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Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…………………….. Kt. határozata a 

 

 

 

Réde Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében előírt 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és  Réde község képviselő 

testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól  szóló 5/2017 

(VIII.10.) önkormányzati rendeletében előírt egyeztetési eljárás lefolytatását követően 

elfogadja a TT-20313 munkaszámú településrendezési eszközök felülvizsgálata keretében 

elkészült Településszerkezeti Tervet.  

 

E határozat melléklete a TSZT-1 rajzszámú, TT-20313 munkaszámú, „Településszerkezeti 

Terv” rajz megnevezésű tervlap és a Településszerkezeti terv leírása. 
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1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 

1.1 A területfelhasználás 
 

A területfelhasználási tervben az Épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 11. § (3) pontjának értelmében külön megkülönböztetésre kerültek a funkciójukban 

(jelentősebb mértékben) megváltoztatásra tervezett területek, valamint ugyancsak az Étv. 11. 

§ (3) pont értelmében a meglévő, megmaradó, illetve tervezett főbb közlekedéshálózati 

elemek. 

 

Beépítésre szánt területek 

 

A/ LAKÓTERÜLETEK 

A szerkezeti terv a meglévő lakóterületeket a sajátos használat és a kialakult építési jelleg 

alapján falusias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolja, melyeket a szabályozási terv 

az egyéni jelleg alapján övezetekre tagol.  

 

Tervezett lakóterületi fejlesztések: 

  A Várhelyi utca folytatásában a 1019 hrsz-ú út délkeleti odalán a 0309/3 hrsz-ú 

területen falusias lakóterület kialakítása. 

  A Dózsa György utca meghosszabbításával újabb építési telkek alakíthatók ki.  

 

A település demográfiai adatai nem támasztják alá a nagymérvű lakóterület fejlesztéseket.  

 

 

B/ TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEK 

A szerkezeti terv településközponti vegyes területként kezeli az olyan területeket, ahol 

lakóépületek és intézmények vegyesen megtalálhatók. A javasolt területfelhasználás a 

jelenlegi, részben lakóterületi tömbök intézményi területekkel történő gazdagításának igényét 

kívánja hangsúlyozni.  

 

A település központját Rákóczi tér képezi. A Rákóczi téren van a településen lévő 

intézmények egy része: a templom, bolt, orvosi rendelő, művelődési ház, focipálya. A 

Rákóczi teret, mint szerkezetileg egybefüggő kialakult intézményi területet településközponti 

vegyes területnek jelöltük ki.  

Ezen kívül nem javasoltunk több településközpont vegyes területet kijelölni. 

 

 

C/ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges terület nagy része a község szempontjából meghatározó jelentőségű egyedi 

sajátosságokkal rendelkező intézmények területét foglalja magába.  

A különleges terület az alábbi: 

  Mezőgazdasági üzemi terület – 734, 0365, 0366/1-2 hrsz. 
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D/ GAZDASÁGI TERÜLETEK 

Az ipari tevékenységek körét a nem zavaró hatású és környezetterhelés szempontjából 

alacsony kibocsátású tevékenységi körrel rendelkező ipari tevékenység számára kell 

biztosítani. 

 

Tervezett gazdasági területek: 

  A külterületi részen a 0287 hrsz-út út nyugati oldalán Lesalja majorban lévő 

gazdasági területeken jelenleg is gazdasági tevékenység zajlik. Ennek bővítésre 

került kijelölésre a 0269/3 hrsz-ú telek. 

 

A település belterületén szórványosan találhatunk 5 helyen kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági területeket (Széchenyi u. 737 hrsz, Kertész u., Kinizsi u. 762 hrsz és 0363/3 hrsz 

egy része). Ezeken gazdasági tevékenység folyik, egyik tartalék gazdasági területként (737 

hrsz.) szerepel a tervekben. 

Külterületen Petőfi Sándor u. folytatásában található egy nagyobb kiterjedésű (15,5 ha) ipari 

gazdasági terület a 0303/1-3 hrsz és 0305/1-2 hrsz-ú telkeken. 

Fentiek már a korábbi rendezési tervben is gazdasági területként szerepelnek, új beépítésre 

szánt gazdasági terület a 0269/3 hrsz-ú terület kivételével nem kerül kijelölésre. 

 

 

E/ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület a régi TSZ major területe (734, 0365, 0366/2, 

0366/1 hrsz), ahol állattartás és mezőgazdasági üzemi jellegű tevékenység folyik. 

 

 

 

 

Beépítésre nem szánt területek 

 

E/ ZÖLDTERÜLETEK 

A település zöldterületeinek rendezése, a zöldfelületi rendszer elemeinek bővítése során 

szükséges: 

 a lakóterületi szintű közparkok területének növelése: 

 a lakóterületi szintű közparkok területe zöldterületként is megjelenik a 

településszerkezeti terven, de további tervezés során is (szabályozási terv, helyi 

építési szabályzat) érvényesíteni kell azon alapelvet, hogy új lakóterületek 

létesítésekor legalább 7m2/fő lakóterületi szintű közpark ellátottság biztosított 

legyen, 

 a szigetszerűen elhelyezkedő zöldfelületi elemek összekapcsolása, fasorok, ill. 

erdősávok kialakításával, 

 tervezett gazdasági területeken megfelelő kondicionáló hatás elérése érdekében az 

optimális zöldfelületi borítottság biztosítása. 

 

 

F/ ERDŐTERÜLETEK 

Erdőterületek a meglévő erdőterületek. 



Réde településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Településszerkezeti terv 6 

 

Tervező: Németh Eszter 9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A. trendterv@trendterv.hu  +36 20/476-2998 

 

Új területeken erdőterületek lettek kijelölve az alábbi helyrajzi számokon: 0288/1, 0290/1, 

0290/4 hrsz. 

Az alábbi védőfásítás javasolt: 

Ipari-gazdasági és kereskedelmi-gazdasági területeken lényeges a telken belüli 3 szintes 

legalább 10 m-es véderdő, amely a környező lakóterületek védelmét biztosítja. 

A kialakításra kerülő és meglévő lakótelkek védelmében minden eltérő-zavaró 

területfelhasználás esetén.  

 

 

 

G/ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területeket a tájhasználat, természeti- táji értékeik és érzékenységük alapján 

- a tájrendezési tervben ismertetett szempontok és elvek alapján –általános mezőgazdasági 

terület övezetbe javasoljuk sorolni: 

 

Általános mezőgazdasági övezetbe azon cél elérése érdekében, hogy épületek, építmények 

ténylegesen csak abban az esetben kerüljenek elhelyezésre, ha az a mezőgazdálkodás érdekeit 

szolgálja, a beépíthető birtoknagyságot úgy célszerű meghatározni, hogy a kialakuló egyéni 

gazdaság biztosíthatja a gazdálkodók megélhetését, farmgazdaság kialakulását.  

 

Kertes mezőgazdasági területbe kerülnek a zömében zártkert fekvésben lévő, kistelkes 

mezőgazdasági területek, ahol nagy arányban kert, gyümölcsös művelési ágban fekvő telkek 

vannak az Új pákum dűlőben. 

