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1 Bevezető 
 
A település történeti értékeinek hordozói: a 
telkek és utcák hálózata; a beépített lakóterületek 
és a nagy zöldterületek; a lakóházak külső-belső 
formája, a felhasznált építőanyagok, díszítések; a 
természeti táj és az ember alkotta világ mind-mind 
Súr egyedi ismertetőjegyei. A településképi arculati 
kézikönyv és az erre alapuló településképi rendelet 
azokat a védelmi elveket ülteti át a gyakorlatba, 
amit betartva értékeinket megőrizhetjük az utánunk 
jövőknek. Magyarországon az örökségvédelem a 
helyi közösségek feladata is, ám minden terv, 
védelmi stratégia annyit ér, amennyit a helyben 
lakók megvalósítanak belőle. Éppen ezért fontos, 
hogy minél több helyi lakos vegyen részt Súr 
építészeti és természeti értékeinek megőrzésében, 
alakításában, mert csak így biztosítható a hosszú 
távú védelem és fejlődés. 

Sógorka Miklós  
polgármester 
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2 Súr településtörténete 

	
Súr a Magas-Bakony észak-keleti 
részén, a Súri Bakonyalja kistályon 
fekszik. A település vízgyűjtő terület 
határán fekszik, a település határában eredő patakok, 
vízfolyások déli irányba haladva a Gaja patakba 
torkollanak (Bakonycsernyénél), amelynek befogadója a 
Sió csatorna. Eredetileg Veszprém vármegyéhez tartozott, 
az 1950-es megyerendezés során került Komárom 
megyéhez. 2016-ban internetes szavazás alapján lett 
Magyarország legszebb fekvésű falva. Elnevezése 
személynévből keletkezhetett magyar névadással. Súr nevű 
vezért már a 955-ös augsburgi csatánál is említenek. 
Ismerünk szláv eredetű Súr személynevet is. Hasonló nevű 
a Pozsony megyei magyar Hruby Súr (Hegysúr). Szlovákia 
Nagyszombati járásában is található egy Súr (Šúrovce). 
elnevezésű község, amely Nagysúr és Nemessúr 
egyesítésével jött létre. Okleveles említése 1436-ben Swr, 
illetve egy 1438-as feljegyzés áll rendelkezésre az itt élő 
jobbágyok adófizetéséről. 1441-től a porvai pálosoké volt. 

Az ő idejükből, 1491-ből van az első adat a település 
katolikus egyházáról is. A jobbágytelkeken a gabonafélék 
mellett zöldség-, gyümölcs és kendertermesztés, az 
erdőben fakitermelés, faszénégetés is folyt. A XVI. századra 
elnéptelenedett a község. Az 1536. évi adójegyzék 
pusztának minősítette. Az elpusztult faluhelyet újabb 
betelepítésre tették alkalmassá nagy kiterjedésű makkos 
és egyéb erdői, legelői. Határa átlagos mennyiségű termést 
adott. Földjein főleg rozsot termeltek. Lakosainak egy része 
letelepülésétől fogva szenet égetett. A zsellérek nyaranta 
eljártak részarató és cséplőmunkára. Kézművesei közül a 
takácsok nevezetesek. Termékeiket Veszprém, Győr és 
Székesfehérvár piacán értékesítették. Az 1836-os 
helységnévtár magyar-szlovák faluként említi. Betelepült 
lakosai római katolikus és evangélikus vallású szlovákok. 
A prédikációkat magyar és szlovák nyelven tartották. Zichy 
István győri várkapitány 1650. április 20-án kapta meg III. 
Ferdinándtól Várpalota várát a hozzá tartozó falvakat 
(köztük Súr területét is). Az 1676-ban grófi rangot kapott 
Zichy István halála előtt felosztotta a területet az utódai 
között, így került Zichy János gróf birtokába a hajdani Sur 
falu az összes pusztáival.  
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Az elpusztult faluhelyet nagy kiterjedésű makkos és egyéb 
erdői, legelői újabb betelepítésre tették alkalmassá, ezért 
a Zichyek 1716-ban elkezdték evangélikus vallású 
szlovákokkal betelepíteni a lakatlan helységet. 1724-ben 
az új falu már 20 telepessel bírt, akik erdőirtással növelték 
határukat. A földterület ennek ellenére kevés volt a 
kétnyomásos gazdálkodás meghonosításához, ezért Répce 
prédium földjeit is kiosztották a súriak között. A 
jobbágytelkekhez minden esetben gyümölcsös, 
veteményes, káposztás, kukorica és kenderföld tartozott. 
1750 után szőlőt is telepítettek Répcepusztán. 
A betelepítés korai időszakáról kevés adat van, de a 
katolikus egyház már 1739-től, az evangélikus egyház 
1747-től vezette a betelepültek anyakönyveit. 1765-ben 5 
utcája volt a településnek. Az 1784-1787-es népszámlálás 
szerint Zichy Miklós gróf birtokán a faluban 211 házban 
289 család lakott, a népesség pedig elérte az 1349 főt, 
akikből 2 papot, 3 nemest, 1 tisztviselőt, 26 polgárt, 78 
parasztot, az utóbbi kettő 91 örökösét és 710 zsellért írtak 
össze. Zichy Miklós építtette a falu katolikus templomát, 
amely 1784-ben készült el. 

