszerű formájú nyeregtetős 
présházak alkotnak, az utcára merőleges 
irányban. Anyag és színhasználatukat egységes 
világ jellemzi, a hagyományos fehér vakolatot, 
vagy téglaberakásos burkolatot a visszafogott, 
halvány színek jellemzik. 

 
  
A pincék és présházak ma is aktívan üzemelnek, ehhez kapcsolódóan pedig kitűnő állapotban vannak, a 
helyiek kiemelt figyelmet fordítanak a pincék fenntartására. 
 
 

 
  



 

27 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
 
 
A település belterületétől délre találhatóak 
Nagyréde gazdasági területei, amelyek nagyobb 
üzemeket foglalnak magukba. A beépítés vegyes 
képet mutat, több nagyobb csarnoképület, kisebb 
gazdasági épületek, illetve jelentős burkolt felület 
alkotja a gazdasági területeket. Itt található a Jász-
Plasztik Kft. műanyagfeldolgozó üzeme, illetve a 
Nagyrédei borászatok bemutatótermei és üzletei, 
továbbá a Jász-Tész Kft. Hűtőháza és feldolgozó 
üzeme. Külterületen találhatóak olyan 
szabályozásban kijelölt gazdasági területek, 
melyek jelenleg beépítetlenek. 
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KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 
Nagyréde különleges területei a hatályos 
építési szabályzat szerint és funkciójukat 
tekintve is elkülönülnek a korábban említett 
meghatározó területektől. Ide tartozik a 
belterület északnyugati részén található 
temető, melynek kőkeresztje egyedi érték.  A 
jelenleg beépítetlen, különleges funkciók 
befogadására alkalmas területek, mint a 
lovarda, lovaspálya, golfpálya, szabadidő-, 
szociális-, és egészségügyi területek is ebbe a 
kategóriába tartoznak. A belterülettől északra 
található a település egyik különlegessége a 
Nagyrédei Kecskefarm, mely 
ökogazdálkodásáról, a természetközeli 
életmód népszerűsítéséről, és 
hagyományőrzéséről híres. 
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JELENTŐS ZÖLDFELÜLETEK 
 

A település belterületét meghatározó 
jelentős zöldfelületek közé tartozik a Rédei-
Nagy-patak medrét kísérő galérianövényzet, 
továbbá a beépítésre nem szánt, 
zöldövezetként kijelölt területek, melyek 
jelentős rekreációs szereppel bírnak. A 
település rendezett, igényesen kialakított 
parkjai és játszóterei kedvelt közösségi 
helyekként funkcionálnak. Kiemelt érték a 
nem rég felújított Horváth Laura emlékpark, 
és a település központjában elhelyezkedő 
platánsorral kísért Erzsébet tér. 
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KÖZTERÜLETEK 
 
A közterületként megkülönböztetett területrészek 
jellemzően az utak és az azt kísérő vonalas 
zöldfelületi elemek, mely utóbbiak a zöldfelületek 
közötti ökológiai és funkcionális kapcsolatok 
megteremtését hivatottak biztosítani. A 
településképet az épületek megjelenésén túl az 
utcák kialakítása és keresztmetszete is 
befolyásolja, Nagyréde utcái a domborzati 
adottságok következtében a mozgalmas terekhez 
igazodtak. A település csaknem összes 
lakóutcájára jellemző a nyílt árokkal rendelkező 
egy vagy kétoldali zöldsáv, ahol ingatlanonként 
változó a zöldfelület kialakítás, többnyire 
gondozott gyepfelületekkel, néhol szoliter cserje 
vagy fa egyedekkel találkozhatunk. A Fő út egy 
szakaszán jó állapotú juhar és hárs vegyes fasor 
látható. 
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ERDŐTERÜLETEK 
 
 
A művelt szántóföldek tábláit és a 
szőlőültetvények sorait a dűlőutakat kísérő 
fasorok és véderdő fásítások szegélyezik. A 
facsoportokkal tarkított lankás gyepek, a 
patakot kísérő ligetek mozaikosan törik meg 
a karakteres mezőgazdasági tájat. A patak 
vonalát kísérő galérianövényzet, és a 
település nyugati oldalán található 
véderdősáv a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
részét képezik. 
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 