 

 

H/ VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

 Meglévő vízfolyások medre és partjuk; 

 Vízelvezető árok, csatornák medre és partja; 

 Meglévő és kialakítás alatt álló tavak és parti területeik  

 

 

I/ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges terület nagy része a község szempontjából meghatározó jelentőségű egyedi 

sajátosságokkal rendelkező intézmények területét foglalja magába. A különleges beépítésre 

nem szánt területek közé az alábbiak tartoznak: 

  Temetők területe – 603-605 hrsz; 1 hrsz.; 

  Sportpálya területe – 0363/1 hrsz egy része. 

 

 

 

1.2 A tájrendezés és természetvédelem 
 

Táj- és természetvédelmi javaslatok 

 

Réde Komárom-Esztergom megye délnyugati részén, a  Bakony és a Vértes között 

északnyugat irányban helyezkedik el. A Bakony északkeleti részén a Móri-árok északi 

végénél Bakonyalján fekszik, mely közel 50 kilométer hosszúságban elnyúló, több kilométer 

széles hasadékvölgy.  A Bakonyalja átmeneti táj a hegység északi és nyugati oldala, valamint 

a Kisalföld között. Növényzete részben a hegységet idézi, részben a szárazabb, melegebb, 

nyitottabb síkvidékihez hasonló. Éppen az átmeneti jelleg miatt érzékenyebbek az erdei 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom-Esztergom_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ri-%C3%A1rok
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életközösségek: fenntartásuk, védelmük erdőgazdálkodási és természetvédelmi érdek. Ezen a 

tájon az egykor uralkodó gyertyános-tölgyesek, cseres tölgyesek maradványai mellett a 

fenyves, akácos, nyáras kultúrerdők alakítják a táj képét. 

Az optimális tájhasználat érdekében továbbra is meg kell találni az emberi kultúrkörnyezet és 

a természet (ezen belül a természetvédelmi területek) helyes arányát. Ennek érdekében a 

természet erőforrásait oly módon kell felhasználni, hogy időt és teret engedjünk 

megújulásukra. 

Minden jövőbeni fejlesztésnek - tájhasználatnak és gazdálkodásnak messzemenően a táj 

ökológiai potenciáljára kell épülnie, a táj természeti adottságainak, azok állapotának, 

terhelhetőségének, teljesítőképességének ismeretében. A meglévő táji és természeti értékek 

megőrzése érdekében kerülni kell minden olyan beavatkozást, ami veszélyeztetheti azok 

zavartalan létét, fejlődését. 

 
A természetet érő káros hatások elsősorban a különböző társadalmi- gazdasági tevékenységek 

során keletkeznek. Ezért minden jövőbeni fejlesztés esetén el kell érni, hogy az adott 

természeti erőforrások, értékek használata olyan szabályozott társadalmi tevékenység legyen, 

amelyben a védelem és a fejlesztés érdekei összehangoltan jelentkezzenek úgy, hogy a 

természeti örökségünk minél teljesebb megőrzését biztosítsuk a fenntartható fejlődés keretei 

között. 

A védett területeken, azok minőségének megőrzése ill. ökológiai szerepének erősítése 

érdekében extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek 

alkalmazása javasolt mind az erdő-, mind a gyepterületeken. A kialakult tájhasználatot 

megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében lehet.  

A külterületi erdők, cserjesávok, fasorok felújításánál, erdőtelepítésnél a természetközeli 

állapot megteremtése javasolt. A fasoroknál, cserjesávoknál szintén ezt kell szem előtt tartani, 

valamint többszintű, változatos fajösszetételű sávok létrehozására kell törekedni. 

A mező-, erdőgazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, a természetkímélő 

módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a 

felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő 

szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő 

csökkenése nélkül kell végezni. Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó 

legeltetéssel, kaszálással, valamint a vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélő használatával 

történhet.  

A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme 

érdekében – meg kell őrizni. A települést átszelő vízfolyások különleges értéket képviselnek.   

Törekedni kell a természeteshez közelítő medrek megtartására. A természeti területek 

hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, a jellemző vadon élő 

szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.  

A mezőgazdasági tevékenységek folytatása során a természetes és természetközeli állapotú 

vízfelületeket, lápokat, nedves legelőket és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági 

termelés számára kedvezőtlen természeti adottságú területek természetes növényállományát 

meg kell őrizni.  

A gazdálkodás során kiemelt fontosságú a felszíni-, felszín alatti vizek és a talaj 

szennyeződésének megakadályozása. Ennek érdekében: 

• a vízfolyások mentén meglévő gyepeket, réteket, erdősávokat meg kell őrizni, a 

vízfolyások teljes szakasza mentén védő erdő- illetve gyepsávok létesítésére kell 

törekedni, 

• potenciális talaj- és vízszennyező forrás a műtrágyák és a növényvédő szerek 

használata. A gazdasági helyzet romlása és a mezőgazdaság szerkezetének 

átalakulásával napjainkban ugyan csökkent a felhasznált műtrágya és 
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növényvédőszer mennyisége, de a gazdálkodók számának növekedése miatt a 

szakszerű mezőgazdasági vegyszerhasználat biztosítására (pl. gazdaköri tájékoztató 

előadások, szaktanácsadás) figyelmet kell fordítani. 

 

A táj esztétikai értéke mindenki számára nyilvánvaló, amikor széttekintve befogadja a 

környező panoráma látványát. A táj szépsége nagymértékben annak függvénye, hogy a 

különféle tájhasználati módok, az emberi kultúrkörnyezet és a természeti területek képe 

harmonikusan fonódik-e egymásba. 

Az idelátogató turistát, vendéget a tájképi értékek ragadják meg először, innen kap képet a 

térség tulajdonságairól, értékeiről és hiányosságairól. Tájképvédelmi és tájvédelmi 

szempontból is fontos e táj szinte érintetlen, természetes voltának fenntartása. Ennek 

érdekében a tájképi szempontból meghatározó területeket akként kell lehatárolni és kezelni. 

Meg kell határozni a beépítés telepítési módját annak szintszámát, az épületek legmagasabb 

pontját. A tervezett zöldfelületek kialakítása során a tájbaillesztés kritériumait kell figyelembe 

venni. A növényzettelepítésnél a zöldfelület alakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell 

venni, így: 

• a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos, 

• kerülendő a merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet 

megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani, 

• háromszintű növényzettelepítés javasolt (fa, bokor, gyep) 

 

Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 

számított 50 m-en belül a vízkár elhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön 

jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok 

kijuttatása, elhelyezése. 

 

Utak környezetének rendezése 

A települést megközelítők szinte kizárólag közúton közelítik meg illetve hagyják el a 

községet. Ezért nagyon fontos a közutaknak és azok környezetének állapota, minősége, 

esztétikai képe. Ennek a képnek a kialakításához – bel- és külterületen egyaránt - a 

következők szükségesek: 

▪ az utak burkolatának folyamatos javítása, karbantartása 

▪ az útszéli árkok tisztítása, a vízelvezetés biztosítása 

▪ az utat kísérő növényzet (útpadkagyep) rendszeres (min. évi 5-6 alkalom) nyírása 

 

 

Tájrendezési összegzés 

 

Napjainkban környezetünk minősége iránt megnövekedett igényekkel kell számolni. 