Vályi András: 
Magyar országnak 
leírása 1796-1799 
című művében az 
alábbiak 
találhatóak a 
faluról: 
„SÚR. Népes tót falu Veszprém Várm. földes Ura Gr. Zichy 
Uraság, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik 
Csernye, és Ács-Teszér között; határja jó, erdője, legelője 
tágas, két malma is van a falu végén.” 
 
A XIX. század elejére a település teljesen elszlovákosodott, 
valószínűleg a rokoni szálak vonzották továbbra is a tót 
betelepülőket. Az 1836-os helységnévtár magyar-szlovák 
faluként említi. Betelepült lakosai római katolikus és 
evangélikus vallású szlovákok. A prédikációkat magyar és 
szlovák nyelven tartották. 
 
1848-ban Turcsányi Gyula súri lelkész szabadcsapatot 
szervezett a faluban a császáriak ellen. 
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Fényes Elek Magyarország geográfiai szótára (1851) c. 
művében az alábbi adatok találhatóak a faluról: 
„Súr, magyar-tót falu, Veszprém megyében, 696 katholikus, 
720 evangélikus, 32 zsidó lakossal, katholikus és 
evangélikus parochiával anyaekklézsiával. Nagy erdő. Sok 
legelő. Hegyes, középszerű határ. Utolsó posta Veszprém 
3 óra.” 
Az 1800-as évek második felében a község katolikus 
egyháza a klosterneuburgi ágostonos kanonokok kezébe 
került, az osztrák egyházfiak szerezték meg a környező 
birtokok egy részét is. A klosterneuburgi Ágoston rend 
irányítása alatt Súr mintagazdasággá változott. A birtokhoz 
a faluban egy kastély, körülötte majorság, továbbá 3000 
hold szántó és erdő tartozott. A birtokhoz tartozott a 
kastély közelében 20 hold szőlő is, ahol misebort termeltek 
(móri ezerjó), amit aztán Ausztriába és Svájcba szállítottak. 
Az uradalmat irányító utolsó kanonok Trapper Róbert volt. 
 
1944 októberétől a súri kastély a nyilas hadvezetés 101. 
számú bevonulási központja volt, ahol a Hungarista 
Halálfejes Légió tagjai táboroztak le egy német SS-tiszt 
vezetésével. Feladatuk a leventeköteles fiatalok begyűjtése, 

a katonaszökevények elfogása volt. 1945 januárjában egy 
Feketevíz-pusztánál találatot kapott amerikai B-24 
Liberator repülőgép ejtőernyővel kiugrott kilenctagú 
legénységét is a súri kastélyba vitték, majd kivallatásuk és 
megkínzásuk után a közeli Varjasi-erdőben végezték ki 
őket. A nyilas időszak vége-felé végezték ki Pálfy László 
súri patikust a feleségével és felnőtt lányával (ugyanitt 
korábban a patikus celldömölki festőművész bátyját, Pálfy 
Gábort is agyonlőtték). 1945. március 21-én a visszavonuló 
nyilas csapat falhoz állított kilenc leventét és polgári 
személyt a falu közepén álló szeszgyár melletti 
göbölyistállónál, de a sortüzet ketten túlélték. A II. 
világháború harcai a településen 1945. március 21-én értek 
véget.  
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1950-ben a települést Veszprém megyétől Komárom 
megyéhez csatolták. 1960. januárjában Súr is csatlakozott 
a szövetkezeti rendszerhez, és több mint 200 taggal 
megalakították az Új Élet 
Termelőszövetkezetet. Súr-Szőlőhegy 
lakói külön utat választottak, és 29 
téesztaggal megalakították a megye 
legkisebb közös gazdaságát, a 
Törekvés Téeszt. A két szövetkezet 
önállósága 1976-ig állt fent, mígnem 
1977 januárjában elsejétől 
egyesítették őket az ácsteszéri, akai 
és csatkai szövetkezetekkel. Az 
ácsteszéri központtal működő 
Táncsics Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet 1990-ig állt fenn. 
A hetvenes években, a körzetesítések 
végett Súr társtelepülés lett, a 
közigazgatási központ Ácsteszérre 
került át. 
 

A falu 1990-ben nyerte vissza önállóságát. Lakossága 
1990-ben 1316 fő volt, területe 3737 ha 
  



 

SÚR Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

8	

Nagyboldogasszony 
római katolikus 
templom 
A műemlék késő barokk 
római katolikus 
templomot a Zichy 

család 
kezdeményezésére 1784-ben építették, 1798-ban pedig 
toronnyal bővítették. Az egyhajós, szegmentíves 
szentélyzáródású templom egy kisebb domb tetején áll a 
falu központjához közel. A templom tornya az épület 
nyugati homlokzatához csatlakozik. A szentélyhez kétoldalt 
kapcsolódó, négyzet alaprajzú mellékhajók illeszkednek. A 
főpárkány fölött timpanon látható. A hajó és a szentély is 
síkmennyezetes. A templom 1720-as évek végén készült 
oltárképe Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja, és az 
ausztriai Klosterneuburgi Apátság ajándékaként került 
Súrra. A historizáló falképek 1942-ben készültek. Az 
orgonát Swoboda és Brauner készítette 1903-ban. Az 
1892-1895 közötti felújítás során a hajót 
meghosszabbították és ekkor készült el a jelenlegi szentély 
is. A templomot 2009-2010-ben teljesen felújították. 