Nagyréde településképét a beépítetlen 
mezőgazdasági táj határozza meg. Természeti 
adottságainak, jó minőségű földdel bíró 
területeinek köszönhetően jelentős a 
szántóföldi növénytermesztés a községben. A 
megtermelt szálastakarmány (őszi búza, 
repce, őszi árpa) a település 
állatállományának takarmányozására szolgál, 
míg a zöldség-gyümölcs (áfonya, málna, 
brokkoli, saláta) nagy része feldolgozásra és 
értékesítésre kerül. 
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SZŐLŐTERÜLETEK 
 
Nagyréde arculatát a szőlőültetvényei 
határozzák meg igazán. A település nyugati 
oldalán, és mozaikosan a keleti oldalán is 
találkozhatunk szőlősorokkal. A 
szőlőművelés és bortermelés már a 15. 
századtól nagy szerepet játszik a település 
életében, a szőlőkultúrához kapcsolódó 
tevékenységek és hagyományok a mai napig 
meghatározó szereppel bírnak az itt élők 
számára. A község kiemelkedő bortermelő 
települése a Mátrai borvidéknek. 
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VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 
 
A község különleges természeti értéke a 
Mátrában eredő Rédei-Nagy-patak, mely 
északról délkelet felé szeli át a települést. A 
patakvölgyek és a vízfolyást kísérő jellegzetes 
vízparti növényzet a Nemzeti Ökológiai 
Hálózat részét képezik. A belterülettől 
északra található Nagyrédei Horgásztó 
(víztározó), és a Kis-tó természetszerű vízparti 
jellegükkel kiemelt természeti értékek, 
melyek a patak környezetével együtt kedvelt 
turisztikai célpontok, így rekreációs szerepük 
is jelentős. 
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AJÁNLÁSOK  
 

TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK 
 

TELEPÍTÉS 
A településközponti területeken az épületek jellemzően oldalhatáron, és az utcára merőlegesen 
állnak. Ennek az egységes hézagosan zárt térfalnak a megőrzése kiemelten fontos Nagyréde 
arculatának alakításában. A település arculatát a kialakult beépítéshez való igazodás nagymértékben 
meghatározza.  
 
Ennek érdekében ezen a településrészen az előkerttel rendelkező, hátrahúzott oldalhatáron álló 
beépítés támogatható, míg az utcafrontra épült, szabadon álló beépítések nem kívánatosak. 

  
 
MAGASSÁG 
 
 
Nagyréde településközponti, oldalhatáron álló 
beépítésű területrészén az épületek magassága 
kiemelten fontos tényező az utcakép 
alakításában, ugyanis itt találhatóak azok az 
intézmények  amelyek láthatósága és kiemelt 
helyzete megtartandó a továbbiakban is. 
  
Emiatt a kialakult magasságoktól eltérő beépítés 
kialakítása nem ajánlatos, amelyek megzavarják a 
kialakult utcaképet. 

 

 
 
  

5 
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TETŐFORMA 
A településközponti területeken az egyszerű tetőforma terjedt el. Ennek megfelelően, amennyiben 
ebben a környezetben egy új családi ház létesül, akkor a tördelt tetőforma kerülendő, míg a 
környezethez hasonló kialakítású, oromfalas, nyeregtetős tetőforma javasolt. 
 

  
 
 
 
 
 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
Nagyréde község területén a lakóházak szinte 
kivétel nélkül magas tetősek, a tető általános 
hajlásszöge 35-45 fok közötti, melynek a 
településközponti területek is megfelelnek. 
 
Az újonnan épülő házak esetében a környezethez 
való illeszkedés érdekében hasonló 
tetőhajlásszög alkalmazása javasolt.  
 
A túl alacsony, illetve a túl magas hajlásszögű 
tetők nem illeszkednek a nagyrédei 
településképbe. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
Nagyréde színvilágába a meglévő beépítés közé illeszkedő, visszafogott szín- és anyaghasználat a 
kívánatos.  
 
Új épület létesítése esetén mindezért kerülendőek a rikító színek és a településképbe nem illeszkedő 
elütő anyagok használata, melyek megzavarnák a településközponti területek egységes karakterét. 