Esztétikai, valamint a környezetet károsító elemek (levegő védelme, zaj, por) minél kisebb 

szennyező hatása miatt felértékelődött a zöldfelületek, közterületek, növényzet jelentősége. 

Mindemellett az egyre népszerűbb bel- és külföldi idegenforgalom, valamint a helyi lakosság 

igénye is arra ösztönöz bennünket, hogy szépítsük környezetünket.  

A külterületen bármilyen fejlesztéssel szemben előtérbe kell helyezni a táji-, természeti 

érdekeket nemcsak a védett terület, hanem a község egészének még meglévő 

természetközelisége, illetve táji értékei miatt is. 
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1.3 A zöldfelületi rendszer 
 

Réde jelentős közhasznú zöldterülettel rendelkezik. A település zöldfelületekkel való 

ellátottságát növeli még a környező táj erdősültsége, használata, illetve a kertes jellegű 

beépítés.  Zöldfelületi rendszer esetében beszélhetünk egy külső, illetve egy szűkebben 

értelmezett belső – zöldfelületi rendszerről.  

A külső zöldfelületi rendszer magában foglalja a település határában, illetve környezetében 

levő erdőségeket, művelt szántót és gyepterületeket, valamint az egykori szőlős-gyümölcsös 

maradványait. Réde külterületének legmeghatározóbb elemei a nagy kiterjedésű erdőségek, 

szántók, valamint a növényzetben gazdag patakvölgyek. Ide soroljuk a Majorpuszta fogadó 

környékét is, mely egyben kondicionáló, rekreáló hatással is bír. 

A zöldfelületeket funkcionális típusaik alapján is meg lehet különböztetni, két csoportba 

sorolni őket. Az egyik a termesztési típusú zöldfelület, a másik a kondicionáló célú 

zöldfelület. 

A termesztési kategóriába olyan dominánsan gazdasági célú ültetvényeket sorolunk, ahol a 

területet mező-, kert-, vagy erdőgazdasági módszerekkel művelik. Rédén a zöldfelületek 

legnagyobb része ebbe a kategóriába sorolandó. Ezen belül is megkülönböztetünk tartós 

fedettséget adó és időszakos fedettséget adó területeket. 

Tartós fedettséget adó fás szárú növényekkel borított zöldfelületek: erdők, gyümölcsösök, 

szőlőültetvények. Tartós fedettséget adó lágy szárú növényekkel borított zöldfelületek: 

legelők, kaszálók. 

Időszakos fedettséget adó lágyszárú növényzettel borított területek: szántók, zöldségtermesztő 

területek. 

A kondicionáló célú zöldfelületek azok a területek, amelyek az embert közvetve vagy 

közvetlenül jóléti hatással szolgálják. Ezek lehetnek rekreációs, ökológiai és klimatikus célú 

kondicionáló zöldfelületek: közparkok, közkertek, valamint esztétikai-településszerkezeti 

szerepkörű zöldfelületek, melyeknek a település esztétikai célú javítása a cél - utcafásítások, 

fasorok.  

Kondicionáló célú zöldterületek mind kül-, mind belterületen megtalálhatók. 

A belső zöldfelületi rendszer részét az alábbi területek alkotják: 

Belterületi közparkok, lakóházak kertjei, patakok menti zöldterületek, intézmények kertjei, 

valamint a közlekedés menti zöldterületek. Ezen belül megkülönböztetünk közhasználatra 

szánt, az elől elzárt, valamint korlátozott közhasználatra szánt zöldterületeket. 

Korlátozott közhasználatra szánt zöldfelületek olyan területek, melyeket a településen csak 

bizonyos lakók élvezhetnek. Ide tartozik a focipálya és a temető, intézmények kertjei. A 

focipálya rendezett. Rédén két temető található. A református temető rendezett, bár árnyékot 

adó termetes fa kevés van benne. A temető a szántó felől nincs lehatárolva, fásítást igényel, 

mely úgy esztétikai, mint funkcionális okok miatt is szükséges. Kialakításával optikailag és 

fizikailag is lehatárolná a temetőt, kellő intimitást biztosítva mindkét terület számára, 

csökkentve ez által az eltérő területhasználatból fakadó konfliktusok lehetőségét. A temető 

előtt egy akácos található, régi sírokkal. Közterületként működik. Zavaró, hogy a 

szomszédságában lakók parkolóként használják. A katolikus temető rendezett, a szomszédos 

lakóterülettől nincs lehatárolva, szintén fásítást igényel. 

 

Az intézmények kertjei rendezettek, fenntartásuk fokozott odafigyelést igényel. Szép 

példánya a református templom udvara, mely helyi védelemre méltó koros fákat tartalmaz.  

Közhasználat elől elzárt zöldfelületek adják Réde zöldfelületeinek a legnagyobb részét. Ide a 

lakóházak kertjei tartoznak, melyek viszonylag jelentős nagyságú kertekkel rendelkeznek. 

Törekedni kell ezen belső kertek megtartására, a tömbbelsők beépítésének 

megakadályozására, és legalább 40 %-ban fás növényzettel való beültetésére. 
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A közhasználatra szánt zöldterületek –közparkok, közterületek, patakok menti zöldterületek.  

Réde belterületén két nagyobb és pár kisebb közhasznú zöldterület található. Az egyik a 

kastélypark, a másik a Vadszauna melletti park. A Vadszauna maga is zöldterület, mely az 

állatok számára kialakított dagonyázót tartalmaz, melyhez egy állattartó sáv kapcsolódik. A 

kastélypark a nagyobb kiterjedésű, gyönyörű beállt növényzettel rendelkezik, valamint 

játszószerekkel felszerelt részt is tartalmaz, így minden korosztály szabadidős foglalkozására 

alkalmas. A Vadszauna melletti park nagyon szép rendezett szabadidő park, mely kültéri 

sakkozóval, játszótérrel, kemencével, padokkal és asztalokkal felszerelt. A park egy tó köré 

épült, melyet sétány vesz körül.  A park növényzete ápolt, jó közérzetet biztosít az ide 

látogatónak. Klímajavító és kondicionáló hatásuk felbecsülhetetlen.  

A külterület zöme erdőterület, kivételt képez a település északnyugati és nyugati része, ahol 

kiterjedt szántóföld található. Nagyságuk és kondicionáló, valamit klímajavító hatásuk miatt 

ide tartoznak a patakok menti zöldterületek is. A vízfelületeket nemigen számíthatjuk 

zöldfelületnek, de tekintettel arra, hogy biológiailag kifejezetten aktívnak minősítjük őket, 

ezért a Kis-tó a természetes parti növényzetével, és a patakok önmaguk is Réde zöldfelületi 

rendszerének értékes elemi.   

