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1. 

Bevezetés, köszöntő 

 

 

„Csak figyelek, érzékelem, hogy vagyok, hogy vagyok valahol, és ez már nem jelent 
otthonosságot. Lenni, otthon lenni természetes állapot: aki otthon van, nem 
gondol rá, hogy van valahol.” 

/Grecsó Krisztián/ 

 

„A település nem egy ideál, nem egy archeológiai lelet, de borgőzös 
ingatlanfejlesztési bűvészmutatvány sem, ... hanem maga az élet, a maga 
végtelenségével, gyönyörűségével és borzalmával, egyidejűségével és csodájával.”  

/prof. emeritus Meggyesi Tamás/ 

 

A településsel foglalkozó szakemberek már megközelítőleg 100 éve vallják, hogy a 
település életjelenségeket mutató dolog.  

„Minden település valamikor létrejön, „megszületik”, aztán növekedni kezd, stagnál, 
esetleg elhal vagy megújul, növekszik, működéséhez a környezetből energiát és 
anyagokat használ fel, ezek átalakításával saját fogyasztására és piacra szánt termékeket 
állít elő, közben hulladékokat bocsát ki, kapcsolatba kerül más településekkel, és köztük 
– különösen az ellátás terén - bizonyos munkamegosztás alakul ki. A benne élő emberek 
helyi társadalmat alkotnak, miközben a település saját történelemmel, kultúrával és 
hagyományokkal rendelkezik - vagyis sajátosan komplex életjelenségeket produkál. 
Eközben a település műszaki létesítmények meghatározott rendszere, de nem csak az, 
hanem élő organizmus is. Ezt az organizmust fenn kell tartani, és a kor 
követelményeinek megfelelően fejleszteni is kell.”  

Éppen ezért fontos minden település számára, hogy saját forrásainak hasznosítási 
lehetőségeit felismerje, saját fejlődési útját megtalálja. Ez a saját arc jelenti a település 
önazonos és önálló életben maradását. 

A kézikönyv ehhez kíván segítséget nyújtani: a település bemutatásával, az értékek 
megismertetésével, és útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti 
az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi 
büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 

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 folyamatosan továbbíródik. 

Ezért ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, 
ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 

 

Czermann János  

Süttő Község polgármestere 

  

https://www.citatum.hu/szerzo/Grecso_Krisztian
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2. 

A település bemutatása 

 

Süttő (Sedtheu, vagy németül Schitte) Komárom-Esztergom megye északi részén, a 
Gerecse nyúlványai mellett, a Dunába ömlő Bikol-patak torkolatánál fekszik. A kutatók 
szerint neve a séd "kis patak", valamint a tő, torkolat főnevek összetételével keletkezett.  

A 115 méter tengerszint feletti magasságban megtelepült falu határának északi szélét a 
Duna melletti 110 – 120 méter magas homokos terület, északnyugati részét a Duna 
meredek lejtővel határolt mély vízmosásokkal tagolt löszös tábla foglalja el. A külterület 
másik része a Gerecse nyugati részéhez tartozik. A hegység északi végén nagy 
kiterjedésű, jó minőségű mészkő („márvány”) táblák vannak. 

Süttő és környéke már a korai időktől lakott területnek számít, amit a Diósvölgy és a 
Nyulas ároknál, a Tatai úti dűlőn és a Nagysánctetőn előkerült kőkori leletek, valamint a 
Sánci-dűlőben és a Sáncföldek lelőhelyen talált vaskori halomsírok is bizonyítanak.  

A Római Birodalom időszakában itt vezetett a dunai 
határ mentén húzódó limes-út, melynek két 
mérföldkövét a településtől délnyugatra a Duna 
mellett haladó országút hídja alatt találták. Ezek 
tanúsága szerint Lepavista (Süttő) XV. mille passus 
(mérföld) távolságra van Brigetiótól. A Limes 
erődrendszerének kiépítéséhez többek között a Süttő 
környéki kőbányákból nyerték az építőanyagot.  