 

  
 
 
 
 
KERÍTÉS 
 
 
 
A településközponti területek esetében a 
kerítések részben áttörten, fából vagy fémből 
készülnek, általában beton lábazattal, így az 
újonnan épült kerítések esetében is a hasonló 
anyagból készült, áttört, vagy részben áttört 
kerítések javasoltak. Kizárólag a központban 
elhelyezkedő közintézmények épültek kerítés 
nélkül. 
 
Ebben a környezetben nem elfogadhatóak a 
teljesen tömör, nem átlátható megoldások, 
amik elütnek a környezetüktől. 
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KERTVÁROSIAS TERÜLETEK 
 

TELEPÍTÉS 
A kertvárosias területeken a település teljes területéhez hasonlóan az épületek jellemzően 
oldalhatáron, és az utcára merőlegesen, az utcától azonos távolságra állnak. Az épületek többsége 
sátortetős kockaház, vagyis négyzetes alaprajzzal rendelkezik a hagyományos téglalap alaprajzzal 
szemben.  
 
A túlságosan hátrahúzott vagy nem oldalhatárra telepített házak nem kívánatosak. A kockaházak 
családi házainak egységes telepítése egy igazán hangulatos és egységes utcaképet eredményez, 
amellett, hogy az épületek mögött egy bensőséges, intim kertrész is kialakítható. 

  
 
A kertvárosias területeken belül egyedi arculattal rendelkezik az Atkári út kezdeti szakaszának északi 
része, ahol egykor  fésűs beépítés alakult ki.. Az utca déli oldala azonban már kivétel nélkül 
hátrahúzott oldalhatáron álló, sátortetős kockazákkal beépült. Érdemes megőrizni ezt az egyedi 
jellegzetességet a megmaradt területeken. 
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MAGASSÁG 
 
 
Nagyréde településközponti, oldalhatáron álló 
beépítésű területrészén az épületek magassága 
kiemelten fontos tényező az utcakép 
alakításában, ugyanis itt találhatóak azok az 
intézmények, amelyek láthatósága és kiemelt 
helyzete megtartandó a továbbiakban is.  
 
Emiatt a kialakult magasságoktól eltérő beépítés 
kialakítása nem ajánlatos, amelyek megzavarják a 
kialakult utcaképet. 

 

 
 
 
 
 
 

TETŐFORMA 
A kertvárosias területeken a beépítést többnyire egyszerű, sátortetős épületek alkotják.   
 
Ebben a környezetben nem kívánatos az utcakép egységét megbontó tördelt tetőforma, így egy új 
családi ház építése esetén az egyszerű tetőformák javasoltak. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
 
A kertvárosias részeken a családi házak 
tetőhajlásszöge jellemzően 35-45° között 
változik.  
 
Az újonnan épülő házak esetében a 
környezethez való illeszkedés érdekében 
hasonló tetőhajlásszög alkalmazása javasolt.  
A túl alacsony, illetve a túl magas hajlásszögű 
tetők nem illeszkednek a nagyrédei 
településképbe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
A kertvárosias területeken a teljes településhez hasonlóan a  visszafogott, szolid színek és természetes 
anyagok használata kívánatos. A nyílásszárók harmonikus mérete és elhelyezése javasolt. 
 
Új családi ház létesítése esetén mindezért kerülendőek a rikító színek és a településképbe nem 
illeszkedő anyagok használata, melyek megzavarnák a település kellemes hangulatát, karakterét. 
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KERÍTÉS 
 
Nagyrédén a kerítések jellemzően részben 
áttörten, fából vagy fémből, és beton lábazattal 
készültek. 
 
Új családi ház létesítése esetén a kerítéseket, a 
környezethez való illeszkedés érdekében 
hasonló kivitelben javasolt megépíteni. 
A tömör, nem átlátható kerítések nem 
illeszkednek az utcaképbe.  
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FALUSIAS TERÜLETEK 
 

TELEPÍTÉS 
A falusias területeken az épületek jellemzően kissé hátrahúzottan, oldalhatáron, az utcára 
merőlegesen állnak és hagyományos, egyszerű téglalap alaprajzzal rendelkeznek.  
 
Ebbe az egyszerű, harmonikus utcaképbe nem illeszkednek az eltérő vagy kirívó, nem oldalhatárra, 
vagy nem merőlegesen telepített épületek. 
 

  
 

 

MAGASSÁG 
 
Ezeken a területeken a családi házak 
túlnyomórészt földszintesek, 
esetenként a tetőtér is beépített. 
 
