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Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot talál-
hatunk egy zenemű, és az építészetközött. Az építészet sokszínűségét a változatos utcák, terek, 
épületek sokasága adja, mint egy zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangsze-
rek. Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép dallam 
is, amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, más rendel-
tetésűek, de ha nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.  
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az 
útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek 
tárházába, hogy olyanházat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település ké-
péhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.  
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtí-
tása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség 
feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a település karakteréhez il-
leszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság megismerte-
tése. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást 
lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem fo-
lyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy ke-
rüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település 
egyaránt. 
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi 
gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és bé-
kében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen épített környezetünkig
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ANYAGHASZNÁLAT, 

SZÍNEK

TETŐFORMA 

A családiházak tetőformája jellemzően 
egyszerű. Új házak építésénél a szomszé-
dok figyelembevételével kell illeszkedni. 
Amennyiben az építési telek körül kialakult 
egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy 
oda ne tördelt tetőformájú épület kerül-
jön, hanem a szomszédokhoz hasonló nye-
regtetős tetőformájú. Amennyiben az épí-
tési telek körül sátortetős épületek állnak, 
úgy oda ne tördelt tetőformájú épület ke-
rüljön, hanem a szomszédokhz hasonló tö-
megű és tetőformájú.
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KERTEK, KERTI 

ÉPÍTMÉNYEK
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