
Lakóterületté alakuló egykori mezõgazdasági
területek

?Hiányzó járdák

?Tájidegen növényhasználat

?Falusias környezetbe nem illeszkedõ, modern elemeket 
alkalmazó lakóépületek

Túlterhelt fõút - a zsáktelepülés egyetlen
közúti kapcsolata

Neuralgikus pontok a településen

Kiemelkedõ értékek a településen

Lakóterületté alakuló egykori zártkerti 
területek 

Helyi értékvédelmi terület

Tájvédelmi körzet határa

Natura 2000 terület

Ökológiai hálózat - Pufferterület

Jelmagyarázat

VÖLGYZUGOLY MÛHELY KFT.
2083 Solymár, Bimbó u. 20.
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Nagykovácsi
Településfejlesztési koncepció
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Településrendezés Ferik Tünde
vezetõ településrendezõ tervezõ 
(TT/1É 13-1259/06)

Kéthelyi Márton
okl. tájépítészmérnök

Korsós Renáta
okl. településmérnök;
okl. tájrendezõ és kertépítõ mérnök

Mûemléki környezet

?Tájvédelmi körzet körbeveszi a települést, korlátozza a 
fejlesztéseket

?A beépített területek folyamatos növekedése folyamatos 
veszélyt jelent az értékes természeti környezetre

?Természetvédelem és a helyi lakosság igényei közötti 
konfliktusforrások

?Belterület nem növelhetõ

Belterület és a természeti területek 
konfliktusa
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?Zsákfalu helyzetbõl adódó közlekedési problémák, egy 
irányból való megközelítés, havária esetén veszélyt 
jelenthet

?Reggeli és délutáni, illetve a hétvégi  csúcsidõben 
túlterhelt fõút

?Ingázók által leterhelt

?Elégtelen parkolókapacitás

?Gyalogos közlekedés biztonsága nem mindenhol 
megoldott

Fejlesztési potenciált hordozó területek

?Hiányzó járdák

?Gyenge a közutak mûszaki állapota

?Szûk közterületek

?Gyümölcsösök eltûnése

?Tájidegen növényhasználat

?Kereskedelmi és szolgáltató egységek hiánya

?Falusias környezetbe nem illeszkedõ, modern elemeket 
alkalmazó lakóépületek

Elszigeteltség a térség településeitõl 

A településbõl kivált Remeteszõlõs
belterülete 

Tervezett települési alközpont

Remeteszõlõs tervezett külterülete
(Önkormányzati megállapodás alapján) 

Ökológiai hálózat - Magterület

Ökológiai hálózat - Ökológiai folyosó

rekultiválandó
bányaterület

alulhasznosított
mezõgazdasági területek

alulhasznosított
mezõgazdasági területek

pihenõpark hiánya
a Békás-tó

környezetében
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BUDAPEST

funkcionális
településközpont

hiánya

településközpontban
elhelyezkedõ, szûkös

temetõterület
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Teleki-Tisza
Kastély és

kertje

Nagy-Szénás
és

a Budai Tájvédelmi Körzet
természeti értékei

Amerikai Iskola
jellemzõen eltérõ
területhasználat

Tervezett települési
alközpont

Ökológiai hálózat
és a TSZT
ütközése

Ökológiai hálózat
és a TSZT
ütközése
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