Az újonnan épülő épületek 
magasságának a környezethez való 
illeszkedése javasolt, túl alacsony 
vagy túl magas épületek 
megjelenése az egységes karakterű 
és magasságú utcaképben nem 
kívánatos. 
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TETŐFORMA 
A falusias területeken az egyszerű, utcára merőleges nyeregtetős tetőforma terjedt el, azért a tördelt, 
bonyolult tetőformák létesítését lehetőleg kerülni kell. A szomszédos épületekhez hasonló 
tetőkialakítás javasolt. 

  
 

TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
A településrészen a nyeregtetők 35-45° közötti 
hajlásszöggel épültek, így új ház esetén a hasonló 
hajlásszögű tető az elfogadott. 

 

 

 

 
 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
A falusias területeken különösképpen megfigyelhető az épületek színezésének visszafogottsága.  
 
Ennek megfelelően új épületek esetében is ez a tendencia  a követendő példa. 
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KERÍTÉS 
 
 
Ezen a területen a kerítések nagyrészt áttörten, 
fából vagy fémből készültek. 
 
Ebben a környezetben a hasonló anyagból 
készült, áttört vagy részben áttört kerítések 
javasoltak. A tömör, nem átlátható kerítések 
nem illeszkednek Nagyréde falusias utcaképébe. 
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PINCÉK TERÜLETE 
 

TELEPÍTÉS 
A nagyrédei pincék beépítése is egyedi karakterrel rendelkezik, ugyanis azok nem oldalhatáron, 
hanem szabadon állóan, de egymáshoz nagyon közel, már-már zártsorúan helyezkednek el, az utcára 
merőlegesen. Továbbá említésre méltó, hogy a funkciójából fakadóan a terephez való illeszkedésre is 
figyelmet kell szentelni. A meredek hegyoldalba/domboldalba való illeszkedés ajánlatos. 

 

 
 

 

MAGASSÁG, TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 
 

 

 
A Nagyrédei pincesorok területén különösen 
fontos szerepe van az utcaképben az egységes 
földszintes magasság és tetők kialakításának.  
 
Ezeken a területen új pince létesítése esetén 
kizárólagosan a környezethez való illeszkedés 
javasolt, vagyis földszintes, egyszerű, utcára 
merőleges 35-45 fok közötti, nyeregtetős 
pinceépület kialakítása. 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
 
A pincék anyag -és színhasználatát tekintve 
változatosnak mondható, ugyanis a halvány 
földszínek mellett a pasztellszínek különböző 
változatait is megfigyelhetjük, illetve a vakolt 
falfelület mellett a kő vagy téglaburkolat is 
gyakori karaketerelem.  
Ez a változatosság ugyanakkor mégis egy 
harmonikus, vidám és kellemes arculatot 
eredményez. 
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK, SZŐLŐTERÜLETEK 
 
TELEPÍTÉS 
Mezőgazdasági területen, a szabadon álló beépítési mód jellemző. 
A szőlőterületek uralta táj alapvetően beépítetlen, így kedvező képet a tájba simuló, domborzathoz 
igazodó, nem uralkodó beépítések nyújtanak. 
Ezeken a területeken szabadon álló beépítési mód javasolt. 

 
 
MAGASSÁG 
A mezőgazdasági táj alapvetően beépítetlen, így kedvező képet a tájba simuló, nem uralkodó 
beépítések nyújtanak. Alapvetően földszintes jellegű épületek megjelenése kedvező, a gazdasági 
funkcióhoz kötődően megengedett a magasabb épületek, építmények megjelenése. 
A beépítetlen szőlőterületek karakterének megőrzése érdekében a többszintes épületek kialakítása 
kerülendő.  

 

 
  

 

Az egyes majorok, tanyahelyek 
építményeinek magassága meghatározó. 
Alapvetően földszintes jellegű épületek 
megjelenése kedvező, a gazdasági funkcióhoz 
kötődően megengedett a magasabb 
épületek, építmények megjelenése. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 
A szőlőhegyeken és a mezőgazdasági településrészeken a gazdasági funkciójú épületek esetében a 25-
35 fok közötti tetőhajlás is elfogadott, lakó funkciójú épületeknél a település többi részéhez igazodó 
tetőhajlásszög javasolt. 