Evangélikus templom 
Az 1785-ben épült 
evangélikus templom 
épülete a falu 
központjában 
emelkedik. A templom 
2011-ben készült 12 
harangból álló harangjátéka naponta hét alkalommal 
különböző dallamokkal jelzi az idő múlását. A templomot 
1785 márciusában kezdték el építeni, s még ugyanezen év 
advent 2. vasárnapján tartották benne az első 
istentiszteletet. Felszentelésére 1786. március 12.-én került 
sor. A templomépítést a település földbirtokosa, gróf Zichy 
Miklós is támogatta: „Ezen kérelemben foglalt suuri 
jobbágyaimnak kérelmét meghallgatván templomhelynek az 
általuk kívánt Bartek Márton zsellér helyét oly móddal 
engedem, hogy háza helyett kimutatandó helyen más 
házat építsenek. A téglaégetést megengedvén ahhoz 
szükséges és elegendő fát is engedélyezek úgy 
mindazonáltal, hogy annyi ölfát vágjanak helyette és ezen 
engedélyemért a csatári erdőmből 20 öl fát Győrbe 
elvigyenek. Várpalota, 1784. aug. 25.”  
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1882-ben tűzvész következtében a templom a lelkészi 
lakással együtt leégett. A torony elhamvadt, a harangok 
földre zuhanva megrepedtek. Elegendő önerő híján helyi 
evangélikus gyülekezetet a Klosterneuburgi Apátság 
segítette meg 10.000 db téglával és egy alapítvány 
létrehozásával. A templom felújítása után 1885-ben 
elkészült a karzat, 1890-évben pedig a lelkészlakás is. 
A súri Zichy-kastély 
A kastély már nem létezik, de ez volt Súr legnagyobb 
építészeti nevezetessége. A gazdagon díszített, romantikus 
stílusú egyemeletes, 30 szobás épület az 1860-as években 
épült. Az uradalomhoz mintegy 3000 hold szántó és erdő 
tartozott. A klosterneubergi időszakban az uradalmat 
irányító ágostonos kanonok élt itt. A háború után rövid 
ideig az Akáról átköltözött Szontágh család birtokolta az 
épületet. 1962-ig kultúrotthonként működött. Az egyik 
szárnyát a hatvanas években buszgarázsként használták, 
az alsó szinten baromfit tenyésztettek. Az állami gazdaság 
akkori igazgatója – máig nem tisztázott okból – leszedette 
a tetőről az összes cserepet, kifűrészeltetett minden 
második gerendát, és úgy rakatta vissza a cserepet. Az 
illetékes hatóságok 1963-ban felmérték az egyre rosszabb 

állapotba került kastély állapotát, mivel felmerült a terv, 
hogy szociális otthont nyitnának az épületben. Mivel a 
felújítás költségei több mint 3 millió forintba kerültek volna, 
így elálltak ettől az illetékesek, és az épület lassan az 
enyészeté lett. Az akkori sajátos korszellemnek 
megfelelően végül a súri kastélyt is lebontásra ítélték, 
ahogy oda lett a környékről az akai, a bakonyszombathelyi 
és a rédei kastély is. Az épületet 1978-ban bontották le. 
A kastély építőanyagát széthordták, az épület helyén 
gépállomást létesítettek. A kastélyból egyedül a 
pincerendszere maradt fenn mai napig, amely nem 
látogatható. A kastélykert emlékét csak a hajdani 
főbejárathoz vezető öreg vadgesztenye fasor őrzi, és a 
Három Kereszt hősi emlékmű, amely a régi magtár melletti 
erdős részen húzódik meg. Ha rossz állapotban is, de 
állnak még a kastély körüli majorság vörös téglás 
gazdasági épületei is. 
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Zsidó temető 
Súr és a környező falvak zsidósága a második világháború 
végéig a település nyugati végében fekvő temetőbe lelt 
végső nyugalomra. A régi, gyakran évszázados sírkövek a 
Hitmélyítő Tábor szomszédságában egy erdős 
domboldalon elfeledve rejtőznek. 
Békesség Szigete Hitmélyítő Tábor 
Az Őskeresztény Apostoli Egyház Súron építette fel 
hitmélyítő táborát. 
Mária út 
Súr a Mária kegyhelyeket az ausztriai Mariazelltől az 
erdélyi Csíksomlyóig végigjáró 1400 kilométeres 
zarándokút mellett fekszik. A falu központjából a 
zarándokúton kelet felé gyalogolva Nagyveleg és Bodajk, 
nyugat felé mintegy egy óra alatt a csatkai Mária-kegyhely 
érhető el. 
 
 
Földrajzi nevei több hajdani falu emlékét őrzik: Kisfaluhely, 
Faluhely, Csépi-dűlő, Csatárpuszta.  
 