 

Süttőt az oklevelekben először 1295-ben említik, Sedthw, (Sédtő)) alakban, ekkor a Csák 
nemzetség birtoka. Az oklevelek arról is említést tesznek, hogy e terület ebben az 
időszakban is kiemelkedett halászati szempontból. Később királyi birtokká válik, és 
1388-ban Zsigmond király koronázási ajándékként Kanizsai János esztergomi érseknek 
adományozza. E tulajdonjog az 1945-ös földreformig fönnmarad. 

1487-től hallhatunk először a középkori süttői márványbányákról, ahol a kitermelés és a 
feldolgozás is folyt, egészen a török hódoltságig.  

Az egykori falu magja a mai település nyugati részére 
esik. Mai közigazgatási területén a középkorban két 
másik, templommal rendelkező falu is volt.  

Az egykori Alsóvadács (Wodashu, Wadashu, Wadasu, 
Wodach - 1138) a Bikolról Pusztamarótra vezető 
úttól délnyugatra terült el. Ma egy rom - valószínűleg 
a középkori település temploma - jelzi egykori helyét. 
A terület eredetileg királyi birtok volt, a török uralom 
alatt elpusztult és a 16. századi adóösszeírásokban 
már nem szerepelt. 

Bikolpusztán (Bykol, Bikly – 1267) Árpád-kori földvárat azonosítottak, maga a falu pedig 
a mai Reviczky kúria környékén terült el. Egykori temploma, amiről szintén 
megemlékeztek a források, a mai kastély környezetében lehetett. A falu pusztulása a 
hódoltság időszakára tehető.  
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Bikolpuszta ma közigazgatásilag Süttőhöz tartozó 
mezőgazdasági övezet, egyfajta majorság. Az ottani 
Reviczky-kúriát 1760-ban építették barokk ízlésben, a 
19. században klasszicista stílusban átépítették, 
temploma 1755-ben már állt. 

 

 

Maga Süttő a 16. században is érsekségi terület marad, azonban a török uralom alatt 
vándorló falu válik, többnyire lakott, így hol a törökök, hol a császáriak adóztatják meg. 

Kevés lakosa miatt Süttőre is új telepesek érkeznek, 1699-ben és 1712-ben magyarok és 
főleg németek. 1716-ban megalapítják az önálló plébániát. E században a Bikol-patakon 
számos molnár dolgozott (erre utal a Patakmalom utca neve is), a falu szőlőhegyei pedig 
a megye egyik legjobb borát adták. 

Az 1750-es évektől kezdődően újra indul az értékes kő kibányászása és feldolgozása, 
melyhez először az 1770-es években olasz területekről érkeznek mesteremberek 
(Adami, Aprili, Emma és Travioli, majd később a Baracca, Screlli, Solari és az Utto 
család). A második hullámban, az 1850-es években érkeznek a Giacinto, Michalutti, 
Todero és Palluselli nevűek, akik Süttőn véglegesen megtelepszenek. A harmadik 
hullámban a millenniumi években 103 kőfaragó és kőfejtő érkezett. 

A kőszállítás, valamint a kő megmunkálása az 1880-as évekre igen jövedelmező 
foglalkozássá vált, a süttőiek szinte kizárólag csak a kőfaragást végezték, míg a kőfejtést 
Tardos község szlovák származású férfilakossága. 

A fehér- és vörösmárvány (valójában kemény mészkő) Budapest és számos vidéki város 
jelentős épületeinek köveit adta, például az Országház, a Királyi vár, a Halászbástya, a 
Millenniumi emlékmű és a Tőzsdepalota is süttői kőből épült. 

A fejlett kőfeldolgozó ipar korán megteremtette a 
község gazdasági és társadalmi jólétének alapját, 
ennek köszönhetően már a két világháború között 
jelentős kulturális élet zajlott.  

A kőfaragó munkakultúra lenyomata a temető több 
száz, védelemre érdemes, mívesen megmunkált 
sírköve is. 