 

A rendezési terv felülvizsgálat során az alábbi szempontok, elvek érvényesítésére 

törekedtünk: 

▪ az ökológiai folyosók megtartása, szerepük erősítése, 

▪ a feltárt táji jellegzetességek és természeti adottságok megőrzése, 

▪ a beépítésre nem szánt területek nagy részét kitevő mezőgazdasági területeken olyan 

beépítési lehetőségek meghatározása, amely a mezőgazdasági tájhasználatot nem 

korlátozza, de megakadályozza a termőföld oly mértékű elaprózódását, amely a táj 

károsodását okozó, sűrű rendezetlen beépítést eredményezne, 

▪ a védelmet igénylő területek, létesítmények elvárásainak biztosítása (pl.: nedves 

élőhelyek), 

▪ a működésük következtében egyes területek korlátozott használatát okozó 

létesítmények hatásának figyelembevétele (pl.: utak, közműlétesítmények 

védőtávolsága). 
 

 

 

1.4 Az örökségvédelem 
 

A régészeti lelőhelyek és az országos védelem alatt álló egyedi művi értékeket a 

településszerkezeti terven szerepelnek. 

A helyi védelemre javasolt egyedi művi értékekről, az egyedi tájértékekről külön 

önkormányzati rendeletben kell rendelkezni, de ezeket a településszerkezeti tervben is fel kell 

tünteti. 

 

A hatályos településrendezési tervek az országos műemléki nyilvántartással szinkronban 

műemléknek jelölik a Római katolikus templomot és az Esterházy-kastélyt (ún. Nagykastély 

maradvány, Kiskastély). 

Rédén a Kastélykert, Kertész u. 1. alatt található építmény mindkettő. 

Az örökségvédelemmel és régészettel kapcsolatos részletes leírásokat lásd a Kulturális 

Örökségvédelmi Hatástanulmányban és a 5/2017.(VIII.10.) számú képviselő-testületi 

határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvben. 
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1.5 A közlekedés 
 

A település szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemei a meglévő országos 

közutak, önkormányzati kezelésben álló helyi gyűjtőutak. 

Réde a 81-es és a 82-es számú főút között helyezkedik el. 

A településen átvezet a Bakonyszentkirályt (82-es utat) Bakonyszombathellyel összekötő 

8217-es számú állami mellékút.  

Réde esetében közösségi közlekedésbe csak az autóbusz közlekedést említhetjük meg. 

A tömegközlekedés a 8217-es számú úton Volán buszokkal történik. 

A településen nincs vasútállomás, legközelebb a Győr–Veszprém-vasútvonal 

veszprémvarsányi állomása található.  

Vasúti kapcsolattal nem rendelkezik a település.  

A község jelenleg lakott területein kiépült a gyalogjárda rendszer jelentős része. Törekedni 

kell a még hiányzó járdaszakaszok pótlására. 

 

 

 

1.6 A közműellátás 
 

Ivóvízellátás 

A településen az ivóvíz szolgáltató az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. 

Az összes meglévő lakóutca ivóvízvezetékkel ellátott, a szolgáltatás minősége megfelelő. 

Az ivóvízellátás döntő részét, mintegy 70 településen a tartósan állami tulajdonban lévő 

regionális víziközművek biztosítják. Az ÉDV Zrt. működési területén 111 ezer m3/d 

víztermelő kapacitás áll rendelkezésre, az igények a nyári csúcsidőszakban is 90.000 m3/d 

alatt maradnak. Az ellátás 100%-os. 

Miután a kiépített elosztórendszerek szállító kapacitása illeszkedik a rendelkezésre álló 

vízbázisokhoz, a hálózatok kihasználtsága is hasonló. 

 

Szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés 

A jelenleg működő csatornahálózat 2014-ben épült ki, lefedettsége 95 % feletti, a rákötés 90 

% körüli. 94 db háztartás még nem kötött a hálózatra, de ezek nagy része lakatlan. 

 

Vízrendezés és csapadékvízelvezetés 

A felszíni vízelvezető árkok rendezése, korszerű kiépítése megkezdődött a belterületen. A 

külterületi vízelvezető árkok, csatornák, kisvízfolyások egyes partszakaszai azonban 

rendezésre szorulnak. 

A tervezett beépítések padlóvonalának meghatározásánál a mértékadó belvíz- és árvízszint 

betartása kötelező. Az ezen szintekhez szükséges feltöltéseket el kell rendelni. A településen 

jelentős vízhasználatot igénylő ipari tevékenység nem folyik.  

 

Szemétszállítás, és gyűjtés 

A települési hulladék tekintetében a térség hulladék gazdálkodásáról a kisbéri Vertikál Kft. 

gondoskodik. A települési hulladék kezelése a regionális hulladéklerakón történik, melynek 

területe rendezett, védőfásítással ellátott. A komplex hulladékgazdálkodási rendszer alapvető 

célkitűzése a lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok mennyiségének csökkentése. A 

https://hu.wikipedia.org/wiki/82-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Veszpr%C3%A9m-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9mvars%C3%A1ny_vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
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települési szilárd hulladékok vonatkozásában fontos előrelépés a szelektív gyűjtés 

alkalmazása, fejlesztése, kiterjesztése. 

A területen keletkező termelési hulladékok kezelése, különösen a veszélyes hulladékok 

kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek kialakítására, a 

gyűjtő eszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanításra vonatkozó rendeletek 

betartására. 

A településen nem található sem dögkút, sem illegális szemétlerakó hely. Szelektív 

hulladékgyűjtő sziget 4 db található a településen. A Vertikál Kft. 2 hetente mozgó szelektív 

hulladékgyűjtést is végez a lakosság körében. 

Lomtalanítást évi egy-két alkalommal lehet rendelni a Vertikál Kft-től családonként. A 

gazdasági szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról a hulladék 

termelője gondoskodik. Az orvosi ellátás során keletkezett egészségügyi veszélyes hulladékok 

átvételre jogosult begyűjtőnek kerülnek átadásra. 

 

 

Energiaellátás 

 

Földgázellátás 

A településen kiépített középnyomású (3-4 bar) földgáz hálózat üzemel, a fejlesztési területek 

földgáz ellátása a meglévő közműhálózat kibővítésével valósítható meg. A felmerülő 

csatlakozási igények alapján a meglévő földgáz hálózat átmérőjét számítással ellenőrizni kell, 

és amennyiben szükséges, a hálózat fejlesztését el kell végezni.  

 
A térséget érinti a gáz elosztóhálózat fejlesztési terve, mely a helyszínrajzon feltüntetésre került. 

Nagynyomású gázvezetékek tervezésénél figyelembe veszik, hogy lakott területet a nyomvonalvezetés 

során ne, vagy csak a legkevésbé érintsenek, ez jelen esetben is teljesült. A fejlesztési területeket a 

tervezett gázvezeték nem érinti. 

Távhőellátás 

A településen távhőszolgáltatás jelenleg nem működik, és a kialakítására gazdaságos 

kereteken belül nincs is lehetőség. A falusias lakóterületek lakásainak fűtése egyedi 

kialakítású. 