  
HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
Mezőgazdasági területeken, szőlőterületeken az épület homlokzatok látszófelületeinek kialakításánál 
törekedni kell a természetes anyagok használatára (fa, terméskő, mészkő), illetve a funkcióhoz igazodó 
anyaghasználat (tégla, homoktégla) is elfogadott. Épületek, építmények tömegformálásánál, szín és 
anyaghasználatánál a környező táji és épített környezetbe illeszkedő karakterelemeket kell alkalmazni. 
A tájba simuló, nem hivalkodó vakolt, visszafogottan díszített és természetes anyaghasználatú épületek, 
építmények kialakítása ajánlott. 

 

  
 

 

KERÍTÉS 
Mezőgazdasági területeken, szőlőterületeken az áttört, könnyed hatású kerítés kialakítása ajánlott. 
Fából, vagy növényzettel takart drótfonatból készült lábazat nélküli áttört kerítés építhető meg. Tömör 
kerítés alkalmazása nem elfogadott. Kerítések növénnyel történő befuttatása, takarása segíti az 
épületek, építmények tájba illeszkedését. 
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KERTEK, NÖVÉNYTELEPÍTÉS 
A településen kiemelten fontos, hogy az épületek mellett azok kertjei is harmonikusan illeszkedjenek 
a tájba. A szép kialakítású, rendezett kertek ellensúlyozzák a burkolt felületek látványát és segítik az 
épület tájba illesztését. Az épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak 
szépségét. 

A falusias lakókörnyezetben nem csak az 
épületek hagyományos külső megjelenése, 
hanem a kertek kialakítása is fontos a 
hagyományos településkép megőrzése és 
tovább örökítése szempontjából. Az 
előkertek kialakításánál a látványra és 
változatosságra való törekedés a cél. A 
növények kiválasztásakor figyelembe kell 
venni a homlokzati nyílászárókat. A fák 
növekedése olyan mértékben 
beárnyékolhatja az épületet, hogy a szobák 
sötétekké válhatnak. Javasolt kis vagy 
közepes termetű, keskeny lombkoronát 
növelő fás szárúak telepítése, bokrok, 
virágok ültetése. A méretes, terebélyes 
növényeket az oldal- és hátsókertbe 
érdemes ültetni.  

 
Nagyrédén főként szőlő telepítése és 
gyümölcsfák jellemzőek és alkalmazandóak. 
Tájidegen jellegük miatt a tűlevelűek és 
tuják alkalmazása kerülendő. A kertekben 
elhelyezett építmények és kerti bútorok 
anyagukban és színükben legyenek 
harmonizálók a lakóépülettel. 
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Fafajok közül a lombos, honos, a tájra jellemző fajok alkalmazása ajánlott, például mezei juhar és hárs, 
melyek nem csak nyáron, de ágrendszerükkel télen is kertünk díszei lehetnek. Cserjék tekintetében 
szintén ajánlott lombos, virágos cserjék telepítése, például orgona, borbolya, galagonya, hortenzia, 
bazsarózsa, mogyoró és bodza, melyek díszítőértékük mellett sokoldalúan hasznosítható növényei is 
lehetnek a kertnek. 

 

 

Kerülendő az agresszívan terjedő, gyomosító, idegenhonos növények telepítése, például a sárga virágú 
aranyvessző, a selyemkóró, a bálványfa és az akác. 