 

Süttő középkori temploma 1617-22 között még állt, 1732-ben gróf Esterházy Imre 
bővíttette, megépíttetve a harangtornyot is. A mai Szent Lipót tiszteletére szentelt 
barokk templomot Batthyány József hercegprímás 1778-ban építtette. A plébánia 
épülete 1772-ból származik. A Kálvária-dombon 1748-ban emeltek kápolnát Szent Ilona 
tiszteletére.  

A település a legnagyobb lakosságszámot éppen 1900-ban érte el, amikor 2231 főt 
számláltak. Az első világháborús időszak után, 1930-ra ez leesett 1504 főre. 

1917-től közlekedett egy kisvasút Süttőtől a Bikol-patak völgyén át Pusztamarót felé, 
melyet a HM Budapesti Erdőgazdasága 1971-ben megszüntetett. 
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Süttő kirándulóhelyei: az érdekes látványt nyújtó „márványbányák”, a kézi kőfejtők, a 
kis-gerecsei, valamint a vörös hídi rekultivált kőfejtő, amely ma geológiai tanbánya. 

A természetkedvelőket a Duna madárvilága, a horgászokat a közeli tó, a vadászokat a 
vadban gazdag gerecsei erdő hívja e vendégszerető településre. 
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Általános településkép, településkarakter 

 

A község a Duna és a Gerecse között fekszik. A folyam, a forgalmi út, a művelhető 
területek és a hegyvidék erdei mindenkor jó lakókörnyezetet biztosított az itt élőknek. A 
Duna-parton ártéri növényzet az őshonos, a hegytetőkön a bükk, a hegyoldalakon a 
gyertyán és a tölgy a természetes növénytakaró. A Gerecsének a falu környéki 
erdőterületei a bakancsos turizmus célterületei (Bikol-puszta, Gerecse-csúcs), a 
túraútvonalak behálózzák a környéket, a közelben (a szomszédos Lábatlan és Tardos 
közigazgatási területén) halad el az Országos Kéktúra útvonala is.  

Külterületen jellegzetes tájképi elemként 
jelenik meg a présházak-pincék együttese 
(Diósvölgy, Dörfl szőlők, Szittl), a 
Sáncföldek látványa, a Duna-part 
(galériaerdő, horgászhelyek); a Bikol-patak 
völgye, a patakon létesített, valamint az 
erdészet területén található horgásztó, 
valamint a Prindl-forrás (kedvelt 
kirándulóhely). 

A településkép szempontjából 
meghatározó jelentőségű a változatos 
domborzat, a táji és az épített környezet 
összhangja. Különösen szép a falukép 
Neszmély felől, a Rákóczi utcán haladva. 

Már a 2010-ben készült településrendezési terv is több egyedi tájértéket azonosított, így 
a Bikol patak környezetét és a rajta létesült tározó tavakat, a Szent Ilona kápolna 
környezetét, a millenniumi emlékmű környezetét, a Müller kúria kertjét, és különösen a 
fent már említett pincesorokat.  

A község hagyományos belterületi részein is jelentős településképi és utcaképi 
értékekkel rendelkezik. A mai község történeti belterülete a középkori falu helyén 
fekszik; a hajdani településszerkezetet az ősi nyomvonalú országút (a mai 10. sz. főút - 
Rákóczi utca) és a Bikoli utca, valamint ezek melletti kis utcák őrzik, melyek szervesen 
fejlődtek az évszázadok során. A mai római katolikus templom a középkori, a török 
időkben rommá vált templom helyén áll. 

Ez a nőtt szerkezet a településkarakter egyik legfontosabb eleme.  