Súr, Komárom-Esztergom megye csücskében, a 
Bakonyalján található festői szépségű kis falu kedvelt úti 
célja azoknak, akik szeretik az erdő csendjét, a tiszta 
levegőt, a tavak által nyújtott kikapcsolódási lehetőségeket. 
A szakrális emlékek – az 1800-as évek végén épült és 
kívül-belül gyönyörűen felújított evangélikus templom a 
harangjátékával, a barokk kori műemlékvédelem alatt álló 
katolikus templom, a gyönyörűen kifaragott Életfa, vagy a 
régi kastélyparkban található "Három kereszt", vagy a 
pihenőpark bányászmúltra emlékeztető padjai – mind a 
település múltjáról mesél. Az idő múlását jelzi az a 
horizontális napóra, mely a valóságos helyi időt mutatja 
és egyben művészeti, építészeti és műszaki alkotás is. A 
látnivalók mellett kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínál 
családoknak, baráti társaságoknak a Rendezvénytér-és 
Szabadidőpark, mely rendezvényeink helyszíne, és olyan 
közösségi tér is, ahol a játszótér mellett pingpongasztalok, 
fitneszeszközök, aszfaltos teniszpálya is található. A teret 
a kandeláberes térvilágításnak köszönhetően még 
sötétedéskor is pezsgő élet jellemzi.  
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http://www.origo.hu/utazas/20161108-az-orszag-legszebb-fekvesu-
telepulese-sur-a-levegobol-semes-bogya-eszter-zenejere-
dronvideo.html	
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3 Örökségvédelem 
 
Egyedi helyi védelemben részesített épületek, 
emlékművek, amelyek építészeti, építészettörténeti, 
esztétikai értéke az országos védelmet nem indokolja, de 
jellegük kifejezi a község múltjának sajátosságait, egyéni 
kultúráját, hagyományait, a település számára 
megőrizendő, védendő. értéket képviselnek.  
 
Helyi védelemre érdemesek az útmenti keresztek, régi 
síremlékek, néhány régi lakóépület és a kastélypark is. 
Súron a természeti környezet szervesen hozzátrtozik az 
épített örökséghez, ezért minden esetben együtt kell 
kezelni őket. 
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Katolikus egyházáról 1491-ben már vannak adatok. 1875-
ben a klosterneuburgi ágostonrendiek kezén találjuk, ők 
voltak a birtokosok a legújabb időkig. A plébániát Acsády 
püspök szervezte 1739-ben. Anyakönyveit ettől kezdve 
helyben vezetik. Ekkor még Szápár, Csesznek és nyolc más 
falu tartozott hozzá. 1741-ben Szent Mihály tiszteletére 

avatott temlomáról tudunk. 1747-ben zsúppal fedett, s a 
Szeplőtlen Fogantatás tiszteletére szentelt fatemplomát 
említik. Négyszögletes harangtornya szintén fából készült. 
1781-ben rossz állapota miatt be kellett zárni. Mai 
temploma a hívek és a Zichyek összefogása nyomán épült.  
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1608-ban keletkezett az evangélikus egyház, de egyes 
feltevések szerint csak az 1700-as évek után (talán 
Bakonycsernyével együtt, 1724 körül). Károly István 
esperes jegyzőkönyve 1730-ban a súri rektor, 1737-ben 
pedig a súri prédikátor fizetését említi. Gróf Zichy Jánoshoz 
és Istvánhoz 1748-ban a súriak alázatos instanciát 

intéztek, melyben már második "lelki tanító" behozatalát 
kérelmezik. Az anyakönyvek vezetése - mint az 1792. évi 
egyházlátogatási jegyzőkönyv megállapítja - 1741-ben 
kezdődött. A szabad vallásgyakorlat 1767. április 6-án 
időszakosan megszűnt. Jelenlegi temploma 1785-ből való.   
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A kastély melletti területen több épület őrzi az eredeti 
beépítést és tömegformálást.  
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4 Településképi szempontból 
meghatározó területek 

Településképi követelményrendszer  
Súr településképét a táji környezet határozza meg. A 
beépített területekre az egylakásos oldalhatáron álló 
beépítés jellemző. A régi településrészeken utcavonalon 
álló házak sorakoznak. Az új lakóterületi beépítések 
előkertesek. A lakóterületeken földszintes nyeregtetős vagy 
kontyolt, sátortetős és manzard tetős lakóépületeket 
találunk. Az 1980-90-es építésű házak jellemzően 
nyeregteto ̋sek, beépített tetőtérrel, de a legújabb házakon 
sem jellemző az alacsonyabb hajlásszögű, mediterrán 
típusú tetőidom. A hagyományos településkép 
megőrzésében fontos szerepe van a szigorú 
szabályozásnak.  
 
A meghatározó településképi területek lehatárolása 
alapvetően követik a településszerkezeti terv övezeti 
lehatárolásait. A helyi építési szabályzatban foglaltakon 
túlmenően a településképi rendeletbe foglalt területi 
építészeti előírásokat is figyelembe kell venni, és az új 

épületek építésekor, a meglevők átalakításakor, 
felújításakor, bővítésekor az ajánlásokat, jó példákat 
célszerű megfogadni, mert ezáltal biztosítható, hogy a helyi 
értékek az utókor számára is megőrzésre kerüljenek.  
 