 

Villamos energiaellátás 

Réde település villamos energia ellátása az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 

ellátási területéhez tartozik.  

Réde területének villamosenergia ellátása a Veszprémvarsány 120/20 kV-os 

transzformátorállomásból induló „KISBÉR” elnevezésű 20 kV-os gerincvezetékekről 

történik. A település villamos-energia igényét a gerincvezetékről leágazó végponti 

transzformátorállomások látják el. 

 

A terület biztonságos villamosenergia ellátására, üzemzavar esetén, tartalékul szolgálnak: 

• Veszprémvarsány 120/20 kV-os alállomás „PANNONHALMA” 20 kV-os gerincvezeték 

a 11-55 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 

• Kisbér 120/20 kV-os alállomás „VESZPRÉMVARSÁNY” 20 kV-os gerincvezeték a 86-

55 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül  

 

A község területén lévő kommunális fogyasztók villamos-energia ellátására 9 db 20/0,4 kV-os 

közcélú transzformátorállomás szolgál.  
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A kommunális transzformátorállomások terhelése a kellő átalakítások után növelhető. A 

község természetes kommunális villamosenergia fogyasztásának növekedése fedezhető a 

meglévő transzformátorállomásokról. 

 
A térséget érinti az alaphálózat fejlesztési terve, mely a helyszínrajzon feltüntetésre került. A 

nagyfeszültségű távvezetékek tervezésénél figyelembe veszik, hogy lakott területet a 

nyomvonalvezetés során ne, vagy csak a legkevésbé érintsenek, ez jelen esetben is teljesült. A 

fejlesztési területeket a tervezett távvezeték nem érinti. 

Hírközlés, műsorszórás 

 

Vezetékes hírközlési hálózat 

A településen a Magyar Telekom Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló vezetékes 

hírközlési hálózat üzemel. A hírközlési hálózat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

tulajdonában álló közcélú hálózattal közös oszlopsoron és saját tartószerkezeten váltakozva 

épült ki. A távközlési légvezetékek vagy betongyámos faoszlopos, illetve a kisfeszültségű 

szabadvezeték hálózatok beton, illetve faoszlopos tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, az 

előfizetői csatlakozások ennek megfelelően föld- vagy légkábeles kivitelezéssel épültek ki. 

Az Önkormányzattól kapott információk alapján a Szupergyors Internet Projekt (SZIP) 

keretében a településen nincs folyamatban fejlesztés. 

 

Vezeték nélküli hírközlési hálózat 

A településen vezeték nélküli internet szolgáltató nem üzemel. Egyedi szerződések alapján a 

Digi Kft. szolgáltatása műholdas internet szolgáltatása elérhető, de központi szolgáltató nincs. 

 

Televízió hálózat 

A település teljes területén a digitális földfelszíni műsorszórás egyedi antennákkal elérhető. A 

lakosság számára a Digi Kft. műholdas TV szolgáltatása is elérhető. 

 

 

Közműfejlesztés 

 

Középtávú feladatok: 

• vízellátó hálózat tovább építése az új feltárású utcákban, 

• transzformátorok átépítése, bővítése a fejlesztések megvalósításához, 

• szennyvízcsatorna hálózat tovább építése a fejlesztési területeken, 

• vízellátó hálózat tovább építése az újonnan feltárt területeken. 

 

 

 

1.7 A környezetvédelem 
 

Levegőtisztaság és védelme 

 

A községben a legnagyobb légszennyezés lakossági fűtőberendezések okozta légszennyezés. 

A 8217 számú állami összekötő út besorolása szerint állami mellékút, mely Bakonybánktól a 

82. sz. főútig tart és Réde településen halad keresztül. Szerepe térségben betöltött egyedüli 

megközelítést biztosító volta – messze túlmutat besorolási kategóriáján. 

A községet körülölelő mezőgazdasági területek, a földutak területi forrásai a városban 

mérhető legjelentősebb légszennyező komponensnek, a szálló pornak. A mezőgazdasági 
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művelésből kivont, parlagon hagyott területek, a nem kellő gondossággal kezelt közterületek, 

telkek, árokpartok burjánzó gyomnövényei, az elszaporodott parlagfű okozzák a község 

levegőjének pollen-szennyeződését. A különösen a nyárvégi időszakban jelentkező 

pollenallergia valóságos népbetegség, és egyre inkább terjedőben van. A külterületek egy 

része műveletlen, ezért vegetációs időszakban az allergén gyomnövények okozta 

pollenkoncentráció megnő. Az uralkodó szélirány ÉNY-DK-i.  Alapvető cél, hogy a 

településen a légszennyezettség ne növekedjen. Ezért a kijelölt ipari-gazdasági, kereskedelmi-

szolgáltató és mezőgazdasági-üzemi területeken - határérték feletti - légszennyezést okozó 

tevékenység nem folytatható. A település többi területének kiemelt levegőtisztaság-védelmi 

kategóriába való sorolása, és az erre vonatkozó határértékek betartása javasolható. 

A településen bűzforrás lehet a falu Bakonybánk felőli szélén a szennyvízátemelőtől érkezik, 

ott volt már lakossági panasz. Kisebb állattartó telep van a tó és az Eszterházy park közötti 

területen, itt kecskék vannak, rájuk már volt panasz. 

 

 

Zaj- és rezgésterhelés 

 

A zajvédelem tekintetében alapvetően a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A 

rendeletértelmében a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó tevekénységet úgy szabad 

végezni, hogy a keletkező zaj, illetve rezgés a megengedett terhelési határértékeket ne haladja 

meg. 

 

A településen határértékeket megközelítő zajszennyezés nincs. Jelentős zajjal járó ipari 

tevékenység nem folyik. A fő zajforrás a közlekedésből származik. A közlekedés- és 

gépjárműforgalom, légszennyezéshez hasonlóan, a legjelentősebb zajforrás is. A zaj- és 

rezgésterhelés a forgalomnövekedéssel arányosan alakul és az épületekben is jelentős károkat 

okozhat. 

 

Közlekedési zaj 

A 8217 számú állami összekötő út besorolása szerint állami mellékút, mely Bakonybánktól a 

82. sz. főútig tart és Réde településen halad keresztül. Szerepe térségben betöltött egyedüli 

megközelítést biztosító volta – messze túlmutat besorolási kategóriáján. A belterületi utak 

nagy része burkolt és ezekben az utcában megfelelő az út minősége. Több helyen hiányoznak 

az utakat kísérő árkok is, vagy kiépítettségük hiányos. A tömegközlekedés a 8217-es számú 

országos mellékúton közlekedő Volán buszokkal történik. Győrből 9 autóbusz (átszállással), 

Kisbérről 9 autóbusz indul Rédére hétköznap. Rédéről Győrbe 10 járat (átszállással), Kisbérre 

9 járat megy munkanapokon. Három megálló van Réde területén. Ezek a Rákóczi téren, 

Arany János utcán és a Petőfi utca, Vásártéren találhatók. A tömegközlekedésben a járatszám 

gyakorisága és a megállók mennyisége és területi elhelyezkedése jelenleg kielégítő a 

településen. Az új fejlesztések megvalósulásával a kialakult lakóterületeken nem lesz szükség 

új megállóhelyek létesítésére. 