A község legrégibb utcája a Dózsa György 
utca, mely őrzi a hagyományos szalagos 
beépítési jelleget, az utcavonalra való 
építési módot. Az utca a nyugati végén 
kiteresedik, ez a Templom tér. A tér köti 
össze a Dózsa György utcát a régi Bécs-
Buda országúttal, a mai Rákóczi utcával, és 
a Duna-parttal. A Templom tér mentén 
községi szintű intézmények alkotnak 
jellegzetes együttest, a műemléki 
védettséget élvező római katolikus 
templom, az 1910-ben épült emeletes 
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iskola, a plébánia és a községháza. Az Ötház utca, Patakmalom utca és a Vásártér utca 
szintén a hagyományos belterület jellegzetességei, nyomvonaluk és beépítésük már a 
XIX. századra kialakult.  

A zsellértelkek, zsellérsorok szintén a XIX. 
században alakultak ki, a Petőfi, a Bikoli és 
a Diósvölgyi utcákban, ezek ma kistelkes 
lakóterületek, lakótömbök, a földszintes, 
utcavonalra épült kis alapterületű 
házakkal.  

A hajdani falu szélére települt egy nagy 
kőfaragó üzem (a mai Reneszánsz Kőfaragó 
Zrt.), illetve a Budapesti Erdőgazdaság 
Süttői Igazgatósága. E két telephely aztán 
az idők során a mai falu közepére került, 
hiszen a XX. században a népességszám 
növekedtével a falu terjeszkedni kezdett.  

A terjeszkedésre a domborzati adottságok 
miatt szinte egyedül keleti irányban, 
Lábatlan felé volt lehetőség, a falu a XX. 
század végére a 10. sz. főút déli oldalán 
egészen Lábatlan határáig „nyújtózkodott”, 
így a belterület csaknem a két és 
félszeresére nőtt.  

Az országúttól északra, a Duna felé és délre 
is kialakítottak szabályos lakótömböket. A 
kisebb és nagyobb lakótelkeken az egy 
vagy kétszintes épületek az oldalhatáron 
állnak, már jellemzően 3 és 5 m előkert 
megtartásával.  

Az északi oldali lakóterületek előtt a 
Rákóczi utca új beépítése – a kis pavilon-
szerű szolgáltató épületek sora - idegen a 
hagyományos beépítéstől, így Lábatlan 
felől a faluba érkezve az első benyomás 
tekintetében nem kedvező. 

 

Belterületen jellemzőek a rendezett porták, gyümölcsös kertek, haszonkertek, gyepes, 
fás utcafrontok. Jelentős az országos védettségű Rákóczi hárs, és a körülötte lévő 
közkert. A falura hagyományosan jellemzőek a közterületi kerekes és nyomós kutak, és 
természetesen az itt bányászott kő használata, különösen kerítések, lábazatok, lépcsők, 
kis támfalak kialakítására. 

  



Süttő Község Településképi Arculati Kézikönyve 
 

9 
 

3. 

Örökségünk: 

a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti 
értékek, településképi jellemzők 

 

Római katolikus templom (Szent Lipót) 6825 

Dózsa György u. hrsz.: 1 

barokk, 1778 

Szabadon álló, egyhajós, szegmentíves 
szentélyzáródású templom, DK-i homlokzata előtt 
toronnyal, a szentély DNy-i oldalához épült 
sekrestyével, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel. 
A kőkeretes, vízszintes záradékú kapu felett feliratos 
tábla, 1777-as évszámmal. Csehsüveg boltozatos hajó 
és szentély, a hajó bejárati oldalán falazott karzat. 
Falképek: 20. század első fele. Berendezés: jellemzően 
késő barokk; oltárkép, 18. század vége. Orgona: 1715 
(Heinrich Eberhard Hainburg), átépítve, 19. század 
vége. Korábbi, 1720-ban, gróf Esterházy Imre 
esztergomi érsek költségén kibővített kápolna 
felhasználásával építtette, gróf Batthyány József 
esztergomi érsek. 

 

Lakóház 2523  

Vásártér 17. hrsz.: 816, 817 

historizáló, 19. század közepe 

Fésűs beépítésben álló, E alaprajzú, földszintes, 
nyeregtetős épület Giacinto Jakab kőfaragó háza volt.  