Fontos, hogy az új építésű lakóépületek mindig az adott 
kor jó színvonalán, harmonikusan illeszkedjenek az 
utcaképhez.  
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Meghatározó településképi karakterek 
A beépítésre szánt terület alapvetően lakóterület. A családiházas beépítés a meghatározó. A településen szinte egységesen 
a falusias családiházas karaktert lehet megállapítani, mivel az újabb beépítésű lakóterületeken is megtartották a falusias 
beépítés szabályait. Az épületek az utcákra szerveződtek, melyek a domborzati viszonyoknak megfelelő vezetésűek. A 
településközpontban az evangélikus templom és közvetlen környezete, valamint főutca kiteresedésében beszélhetünk 
településközponti karakterről. Itt, és a főutca mentén és a település közepén találhatóak meg a községi intézmények. A 
gazdasági-szolgáltató területek a lakóterület szélén kerültek kijelölésre, amelyek kapcsolódnak a mezőgazdasági 
feldolgozóiparhoz, és a külterületi majorsági területekhez. A be nem építhető területeken jellemző a mezőgazdasági művelésű 
táj és erdő. A táji környezet része a szőlőhegy és a horgásztó is. 
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4.1. Falusias karakter (fésűs beépítés) 
4.1.1. Településképi jellemzők 

 
FALUSI családiházas KARAKTER 
 
Súr régi településrészein a falusi életmód miatt (udvar/ 
konyhakert /baromfiudvar/ istálló/kert) hosszú telkeken 
az oldalhatáron álló, fésűs beépítés alakult ki. A település 
régi utca- és telekszerkezete, beépítési struktúrája, a 
megnyitott új utcákkal módosították a településszerkezetet, 
de az odalhatáron álló beépítési mód jellemzően 
megmaradt, de a domborzati viszonyoknak megfelelően az 
utcák, telkek kialakítása követi a lejtésviszonyokat. A házak 
zömmel az utcavonalra merőleges nyeregtetősek, a régebbi 
beépítések oromfalasak, a későbbiekben kontyoltak, illetve 
az új házak sátortetősek vagy manzardosak. 

 
 

Általában a lakóházak egy –vagy kétlakásosak, a telek 
beépítését az udvar oldalhatárán álló sorolt épülettömegek 
alkotják. A telek beépíthetősége miatt tömegük 
többségében tégalalap alaprajzra szerkesztett földszintes, 
magastetős épületek. Az utcákban elvétve emeletesházak, 
és tetőtérbeépítéses családiházak is találhatók. A 
magastető hajlásszöge 38-45 fok közötti, illetve sok 
manzardtetős kialakítású, melyek cserépfedésű vagy 
palafedésűek. A homlokzatok vakoltak, díszítőelemként 
ablakkeretezés és egyszerű párkányhúzás látható, a festett 
sima vakolat és a színezett kőporos vakolat jellemző 
felületképzés; színeiben fehér, törtfehér, pasztellszínek. A 
lábazat kőből rakott, vagy lábazati vakolattal ellátott 
betonlábazat. A fésűs beépítés mellé néhol az úttal 
párhuzamos tetőgerincű házak is épültek.  
 
Az uradalom jól megkülönböztethető épületei sajátos 
építészeti formavilággal rendelkeznek.  
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Súr új beépítésű családiházas területén a telkek nagysága 
lehetővé teszi nagyobb házak elhelyezését is, de az 
oldalhatáron álló beépítési mód megtartásával. A látszólag 
különböző házak a családiházas jelleget hordozzák, önálló 
telken állnak, viszonylag nagy zöldfelülettel rendelkeznek. 
A lakóterület hangulatát a közterületek gondozottsága, az 
utak szélessége, növényzettel való ellátottsága, a járdák 
állapota, a kerítések kialakítása, az előkertekbe ültetett 
növényzet látványa jobban befolyásolja, mint az épületeké, 
melyek az építés idejétől függően mutatják a kor divatos 
építészeti megformálásának jegyeit.  
Az épületek az utcavonalra épültek vagy kisebb 
előkertesek, ami előtt utcai kerítés húzódik. A kerítések 
alacsony lábazatú, épített pilléres, áttört mezőkkel 
(fémpálcás, fémhálós, fabetétes) ellátottak. Néhány helyen 
téglából épített tömör kerítés van vakolt felülettel, tömör 
fa, vagy fém kétszárnyú nagykapuval, személybejáróval. A 
kicsi előkertekben virágok, kisebb bokrok vannak, az 
utcákban a házak előtt kisebb fák állnak, a gondos lakók 
virágoskertet gondoznak. A kertekben a háztartások 
szükségleteinek kielégítésére folyik kertművelés.  
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Az utcák megőrizték a településszekezet strukturális fő 
elemeit. A régebbi építésű házak földszintesek, az újabbak 
tetőtérbeépítésesek, vagy kétszintesek. Az oromfalas 
nyeregtetős, csonkakontyolt nyeregtetős, kontyolt 
nyeregtetős, sátortetős, épülettömegek sorakoznak. 
 
Az aszfaltozott utca melletti vízelvezető árkok helyén a 
kapubejárók kiszélesítésével parkolóhelyek keletkeztek, az 
útmenti sáv füvesített. Az utcákban légvezetékes 
elektromos áramellátás van.  
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A fésűs (falusias) beépítésben a meghatározó utcaképi 
ritmus betartása és a jellegzetes épülettömegek sorolása 
eredményez harmonikus településképet. Az utcába újonnan 
beépítésre kerülő lakóépületeknél ajánlott az utcában 
jellemző építészeti megjelenés tiszteletben tartása. 