 

Üzemi zaj 

Üzemi tevékenységből származó káros zajterhelésről jelenleg nincs tudomás a településen. 

Megjelenése nem is kívánatos. Zajterhelésnek minősül időszakosan, az a fafeldolgozással 

foglalkozó helyi lakosok fűrészelése. 

 

 

Hulladékkezelés 
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Napjainkban mind az ipari, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan, mint 

pedig a lakosság életmódjához kapcsolódóan az egyik kiemelt környezeti problémának 

tekinthető a keletkező hulladék egyre jelentősebb mennyisége. Bár jelentős lépések történtek 

a hulladékok kezelése, az ökológiai hatékonyság, a hulladékok újrahasználata és 

újrahasznosítása terén, ennek ellenére a hulladékokból eredő környezeti terhelés és gazdasági 

feszültség enyhítése még további kutatási-fejlesztési erőforrásokat és jelentős környezeti 

tudatformálást igényel minden területen. 

A települési hulladékkezelése a regionális hulladéklerakón történik, melynek területe 

rendezett, védőfásítással ellátott. A komplex hulladékgazdálkodási rendszer alapvető 

célkitűzése a lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok mennyiségének csökkentése. A 

települési szilárd hulladékok vonatkozásában fontos előrelépés a szelektív gyűjtés 

alkalmazása, fejlesztése, kiterjesztése. 

A területen keletkező termelési hulladékok kezelése, különösen a veszélyes hulladékok 

kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek kialakítására, a 

gyűjtő eszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanításra vonatkozó rendeletek 

betartására. 

 

 

 

1.8 A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal 

érvényesülő elemeket is) 
 

Réde Komárom-Esztergom megye délnyugati részén, a  Bakony és a Vértes között 

északnyugat irányban helyezkedik el. A Bakony északkeleti részén a Móri-árok északi 

végénél Bakonyalján fekszik, mely közel 50 kilométer hosszúságban elnyúló, több kilométer 

széles hasadékvölgy.  A Bakonyalja átmeneti táj a hegység északi és nyugati oldala, valamint 

a Kisalföld között. 

A patakok vízjárása az időjárás következtében változó. A téli hóolvadás után tavasszal a 

magas vízállás és az árvizek a jellemzők, míg ősszel kevésbé jellemző a magasabb vízállás. 

 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete jelöli ki a felszín alatti víz szempontjából 

fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség védelmi területen lévő településeket. Réde ez alapján a fokozottan érzékeny 

települések közé tartozik. 

Települések kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi besorolásába is beletartozó 

település.  

 

A természetvédelmi előírások szerint külterületen a természetközeli területeken 50 m széles 

védőterületet kell biztosítani az élővízfolyások számára.  

Építési korlátozás alá esnek az alábbi területek védőtávolság miatt: 

- az országos közutak külterületi szakaszain a tengelyvonaltól számított 50-50 m 

távolságon belül 

- A vasút szélsővágányától számított 50 m távolságon belül  

ahol építményt elhelyezni, csak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint lehet. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom-Esztergom_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtes_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ri-%C3%A1rok
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1.9 A korlátozások (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő 

elemeket is) 
 

Külterületen a természetközeli területeken a vízfolyások karbantartását a vízminőségvédelmi 

és természetvédelmi szempontokat figyelembe véve kell végezni. Munkagépek karbantartása 

a mederben, ill. a parti részeken nem végezhető, a vízelvezetést nem gátló fák és cserjék 

kivágása csak a fenntartási munkák elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben történhet, a 

munkákat csak a vízi életközösségek megfelelő arányának megtartásával és 

működőképességük biztosításával, a törvényi előírásoknak megfelelő, környezetkímélő 

módon szabad elvégezni. 

 

A parti sávokon a fenntartási munkák végzését a mindenkori tulajdonos tűrni köteles. A 

jogszabályi előírás szerint a parti sávokon - a vízfolyás part élétől számított 3 m-en belül – 

épület, építmény nem helyezhető el.  

 

Rédén nincsenek kedveztőlen morfológiai adottságok, mint lejtés vagy falszakadás és 

mélységi, magassági korlátozások, vagy tevékenységből adódó korlátozások sincsenek.  

 

Építési korlátozás alá esnek a közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül a 

mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 

 

Építési korlátozás alá esik a temető 50 m-es környezete, ahol kegyeletsértő, zajos tevékenység 

nem folytatható.   
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2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 
 

Közlekedés: 

A településszerkezetet meghatározó külső kapcsolati elemekben az előző tervekhez képest 

nem mutat változást. A térségi szerkezeti elemeket illetően, az utak nyomvonalában nem 

történik változás.  

Az új lakóterületek kijelölésénél, az új lakótömböket 12,0 méter, 16,0 méter és 20,0 méter 

széles úttal lehet megközelíteni. Minden új lakóterület kialakításához, a telkeket 

megközelíthető utak kialakítása szükséges, akár több ütemben is. 

 

Lakóterületek: 

A település adottságait követni kell a meglévő lakóterületek fejlesztésével és új lakóterületek 

kialakításával. 

Új lakóterületek: 

  A Várhelyi utca folytatásában a 1019 hrsz-ú út délkeleti odalán a 0309/3 hrsz-ú 

területen falusias lakóterület kialakítása. 

  Dózsa György u. keleti felén pedig az eddigi falusias lakótelkek kertjei is lakóterület 

övezeti kategóriába kerülnek át. 

 

Gazdasági területek: 

Rédén hat kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület és kettő ipari gazdasági terület található, 

amelyek a hatályos terveken is szerepelnek. A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

bővítése egy helyen történik (0269/3). Az ipari gazdasági terület bővítése a meglévő terültek 

folytatásaként kerül kijelölésre. 

 

Zöld területek: 

A zöldfelületi rendszer önálló területi elemeként megjelenő részei a zöldterületek (közkertek, 

lakóterületi zölddel fedett területek). 

Új zöldterület kijelölése nem történt. 

 

Különleges területek: 

Rédén különleges beépítésre szánt terület a mezőgazdasági üzemi különleges terület, valamint 

beépítésre nem szánt területek közé tartozó területek a temetők, valamint a sportpálya területe. 

Új különleges mezőgazdasági terület a 0366/2, 0366/1 hrsz-ú területek. 