Valószínűleg korábbi épület felhasználásával épült a 
19. század közepén. Az eredetileg U alaprajzú épület 
utcai szárnyára merőleges középső szárnyat építettek 
az 1980-as években. Az utcai homlokzat 
középtengelyében kváderkövekkel díszített, 
szegmensíves kapunyílás, benne két, utólagosan 
elhelyezett ajtó. Ettől É-ra építéssel egykorú 
nyílásrendszer, földszinti ablakok felett fekvő téglalap 
alakú padlásablakokkal. A kaputól D-re a nyílásrendet 
teljesen átalakították.  

Az udvari szárnyon részben elfalazott, oszlopos, mellvédes tornác. Az udvarban egykor a 
18. században készült ún. Királykút állt, mely jelenleg Esztergomban, a Setét-kapu előtti 
téren található. 
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Reviczky-kúria 2522 

Bikolpuszta hrsz.: 0146, 0144/5 

barokk 18. század közepe 

A Bikoli út mellett, dombon, szabadon álló, téglalap 
alaprajzú, földszintes, manzárdtetős kúria. Két 
hosszoldalán timpanonos középrizalit. Kéttraktusos 
belső, a födémek újak, a nyílászárók, padozatok 
hiányoznak. Az épületben kályhafülkék és falfestés 
töredékek. Feltehetően a Sissay család építtette a 18. 
század közepén. A 19. század második felében került 
a gróf Reviczky család birtokába, majd 1920-tól a 
Radvánszky családé volt. A kúriától É-ra kápolna: 
épült az 1730-as években, 1840-ben átépítették; 
továbbá romos melléképület. 

 

 

 

Helyi építészeti értékvédelem 

Helyi utcaképi védelem alá vonandók a Vásártér, az Ötház, a Patakmalom, a Dózsa 
György, a Petőfi és a Diósvölgyi utcák és a Templom tér. 

 

Helyi egyedi védelem 

 

A Szent Ilona kápolna a szőlőhegy elején létesített 
stációk mellett, a Kálvária-dombon épült. Az első hat 
stáció 1730 és 1740 között létesült, az első, kőből 
emelt kápolnát 1748- ban építették. A kálvária 1830-
ban már 12 stációból áll. A rossz állagú kápolnát 
lebontják, és 1856 májusában egy nagyobb kápolna 
alapozása kezdődik. Az egyhajós, egyenes záródású 
szentélyű, huszártornyos kápolnát már 1856 
szeptemberében felszentelhetik. A kápolna mellé 
kőkereszt kerül, a stációk kiegészülnek, számuk már 
tizennégy. Az első világháborúban a kápolna 
harangjait is elviszik, melyeket 1925-ben pótolnak. A 
második világháborúban a harangok a helyükön 
maradnak, de a bombázások során az egyik 
megsemmisül, a kápolna megsérül. A kápolnát már 
1946-ban helyreállítják. Újabb felújításokra 1976-ban 
és 2001-ben került sor. 
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A bikoli Keresztelő Szent János kápolnát 1755-ben 
említik először, torony nélküli, deszkázott 
mennyezetű, szószékkel és kórussal ellátott 
templomként írják le. A kápolna mai formáját 1840-
ben nyeri el. 1963-ban felmerült az épület lebontása. 
Renoválására 1963-ban kerül sor. 1990 után a 
kastély és a kápolna is magánkézbe kerül, mindkettő 
karbantartásra szorul. 

 

 

 

I. világháborús emlékmű: A tetraéder alakú 
emlékművet lassan körbeöleli a Rákóczi hárs, de 
azért még látszódik a felirat az I. világháború helyi 
áldozatainak neveivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pincék a Diósvölgyben, a Dörfl és a Szittl területén 
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Általános Iskola épülete, 

 

 

 

 

 

Óvoda épülete, 

 

 

 

 

Kisvasút emlék  

 

 

 

 

 

Régészet 

A település közigazgatási területén a régészeti kutatások, valamint az adattári adatok 
vizsgálata alapján 25 db azonosított régészeti lelőhelyről van adatunk, melyek mind 
szerepelnek a KÖH közhiteles nyilvántartásában is. Ezek elhelyezkedése alapján 
elmondható, hogy Süttő területén bárhol számítani lehet régészeti lelet előkerülésére.  
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4. 