A mezőgazdasági, gazdasági területen telepített védő illetve takaró növénysávok kialakítása során az 
őshonos fajok mellett, a környezeti hatásoknak ellenállóbb, de tájba illő, lehetőleg hazai növényfajták 
alkalmazása is elfogadott. Természetközeli településrészeken csak őshonos növényfajok alkalmazása 
megengedett. A Rédei-Nagy-patak környezetében javasolt a vízpartot jelző növényfajok alkalmazása, 
ezzel is hangsúlyozva a víz jelenlétét a településszerkezetben. 
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KÖZTERÜLETEK – UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK 
A közterületi zöldterületek minősége nagyban hozzájárul a településről alkotott képhez. A zöldfelületek 
karbantartása, a fásítás, a megfelelő átláthatóság biztosítása értéknövelő tényező. 
A település utcáin jellemző a nyílt árokkal rendelkező egy vagy kétoldali zöldsáv, ahol ingatlanonként 
változó a zöldfelület kialakítás, többnyire gondozott gyepfelületekkel, néhol szoliter cserje vagy fa 
egyedekkel találkozhatunk. A növényzettel fedett területek minőségi fejlesztése mellett, a már meglévő 
értékes növényállomány megőrzése is cél. A kedvező látvány kialakítása érdekében a tájra jellemző, 
virágzó cserjéket (például fagyal, orgona, rózsa, hortenzia), évelőket (például harangvirág, mályva, 
sisakvirág, gyöngyvessző) érdemes telepíteni, továbbá fontos a gyepfelületek rendszeres ápolása. 
A telken belüli növényzet és a kerítés előtti utcaszakasz kialakítása, harmonikus együttélése a település 
kedvező arculatát is, a lakók hangulatát, jó közérzetét is biztosítja. 
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JÓ PÉLDÁK  ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 
 

AJTÓK, ABLAKOK 
 
Nagyrédén megfigyelhető, hogy mind az 
utcafrontra oromfallal néző épületek 
esetében, mind a sátortetős kockaházak 
esetében az utcai oromfalon általában két 
szimmetrikusan elhelyezett ablak 
helyezkedik el. Általában kettő vagy három 
osztásúak. A keretezésük visszafogott, a 
színek alkalmazása nem kirívó. 
 
Ez az ismétlődő karakterjegy megőrzésre 
méltó, továbbá anyag és színhasználatában 
a természetes anyagok és színek használata 
ajánlatos. Ilyen színek a földszínek, a bézs és 
a barna különböző árnyalatai lehetnek. 
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HOMLOKZAT, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍN 
 

 
 

    

A településen a hagyományos anyagok használata az elterjed. A kerítések fából, fémből és terméskőből 
készülnek, az épületek homlokzatai pedig egyszerűen vakoltak, illetve a pincék esetében terméskővel 
vagy téglaburkolattal fedettek. Nagyrédén a fehér és a sárgás árnyalatok a leginkább használatosak a 
vakolat színezéseként. Ennek megfelelően a meleg fölszínek halvány, visszafogott árnyalatait ajánlatos 
használni új épületek esetében is.  

A nyílászárók színezése általában eltérő, sötétebb árnyalatú, amely harmonizál az épület visszafogott 
színeivel. A barna különböző árnyalatait javasolt alkalmazni. 

A népi építészetre utaló homlokzatdíszítések, illetve a faoromzat faragott díszítései mind megőrzendő 
és követendő példák. 
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KERÍTÉSEK 
 
 
A telkeket a közterületektől, 
illetve a szomszédos telkektől 
kerítések választják el, emiatt 
szerepük igen jelentős a 
település utcaképében. 
Gyakorlatilag az első benyomást 
a kerítés adja az adott épület 
építészeti minőségéről. A 
kerítéseket érdemes az 
épületekkel és a kertekkel 
összhangban, egységesen 
kialakítani. 

 

Nagyrédén a kerítések áttört, illetve részben áttörten, fémből illetve esetenként fából készülnek, 
általában beton vagy terméskő lábazattal. A fa és fém anyagból készült kerítések részletesen 
kidolgozottak, esetenként pedig egyszerűek. Anyag -és színhasználatukban a természetesség dominál, 
vagyis a bézs, a barna esetleg a zöld szín különböző árnyalatait fedezhetjük fel. A régi kovácsoltvas 
kerítések megőrzése hozzájárul a település arculatának karakterességéhez. 
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KERTEK 
 
A falusias lakókörnyezetben nem csak az épületek külső megjelenése, hanem a kertek hagyományos 
kialakítása is fontos a harmonikus településkép megőrzése és tovább örökítése szempontjából. 
Településképi szempontból legfontosabb az elő- illetve az oldalkertek kialakítása, melyek megfelelően 
áttört kerítés esetén az utcáról jól láthatóvá válnak.  Az előkertekben ültetett színes, látványos 
virágzattal díszítő évelők, cserjék a kedvezően befolyásolják az utcaképet. 
 