 

Erdőterületek: 

A Veszprémvarsány felé vezető út mentén az alábbi területek kerülnek át mezőgazdasági 

területből erdőterületbe: 0288/1, 0290/1, 0290/4.  
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3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

Réde területi mérlege 

Területfelhasználási egység 
Terület 

(ha) 

Falusias lakóterület 121,9 

Településközpont vegyes terület 4,8 

Kereskedelmi, szolgálató gazdasági terület 22,32 

Gazdasági ipari terület 15,53 

Üdülőházas üdülőterület 4,24 

Különleges terület - Mezőgazdasági, üzemi 

terület 
9,06 

Közúti közlekedési terület 79,05 

Közműterület 0,23 

Zöldterület 10,3 

Gazdasági erdőterület 1786,79 

Védelmi erdőterület 350,55 

Közjóléti erdőterület 504,23 

Kertes mezőgazdasági terület 25,42 

Általános mezőgazdasági terület 1618,35 

Vízgazdálkodási terület 29,29 

Különleges terület - Sportterület 2,44 

Különleges terület - Temető 3,65 

Összesen 4588,15 
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4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

IGAZOLÁSA 
 

A szerkezeti terv készítése során a következő területrendezési dokumentumok kerültek 

figyelembevételre: 

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban OTRT) 

- Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 

  



Réde településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Településszerkezeti terv 20 

 

Tervező: Németh Eszter 9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A. trendterv@trendterv.hu  +36 20/476-2998 

 

OTRT 
 

 

Rédére vonatkozóan a következő országos jelentőségű 

műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket 

tartalmazza az ország szerkezeti terve: 

- 750kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő) 

- Földgáz szállító vezeték (tervezett) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Részlet az ország szerkezeti tervéből 
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A OTRT 11.§ előírásainak igazolása: 

A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére 

vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 

szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan 

lehatárolni; 

A meglévő és tervezett erdőterületek övezeti lehatárolásra kerültek.  

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe 

kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet 

nem jelölhető ki; 

Mezőgazdasági térségbe eső 

területek nagysága Rédén: 1558 ha 

 

Mezőgazdasági térségbe eső 

területből mezőgazdasági területbe 

sorolt terület Rédén: 1504 ha 

 

Erdők övezetébe eső területből 

erdőterületbe sorolt terület aránya 

Rédán: 96,5% 

 

A fennmaradó részen nagyvárosias 

lakóterület és vegyes terület építési 

övezet nem került kijelölésre.  

 

 

c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már 

jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, 

vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli 

terület, zöldterület, továbbá különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és 

nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és a 

működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 

A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási területbe sorolja a szerkezeti terv.  
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Országos övezetekkel való összhang vizsgálata:  

 

Országos övezetek Réde 

közigazgatási 

területe érintett 
Ökológiai Hálózat magterületének övezete x 
Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának övezete  x 
Ökológiai Hálózat pufferterületének övezete - 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete  x 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete x 
Erdők övezete  x 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  x 
Tájképvédelmi terület övezete  x 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

települések  
- 

Vízminőség-védelmi terület övezete  - 
Nagyvízi meder övezete  - 
VTT-tározók övezete - 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete  - 

 

 

 

Ökológiai hálózat övezetei: 

 

Réde az ökológiai hálózat övezeti közül a magterület és az ökológiai folyosó övezetével 

érintett.  

 

 

 

OTRT 3/1. számú övezeti tervlapjának kivonata 

 

 

- Ökológiai hálózat magterületének övezete 

 

Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 

kivéve, ha: 
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-a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete 

és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

- a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

Rédén e két tényező együttesen nem áll fenn, ezért a magterületen beépítésre szánt terület 

nem jelölhető ki! → Rédén az ökológiai hálózat magterületén beépítésre szánt terület nem 

került kijelölésre.  

 

Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-

hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 

biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 

megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. → Rédén az ökológiai hálózat 

magterületén új közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elem nem került 

kijelölésre.  

 

Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a 

meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. → Rédén az 

ökológiai hálózat magterületén új bányaterület nem került kijelölésre.   

 

 

 

- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha: 

- a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 

magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

- a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

Rédén e két tényező együttesen nem áll fenn, ezért az ökológiai folyosó területén beépítésre 

szánt terület nem jelölhető ki! → Rédén az ökológiai hálózat ökológiai folyosó területén 

beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  

 

- Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és 

az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 

alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

→ Rédén az ökológiai hálózat ökológiai folyosó területén új közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatok elem nem került kijelölésre.  

 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. → Rédén az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosó területén új bányaterület nem került kijelölésre.  
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- Erdők övezete: 

Réde erdők övezetével érintett.  

 

 
OTRT 3/3. számú övezeti tervlapjának kivonata 

 

 

OTRT 29.§ előírása: 

Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében 

legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény 

hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 

területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

 

 

Az erdők övezete és az erdőtelepítésre 

javasolt területek övezete megyei tervi 

övezeti lapján kék sraffozott területként 

feltüntetésre kerültek a  

 

 

Erdők övezetébe eső területek Rédén: 

2661 ha 

 

Erdők övezetébe eső területből 

erdőterületbe sorolt terület Rédén: 2640 

ha 

 

Erdők övezetébe eső területből 

erdőterületbe sorolt terület aránya 

Rédén: 99,2% 
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OTRT 30.§ előírása: 

Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 

tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 

szerint lehet. 

 

Különleges bányaterület nem került kijelölésre Rédén.   

 

 

 

- Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezetei 

 

Réde jó termőhelyi adottságú szántók övezetével érintett.  

 

  

Komárom-Esztergom Megye 

Területrendezési Terve 3.2. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az OTRT csak a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetére tartalmaz övezeti előírásokat. 

Az övezetbe eső területek mezőgazdasági általános terület besorolást kaptak a 

településszerkezeti tervben.  
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Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv 
 

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Közgyűlése a 6/2020. (VI.25.) számú 

önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési 

Tervet.  

 

 
 

Komárom-Esztergom Megye Területrendezési terv 1. melléklet tervlapjának kivonata 

  

Rédére vonatkozóan a következő megyei jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és 

egyedi építményeket tartalmazza a megye szerkezeti terve: 

- 400 kV-os átviteli hálózati távvezték (meglévő és tervezett), 

- Mellékút Réde-Ácsteszér és Réde-Bakonyszombathely, Réde-

Veszprémvarsány (tervezett), 

- Térségi kerékpárútvonal Bakonyszentkirály-Réde-Bakonybánk (tervezett), 

- Földgáz szállító vezeték (tervezett). 

 

Komárom-Esztergom Megye szerkezeti terve Réde területét az MaTrT-vel összhangban 

települési, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségbe is sorolja. 
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Megyei térségi övezetekkel való összhang vizsgálata:  

 

Komárom-Esztergom megyei övezetek 

Réde 

közigazgatási 

területe érintett 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések - 

Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések - 

Regionális szerepű térszervező város - 

Térségi szerepű térszervező város - 

Mikrotérségi központ - 

Komplex turizmusfejlesztési térség - 

Natúrpark – Szelídturizumusfejlesztés egyedi övezetei x 

Majorsági táj övezete - 

Szőlőkataszteri övezettel érintett települések övezete - 

Zsugorodó kertes területek övezete - 

 

 

- Ökológiai hálózat övezetei 

Réde ökológiai hálózat magterületének övezetével és ökológiai folyosó övezetével érintett.  

  
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.1. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az OTRT szerint a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület országos övezet.  Az 

országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént.  