 
 
 

 
 
 

 

Az utcai kerítés a lakóépülethez tartozik, és 
meghatározza az utcaképet. Akkor szép, ha stílusában és 
anyagában is illeszkedik a főépülethez, nem hivalkodó és 
nem is takarja el a homlokzatot. 
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4.1.2. Ajánlások 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Falusias családiházas karakterű településképi 
meghatározó területének építészeti előírásai 

 
Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 

terület 
Beépítés módja Oldalhatáron álló 

1 szint + tetőtérbeépítés 
 
az udvaron oldalhatár 
mentén épített állattartó, 
vagy tároló helyiségek, 
hátsó udvarban fából 
készült góré, (pajta), füstölő, 
fészer, fóliasátor … Kerti 
terasz, nyitott-fedett tároló, 
kerti pavilon, úszómedence,  
 
a garázs a 
főépülettömegben kerüljön 

Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 
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Kerítés 

elhelyezésre, lehetőleg ne 
az utcai főhomlokzaton. 
 
Lábazatos, oszlopos fém, 
vagy fa áttört 
kerítésmezővel, max. 2 
méter magasságú legyen.  
 
 
 

Növényzet 
 
 
 
 
 
 
 

Utcai füvesített terület, 
1vagy 2 fával, 
virágoskerttel; az előkertek 
és a kerítés előtti területek 
három szintű zöldfelülettel.  
 

 A régi településmag 
utcaszerkezete megtartandó. 
 
Az épületek kialakítása  
alkalmazkodjon a kialakult 
utcaképhez. 
 
A házak előtti 
utcaszakaszon növényzet 
telepítése és gondozása 
javasolt. A kertekben háztáji 
gazdálkodás folyik.  
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A településszerkezet 
alakulása a telkek méretével 
összhangban; a földrajzi 
adottságokat követve történik; 
a beépítési mód a tulajdonosok 
anyagi helyzetéről és 
életmódjáról is árulkodik. A 
fésűs beépítésű telkeken a 
keskeny és hosszú telkek 
oldalhatárán épülő, jó arányú 
tömegekre bomló, tűzfalszerűen 
és lépcsősen csatlakozó 
épületek sorolt udvari beépítést 
eredményeznek.  
 

Az egysoros elrendezésben az épülettömegek egymás után 
sorakoznak a telek egyik oldalhatárán; az úgynevezett 
kétsoros beépítésben a telek másik oldalhatárára egy 
kisebb épülettömeg kerül; majd a beforduló beépítésben a 
kisebb épületrész oldalszárnyként épül a főtömeghez. Az 
utcai beépítés először hézagosan zártsorúvá válik, majd 
teljesen zártsorú lesz.  
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A lakóépületeken fa ablakok a jellemzőek, illetve a 
korszerűsítés során cseréjük megtörtént. Az ablakok 
korszerű hőszigetelt üvegezésű fa, vagy 
műanyagszerkezetek, a ház stílusához igazodó 
arányrendszerben. Az újabb építésű házakon az udvar felé 
nagyobb üvegezett felületek, teraszajtók nyílnak. Az utcai 
homlokzaton megjelennek a tömör garázskapuk, és a szép 
bejárati ajtók. A házak karakteréhez igazított nem tömör 
kerítések, jellemzően épített lábazat és kerítésoszlopok 
között fa nem tömör mezőkkel, de kovácsoltvas, fém 
pálcás, fémhálós kerítések is épültek. Jellemzően nincs a 
házakon reklámfelület. A gépkocsik elhelyezése a telken 
belül történik, de a ház előtti parkolásra burkolt területek 
kerülnek kialakításra. Fontos a bejárók szintjének és 
kialakításának összehangolása. Az egységes utcaképi 
megjelenéshez hozzátartozik, hogy az új épületek 
léptékükben és színvilágukban igazodjanak a meglévő 
beépítéshez. 
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4.2. Településközponti karakter  
4.2.1. Településképi jellemzők 

 
TELEPÜLÉSKÖZPONTI KARAKTER 
 
Súr településközpontját a főutca menti kiteresedés mutatja. 
Alapvetően a beépítés léptéke hasonló a lakóterületével, 
de a közintézmények, az iskola, művelődési ház és a 
templom nagyobb tömege jelöli ki a központi helyet, 
valamint a közterületek miatt sorolható más karakterbe. A 
településközpontban kaptak helyet az intézmények is: 
iskola, községháza, óvoda, plébánia, üzletek, templom. A 
közintézmények tömegükben, léptékükben kitűnnek a 
családi házak közül. Az intézmények tetőzetére az 
energiakorszerűsítés során a napelemek felszerelése 
történt. A közintézmények visszafogottan díszítettek, a 
homlokzati vakolatarchitektúra világosabb (törtfehér) színű, 
a falfelület közép tónusú pasztellszínű vagy sárga. A 
magastetős épületeken függőereszcsatorna a jellemző. A 
nyílásszárók méretei az épülettömegekhez arányosan 
illeszkednek. A közterületek és közparkok, emlékművek 
szépen gondozottak. 
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Középületek 
a 

településen. 
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Súr területén található: köztér, sportpálya, utcai fasorok, 
védo ̋fásítások, valamint a temető, kastélykert, lombkorona 
sétány, de a kiterjedt zöldfelülettel rendelkezo ̋ 
magánkertek, családi házak kertjei, mezo ̋gazdasági 
zártkertek, szőlők is a települési zöldfelületi rendszer 
részei.   
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A tájhasználat igen változatos és nagyon érzékeny a 
beavatkozásokra, ezért az új fejlesztéseket megelőzően 
ökológiai és tájképi hatástanulmányt kell készíteni. A táj 
az idelátogató túristát, vendéget éppenúgy elvarázsolja, 
mint a helyi lakosokat. 
 
