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A 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 12. mell. szerinti
tartalmi követelményeknek való megfelelés (X v.  ):
1. Bevezető
2. A település általános bemutatása
3. Örökségünk
4. Lehatárolás, településkarakter bemutatása
5. Építészeti útmutató, ábraanyag
6. Jó példák - épületek, részletek, kerítések, stb.
7. Jó példák - sajátos építményfajták
8. Beépítési vázlatok
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Közérthetőséggel kapcsolatos szakmai vélemény:
A kézikönyv nyelvezete közérthető, nem használ szakzsargont, mentes a jogszabályi
hivatkozásoktól. A közérthetőséget rajzos ábrákkal és a településen készült fotókkal segíti.
A TAK célját ismertető bevezetés nagyon jól megfogalmazott.
Az olvashatóságot lényegesen lerontja, hogy a szövegezés szürke színű betűkkel készült, nincs elég
kontraszt a betűk és a háttér között.
Település bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény:
A település kialakulását részletes történeti leírással mutatja be. A szöveg olvasmányos, érdekes,
felkelti az olvasók figyelmét. A leírást korabeli térképi illusztrációval és a települést jellemző mai és
régi fotókkal gazdagítja. A leírások olvasmányosak, laikusok számára is élvezhető. A táji és természeti
értékek is bemutatásra kerülnek.

Terület-lehatárolással kapcsolatos szakmai vélemény:
Az eltérő karakterű településrészek lehatárolását térképén színezetten ábrázolja. A két különböző
karaktert szövegesen ismerteti és jó minőségű fotókkal illusztrálja.

Építészeti ajánlással kapcsolatos szakmai vélemény:
Az ajánlás az egyik leglényegesebb része a kézikönyvnek. A szerző a beépítési módoktól kezdve az
egyes épületrészekre vonatkozó ajánlásokat tesz a településre jellemző módon. A magyarázathoz
felhasználja a központilag rendelkezésre álló típus rajzos ábrákat.
Jó példák bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény:
A bemutatott példák megfelelőek, azonban azokat érdemes később további jó példákkal bővíteni,
melyekhez szöveges magyarázattal érdemes hangsúlyozni, hogy mit tart a szerző követendőnek.

Egyéb szakmai vélemény:
A dokumentációról elmondható, hogy az magas színvonalú munka eredménye, ami kitűnően megfelel
a kézikönyv alapvető céljának. Közérthető módon mutatja be a település jellegzetességeit, védendő
értékeit, miközben szem előtt tartja az útmutató használóit, célközönségét. Mindezzel partnerként
bevonja az olvasót a település természeti és épített környezeti értékeinek felfedezésébe,
megóvásába.

Kecskemét, 2018. június 29.
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