 

 

A gyümölcsfák, veteményes kertek, 
virágoskertek harmonikusan illeszkednek a 
falusias lakókörnyezethez és a 
mezőgazdasági táj karakteréhez, 
ugyanakkor kellemes látványt is 
biztosítanak. 
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UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETEK 
 
A közterületi zöldterületek minősége nagyban hozzájárul a településről alkotott képhez. A zöldfelületek 
karbantartása, a fásítás, a megfelelő átláthatóság biztosítása mind értéknövelő tényező. 
A telken belüli növényzet és a kerítés előtti utcaszakasz kialakítása, harmonikus együttélése a település 
kedvező arculatát is, a lakók hangulatát, jó közérzetét is biztosítja. 
A település utcáin jellemző a közterületi zöldsáv a lakótelkek előtt. Ezek megfelelően karbantartottak, 
főként az ott lakók által ültetett növények találhatók itt, de túlnyomó részt gyep jellemző, illetve szoliter 
cserjék és fák telepítése. 
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A rendezettség elérését a tájba illesztés, a helyi adottságoknak megfelelő növényfajok, az utcabútorok 
esetében pedig a helyi anyagok használata is segíti. 
A felújított, egységes arculattal tervezett, ugyanakkor sokszínű játszóeszközzel felszerelt játszóteret a 
zöldfelületek kedvező arányban keretezik, mely a gyermekes családok számára a szabadban eltöltött 
tartalmas időtöltés színtere lehet. 
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JÓ PÉLDÁK  SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
 
Nagyrédén a település főutcáján terjedtek el a nagyobb kiterjedésű reklámhordozók, cégérek, illetve 
egyéb sajátos építményfajták. Ezeknek a tárgyaknak és építményeknek az utcakép alakításában 
kifejezetten jelentős szerepük van, ezért igényes és szabályozott kialakításuk javasolt. A településen a fa 
és fém anyagokból készült cégérek és reklámhordozók kialakítása javasolt, ugyanis ezek anyagukban 
illeszkednek a kerítésekhez. 
 
A település utcanév és házszámtáblái és kandeláberei harmonikus, letisztult formavilágúak, egységes 
kialakításúak, amelyek hozzájárulnak a település nyugodt arculatához.  
 
A hírközlő és elektromos hálózat elemei döntően a felszín felett helyezkednek el, amelynek utcaképi 
romboló hatása van. Ennek elkerülésére a továbbiakban felszín alatti, földkábeles megoldás javasolt.  
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MELLÉKLET - HELYI VÉDETT ELEMEK ÉRTÉKKATASZTERE 
 

1. TERÜLETI VÉDELEM  
 Név Cím Megjegyzés 

1.  Településszerkezetileg 
védett terület 

Táncsics Mihály utca – Zöldfa utca 
– Zrínyi Mihály utca – Horvát-Kert 
utca – Ady Endre utca – Rákóczi 
Ferenc út – Pincesor utca - Atkári 
út – Alsórét út 

Nagyréde központi területei, illetve ahhoz 
közvetlenül kapcsoló belső falusias területei 
alkotják a településszerkezetileg védett területeit. 
Mind történetileg, mind a beépítés, mind az 
úthálózat és épületképzés tekintetében hasonló 
vonásokat és értékeket hordozó terület nagy múltú 
intézményekkel, illetve hagyományos tornácos 
parasztházakkal. 

 

2. HELYI VÉDETT UTCAKÉP 
 Név Cím Megjegyzés 

1.  Utcaképi védelem Atkári út mentén 

Az Atkári út északi oldalán a beépítés fűrészfogas 
beépítésű. Az utca északi oldalát az hagyományos 
tornácos épületek, déli oldalát sátortetős kockaházak 
alkotják.  

2.  Utcaképi védelem Rákóczi út mentén 
A Rákóczi utca mentén találhatóak legnagyobb 
számban a helyi egyedileg védett épületek.  

 

3. HELYI EGYEDI VÉDELEM  
 Hrsz. Cím Megjegyzés Fotó 

1.  449 Alsórét út 52. 

Jellemzően az utcára merőlegesen 
elhelyezkedő, tégla tornácos, eredeti 
részleteket hordozó, földszintes, jó 
állapotú, oldalhatáron álló épület. 

 

2.  556/1 Alsórét út 65. 

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, 
előkerttel visszahúzott, eredeti 
részleteket hordozó, földszintes, 
oldalhatáron álló épület. 