A település zöldfelületi rendszerét elso ̋sorban a táji 
és a településszerkezeti adottságok befolyásolják. A 
környezeti, természeti zöldfelületeken kívül a településen 
belüli minőségi zöldfelületek kondicionáló, rekreáló és 
esztétikai szerepet töltenek be egyszerre. A települést 
zömében falusias jellegű beépítési mód jellemzi, még 
mindig dominál a magánkertek haszonkerti jellege, amikor 
a nagyobb felületű hátsó kertben saját felhasználásra 
zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek. A településen 
a kétzónás a leggyakoribb (díszkert – haszonkert); a három 
zónás pedig általában olyan ingatlanok jellemzője, ahol 
állattartás, vagy más gazdálkodási tevékenység folyik és 
ennek kiszolgáló épületei találhatók a köztes zónában. A 
családi házak kertjei nagyrészt rendezettek, a parlagon 
hagyott területeken a kaszálás és a parlagfű irtása 
szükséges.   
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A temető gondozott zöldterülete, a védett gesztenye fasor 
a település belterületi zöldfelületi rendszerének részét 
alkotják. A közlekedési terület legmeghatározóbb 
alkotóelemei az utcai fasorok, cserjék. A növények javítják 
a település klímáját és szebbé teszik az utcaképet. A cserje 
és gyepsávok elválasztják az úttestet a járdától, terelik a 
forgalmat és a klímajavító tényezők mellett védik a 
gyalogosok testi épségét. 
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4.3. Táji – természeti karakter  
4.3.1. Településképi jellemzők 

 
TÁJI-TERMÉSZETI KARAKTER 
 
A településhez tartozik a központtól délnyugatra, 3 
kilométerre, található Súr-Szőlőhegy. A falu 
központjától mintegy másfél kilométerre 
északkeletre, a Fekete-berki vízfolyás völgyében, 
horgásztó található. 
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Súr Komárom-Esztergom megye déli csücskében, Mór, 
Kisbér és Zirc között Bakonyalja kistérségben fekszik. A 
falu a Súri-patak és a Kőrisberki-ér völgyében és a 
vízfolyásoktól keletre húzódó halmokon fekszik, egy 
erdőkkel, legelőkkel, szántókkal övezett festői dombvidék 
közepén. Távolsága Mórtól 16, Zirctől 21, Kisbértől	18 km. 
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4.4. Gazdasági karakter 

4.4.1. Településképi jellemzők 
 

GAZDASÁGI KARAKTER 
 
A gazdasági területeken a gazdasági-szolgáltató épületek 
csarnokszerkezetei jelenhetnek meg. Az új épületek 
általában egyszintesek, de a funkciónak megfelelő 
belmagassággal épülhetnek, építészeti kialakításuknál az 
alacsony hajlású tető, fémvázas szerkezet, építőelemes  

 
 
 
 
 
 
falazat található. A kerítés vagyonvédelmi feladatokat lát 
el, általában fémoszlopos, fémhálós kivitelben készül, vagy 
tömör. A volt tsz épületek is ebbe a karakterbe tartoznak.  
Súron az egykori uradalomhoz tartozó gazdasági 
épületekben folyik mezőgazdasági üzemi munka.   
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4.5. Mezőgazdasági (nem beépíthető) karakter 
4.5.1. Településképi jellemzők 

 
MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER 
 
Súr közigazgatási területének jelentős része külterület. A 
mezőgazdasági területek egyik része szőlőhegyi és 
szántóföldi művelésű, nagy része pedig legelő és 
erdőterület. Az erdőben erdő- és vadgazdálkodás folyik. Az 
általános mezőgazdasági területek nem beépíthetőek. 
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5 Reklámok, egyéb műszaki berendezések 
 
Reklámok elhelyzésére magánterületen a reklámokról 
szóló felsőbb szintű jogszabály nem ad lehetőséget. 
Közterületen kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával 
lehet reklámot elhelyezni a településközponti területen.  
 
Cél, hogy a homlokzatokon minél kevesebb zavaró elem 
jelenljen meg. A légkábelek megszüntetése a 
településközpontban indokolt, miután a településkép 
zavaró elemei az oszlopok, vezetékek.  
 

6 Jó példák 
 
Ajánlott, hogy az utcák, és egyéb látnivalók kitáblázása 
egységes arculattal történjen. A településközponti területen 
a zöldfelületek, köztéri utcabútorok karbantartásáról 
folyamatosan gondoskodni kell. A játszópark szépen 
illeszkedik a nagy zöldterületbe. 
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A közterületek kialakítása 
nagyban függ az ott 
megjelenő utcabútorokon, 
azok megjelenésén, 
egységes arculati jegyein, 
ezért fontos, hogy erre is 
fordítson az önkormányzat 
kellő figyelmet. Érdemes a 
közterületekre olyan 
közterület alakítási tervet 
készíteni, ahol már a 
tervezéskor felkerülnek a 
településképet meghatározó 
elemek: padok, szemetesek, 
kerékpártárolók, köztéri 
utcabútorok, zöldfelületek ...  
 