 

 

- Kíváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezetei 

Réde a kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezetével érintett.  
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Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.2. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az OTRT szerint a jó termőhelyi adottságú szántók övezete valójában országos övezet.  Az 

országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént.  

 

 

- Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

Réde erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetével érintett.  

 

  
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.3. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az OTRT szerint az erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete országos övezet.  

Az országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént.  
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- Tájképvédelmi terület övezete 

Réde a táképvédelmi terület övezetével érintett.  

 

  
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.4. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént.  

 

 

- Natúrpark – szelíd turizmusfejlesztés egyedi övezetei 

Réde a natúrpark szelíd turizmusfejlesztés egyedi övezetével, a Bakonyalja Natúrpark 

(tervezett) övezetével érintett.  

 

  
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.13. melléklet tervlapjának kivonata 
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A településszerkezeti tervvel nem kerül olyan új területfelhasználású terület meghatározásra, 

mely a Natúrparkra jelentős negatív határral bírna.  

Réde településfejlesztési koncepciója a natúrpark engedélyezési tervdokumentációjával 

összhangban készült.  

A koncepció megalkotásakor kiemelt figyelmet fordítottunk a  

- a helyi természeti és kulturális örökség megőrzésével és szemléletformálására 

- a helyi termék-előállítás fejlesztésének lehetőségeire 

- a táji, természeti és kulturális értékekre alapozott turizmusfejlesztés lehetőségeire 

A településszerkezeti tervben kijelölt területfelhasználások összhangban vannak a tájjelleggel, 

az arculati kézikönyvvel, a megőrző-fejlesztő használattal és a természeti értékek védelmével. 

A településszerkezeti terv készítése során biztosításra került a táj harmóniájára építő 

turisztikai és rekreációs kínálat folytonossága és egymásra épülése.  
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Új beépítésre szánt területek kijelöléséhez kapcsolódó OTRT és Megyei tervi előírások 

igazolása 

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény 12.§-a írja elő, mely szempontok mérlegelése alapján jelölhető ki új 

beépítésre szánt terület. 

 

A felülvizsgálat során keletkező új beépítésre szánt területek: 

 

A jogszabálynak való megfelelés igazolása: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez:  

Az új beépítésre szánt területek kapcsolódnak a települési területhez.  

 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 

szánt területeinek összenövését: 

Az új beépítésre szánt területek, nem okoznak összenövést a szomszédos településekkel.  

 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 

Az új beépítésre szánt terület vagy települési térségen belül fekszenek, vagy a helyhez 

kötöttség miatt csak ott valósíthatók meg.  
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(2)  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha 

a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - 

igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

A fejlesztési területek kijelölésekor elsődleges szempont volt, hogy a jelentkező költségek 

minimalizálása, ezért a meglévő beépítésre szánt területhez kapcsolódva kerültek kijelölésre 

az új területek.  

(3)  Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-

ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 

kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 

zöldterületet vagy védelmi célú erdőterületet - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi 

célú erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen 

nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a védelmi célú erdőterületet a település arra 

alkalmas más területén kell kijelölni. 

 

A beépítésre szánt területek 5 %-ánál nagyobb területű, összesen 7,5 %-os mértékű zöld 

terület került kijelölésre a településen az UBSZ tervlapon jelölt 5. és 6. számú területen.  

 

 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800139.tv#lbj26id1174
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800139.tv#lbj27id1174
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5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI 

EREDMÉNYE 
 

 

 

Az előző településszerkezeti terv készítésénél nem készült biológiai aktivitás számítás, ezért a 

meglévő területfelhasználás változtatásából indultunk ki. 

 

 

 

Változással érintett területek: 

 

I., Mezőgazdasági terület (Má) – Üdülőházas üdülőterület (Üü) – Hrsz.: 0331/1: 

- Előző terv:  Üü 

- Jelenlegi terv: Má 

- Területe:  11,1 ha 

 

II., Falusi lakóterület (Lf) – Kertvárosias lakóterület (KEL): 

- Előző terv:  KEL 

- Jelenlegi terv: Lf 

- Területe:  7,11 ha 

 

III., Falusi lakóterület (Lf) – Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (KG) – Hrsz.: 982: 

- Előző terv:  KG 

- Jelenlegi terv: Lf 

- Területe:  0,29 ha 

 

IV., Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz) - Falusi lakóterület (Lf) –  

Hrsz.: 436/4-6: 

- Előző terv:  Lf 

- Jelenlegi terv: Gksz 

- Területe:  0,31 ha 

 

V., Kereskedelmi gazdasági terület (Gksz) - Mezőgazdasági terület (Má) – Hrsz.: 0269/3: 

- Előző terv:  Má 

- Jelenlegi terv: Gksz 

- Területe:  0,7 ha 

 

VI., Falusi lakóterület (Lf) - Mezőgazdasági terület (Má) – Dózsa Gy. u. keleti és nyugati fele: 

- Előző terv:  Má 

- Jelenlegi terv: Lf 

- Területe:  4,6 ha 
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A változások számszerűsítve: 
 

Területfelhasználási 

egységek 

Hatályos szerkezeti tervből számított 

biológiai aktivitás 

Új szerkezeti tervből számított biológiai 

aktivitás 

Terület 

(ha) 

Biológiai 

aktivitásérték 

szorzó 

Biológiai 

aktivitásérték 

Terület 

(ha) 

Biológiai 

aktivitásérték 

szorzó 

Biológiai 

aktivitásérték 

Falusias lakóterület 
127,8 2,4 306,72 

121,9 
2,4 292,56 

Településközpont vegyes 

terület 4,8 0,5 2,4 
4,8 

0,5 2,4 

Kereskedelmi, szolgálató 

gazdasági terület 16,5 0,4 6,6 
22,32 

0,4 8,928 

Gazdasági ipari terület 
20,7 0,2 4,14 

15,53 
0,2 3,106 

Üdülőházas üdülőterület 
12,9 2,7 34,83 

4,24 
2,7 11,448 

Különleges terület - 

Mezőgazdasági, üzemi 

terület 8,9 0,7 6,23 
9,6 

0,7 6,72 

Közúti közlekedési terület 
79,05 0,6 47,43 

79,05 
0,6 47,43 

Közműterület 
0,23 0,6 0,138 

0,23 
0,6 0,138 

Zöldterület 
12,8 6 76,8 

10,3 
6 61,8 

Erdőterület 
2613,25 9 23519,25 

2641,03 
9 23769,27 

Kertes mezőgazdasági 

terület 25,42 5 127,1 
25,42 

5 127,1 

Általános mezőgazdasági 

terület 1591,25 3,7 5887,625 
1618,35 

3,7 5987,895 

Vízgazdálkodási terület 
69,5 7 486,5 

29,29 
7 205,03 

Különleges terület - 

Sportterület 1,4 3 4,2 
2,44 

3 7,32 

Különleges terület - Temető 
3,65 3 10,95 

3,65 
3 10,95 

Összesen 4588,15   30520,913 4588,15   30542,095 

 

A község biológiai aktivitás értéke növekedett az új szerkezeti tervben meghatározott 

területefelhasználások alapján.  