 

3.  603 Atkári út 15. 
Utcával párhuzamosan elhelyezkedő, 
földszintes, sátortetős, megőrzésre 
alkalmas épület. 

 



 

59 

4.  480 Atkári út 24. 
Eredeti részleteket hordozó, fa 
oromzatos, terméskő tornácos, 
felújítandó, földszintes épület. 

 

5.  765/1 
Széchenyi tér 

4. 

Eredeti részleteket hordozó, fa 
oromzatos, jó állapotú, földszintes 
épület. 

 

6.  195 
Gyöngyösi út 

26. 

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, 
eredeti részleteket hordozó, fa 
oromzatos, fa tornácos, földszintes, 
oldalhatáron álló épület. 

 

7.  203 
Gyöngyösi út 

40. 

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, 
eredeti részleteket hordozó, fa 
oromzatos, fa tornácos, földszintes, 
oldalhatáron álló épület. 

 

8.  209 
Gyöngyösi út 

50. 

Eredeti részleteket hordozó, utcára 
merőleges elhelyezkedő, földszintes 
épület. 

 

9.  677 
Rákóczi út 

28. 
Visszafogottan felújított, fatornácos, 
oldalhatáron álló épület. 
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10.  885 
Rákóczi út 

49. 

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, 
tégla tornácos, földszintes, jó állapotú, 
oldalhatáron álló épület. 

 

11.  872 
Rákóczi út 

77. 

Faragott fatornácos, eredeti részleteket 
hordozó, földszintes, oldalhatáron álló, 
helyreállítható épület. 

 

12.  867 
Rákóczi út 

87. 

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, 
eredeti részleteket hordozó, fa 
oromzatos, terméskő tornácos, 
földszintes, oldalhatáron álló épület. 

 

13.  865 
Rákóczi út 

91. 

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, fa 
oromzatos, földszintes, oldalhatáron 
álló jó állapotú épület. 

 

14.  418 
Petőfi utca 

41. 

Eredeti részleteket hordozó, fa 
oromzatos, terméskő tornácos, 
földszintes, oldalhatáron álló épület. 
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15.  1345 Virág út 2. 

Római Katolikus templom 
 
1874. november 5-én avatták fel, 
az 1667-ben megerősített régi 
templom alapoktól való újjáépítése 
után. 

 

 

16.  1344 Virág út 4.   
Visszafogottan felújított, terméskő 
tornácos, oldalhatáron álló épület. 

 

17.  114/1 Virág út 5. 
Utcára merőlegesen elhelyezkedő, fa 
oromzatos, fa tornácos, földszintes, 
oldalhatáron álló épület. 

 

18.  1258 Árpád út 16. 
Eredeti részleteket hordozó, fa 
oromzatos, terméskő tornácos, 
földszintes, oldalhatáron álló épület. 

 

19.  1255 Árpád út 10. 

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, 
eredeti részleteket hordozó, fa 
oromzatos, fa tornácos, földszintes, 
oldalhatáron álló épület. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1874
https://hu.wikipedia.org/wiki/1667
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20.  819 
Dózsa György 

út 58. 
Utcával párhuzamosan elhelyezkedő, fa 
oromzatos, földszintes épület. 

 

21.  442 Fő út 6-8. 
Molnár József Művelődési Ház 
 
 

 
22.  691 

Pincesor utca 
19. 

Présház/borospince  

23.  442 Fő út 6-8. 

 
A Molnár József Művelődési Ház 
aulájában található, Molnár József 
festőművész által alkotott 
monumentális sgraffitó a lakodalom 
eseménysorát örökíti meg a nagyrédei 
folklór alakjaival. 
 

 

24.  441 Fő út 4. 

A Nagyrédei Közös Önkormányzati 
Hivatal házasságkötő termében 
található, Molnár József festőművész 
által alkotott márvány mozaik a 
nagyrédei lakodalom alakjaival. 

 
 

4. HELYI VÉDETT PINCÉK EGYÜTTESE 
 Hrsz. Cím Megjegyzés 

1.    Pincék területe 

Nagyréde történelmi jelentőségű pincéi hagyományos népi építészeti 
értékekkel rendelkezező, utcára merőleges, nyeregtetős szabadon álló 
épületekből áll. A település déli Újhegyi területe mellett, a Majoros közben 
helyezkednek el. 
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