Súron egyedi tervezésű	
padok találhatók a község 
közterein. 
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A régi lakóépületek szerkesztésére és anyagára is 
találunk jó példákat Súron oromfalas, csonkakontyolt 
nyeregtetős épületeket. Különösen a régi uradalmi 
épületek, a fennmaradt téglaoszlopos kerítések szépek. A 
felújítás során az épületek jellemző építészeti formavilágát 
megtartva lehet korszerűsíteni a lakóházakat.  

 

A nyílászárók nem csak a napfényt engedik be, hanem 
a hideget, meleget, zajt is, ezért fontos, hogy mindig a 
legmegfelelőb ablakot, ajtót válasszuk ki. A régebbi stílusú 
házakon a fa szerkezetek a meghatározók, ezért a 
felújításukkor is törekedni kell az eredetihez hasonló 
megjelenésű ablakok, ajtók beépítésére. A régi 
ablakszárnyba, vagy azzal megegyező kialakítású új 
szerkezetbe épített hőszigetelő üvegezésű ablak akkor a 
legtökéletesebb megoldás, amikor az új gyártmány mind 
anyagában, mind kiosztásában és színében is az eredetivel 
megegyező kialakítású. A túlzott felmelegedés mérséklésére 
a külső napfényvédők felszerelése a leghatékonyabb, ezért 
látunk a régebbi ablakokon zsalugátereket, az újabbakon 
pedig redőnyöket.  
 
A harmonikus homlokzat kialakítás egyik meghatározó 
eleme a szép arányú és kiosztású ablaksor, amelyik 
színében is szerves tartozéka az utcai homlokzatnak. 
Megjelenését a homlokzati vakolathúzások, díszítések 
egészítik ki és hangsúlyozzák azokat.  
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Az utcai homlokzatok színezése kiemelheti az 
építészeti elemeket, vagy semlegesítheti azokat. A 
sötétebb színek általában a falfelületek, míg a 
díszítése, ablakkeretek, lizénák, párkányhúzások 
világosabb árnyalatúak. A színek harmonikus 
illeszkedésébe beletartoznak a lábazat anyaga, 
színezése, a nyílászárók színei, a kerítés oszlok, 
lábazat, kerítésmező kialakítása is. Érdemes több 
színvariációt megtervezni annak érdekében, hogy a 
településképbe harmonikus legyen az illeszkedés. 
Kerülendőek az úgynevezett rikító színek, amelyek 
túl harsányak, és az utcaképben túl hangsúlyos 
elemként jelennek meg, de ugyanilyan zavaró hatású 
lehet a fekete szín használata, vagy a teljesen egy 
tónusú homlokzatszínezés. Általában a közép 
tónusú, vagy világosabb pasztellszínek ajánlottak. 
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A homlokzat 
visszafogott 
színezése és 
arányainak 
megtartása része 
a hagyományos 
utcaképnek. 

 
 

A részletek 
kialakítása is 
fontos. 
 
 
 
 

 
 
A kerítés 
egyszerűségében 
is lehet szép. 
 
 
 

Az oromzat díszítése 
különlegessé teszi a 
lakóházat. 
 
 
 
 
 
 
A régi 
épületszerkezetek 
kivitelezéséhez értő 
szakembert kell 
keresni. 
 
 
 
 
Az épület körüli 
növényzet kellemes 
környezetet biztosít 
az ott lakóknak. 
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A látszó homlokzati 
felületek szép 
textúrát kölcsönöznek 
a homlokzatnak. 
 
 
 

 
 

 
A kerítésoszlopok 
lehetnek szép épített 
szerkezetek is. 
 
 
 
 

 
. 

 
 
 
A tégla járófelület 
burkolata is lehet. 

A tető kiegészítő 
bádogos 
szerkezeteinek 
minősége is 
meghatározza a ház 
arculatát. 
 
 
 
 
A tetőfedés anyaga, 
és az azon 
megjelenő 
tetősíkablakok, egyéb 
kiegészítők feleljenek 
meg a korszerű 
építési előírásoknak. 
 
 
 
 
 
Minden kiegészítő 
részlet fontos eleme 
a jó homlokzatnak. 
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7 Zárszó  

 
 
Az építészet közügy. A házak túlélnek bennünket; a 
tájat örökül kapjuk, hogy örökül hagyjuk az utódainkra. 
Fontos, hogy megértsük csak közösen alakíthatjuk a 
jövőnket, ezért figyelemmel kell lennünk a 
hagyományokra, a lakókörnyezetünkre. A településképi 
arculati kézikönyvből megismertük a helyet, ahol élünk, 
de a helyi közösség nélkül csak a szép tájat és az 
épületeket látjuk meg. Az emberek által éltetett „genius 
loci” teszi azzá a lakóhelyet, amire mindig emlékezünk, 
amit szeretünk és óvunk, mert csak így lesz  
 
                     Súr, a mi otthonunk. 
 
Tétényi Éva 
mb. polgármester 
 