Eltérő karakterű területek lehatárolása 
Tájhasználat, tájszerkezet, tájtörténet, tájkarekter bemutatása 

 
Első Katonai Felmérés (1763-1787) 

Az első katonai 
felmérés térképein 
jól látható az 
Esztergom – Bécs 
országút menti 
Duna-parti település. 
A korabeli Süttő 
jelentőségét jól 
mutatja, hogy ekkor 
a település kétszer 
akkora területű volt, 
mint Lábatlan, 
Piszke, Dunaalmás 
vagy Neszmély. 

 

 

 

Felismerhető a Dunával párhuzamos Dózsa György utca a Bécs-Esztergom országút 
menti házsor a Rákóczi út, a Bikol puszta felé vezető két út mentén kialakult utcák a 
Petőfi és a Bikoli út.  

A lakóházak mögött mindenhol kertek, kertségek. Délen a Haraszt hegy oldalára felfutó 
szőlőskertek, mögöttük erdőségek. 

A domborzati viszonyoknak megfelelően a Dunára merőlegesen lefutó völgyekben a 
környező településekről, lakott helyekről, Bikolról és a kőbányák felől a Dunához és az 
országúthoz lefutó utak hálózzák be a települést és környékét.  

Jól látható a térképen a Dunába ömlő Bikol-patak és Büdös-patak nyomvonala is. 

A táj nagyon változatos képet mutat: a magasabb, meredekebb területeken nagy 
kiterjedésű erdőségek, a dombokon, lankásabb területeken legelők, valamint szőlők, a 
vízfolyások mentén rétek. 
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Második Katonai Felmérés (1806-1869)  

A két felmérés között eltel 
100 évben a település és a 
táj képe kissé 
megváltozott. A mai 
belterületen a lakosság 
létszámának növekedése 
eredményként jelentősen 
megnyúlik déli irányban a 
Bikoli út, kiépül a Vásártér 
utca és a Kisvasút utca. 
Megjelenik a mai helyén a 
templom és a temető 
ábrázolása is. A lakóházak 
mögött továbbra is kertek. 
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Külterületen elsőként leginkább 
szembetűnő a szőlőterületek növekedése, 
valamint az erdők kismértékű 
visszaszorulása a magasabb területek 
felé. 

Bikolpuszta környékén és attól délre 
eközben nagymértékben megnőtt a 
domboldalakra felhúzódó legelők aránya. 

A Duna felőli laposabb területeken a 
szántóterületek kiterjedése változatlan. A 
külterületi úthálózat besűrűsödik mind a 
szőlők, mind az erdőterületek és bennük a 
kőbányák felé. 

 

 

Kataszteri térkép 1887-ből  

Belterületen a 
tehetős kőfaragók 
szép, nagy házaival 
tovább épül keleti 
irányban a Rákóczi 
utca. Kiépül és 
beépül a 
Patakmalom utca és 
a Deák Ferenc utca. 
Az 1880-as évekre 
a kőszállítás és a 
kőfaragás igen 
jövedelmező 
foglalkozássá vált, 
Süttő népessége 
jelentősen 
megnövekedett. 
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A térképen szépen kivehetők az olasz és 
aztán magyar kőfaragók nagyméretű 
udvarházai. Jól látható, hogy a Dózsa utca 
hosszúházaival ellentétben a kőfaragók 
hajlított, vagy belső udvaros házai az 
országút mellé telepednek. 

A 400 éves hársfának helyet adó közpark 
már ezen a térképen is zöldterület. 

A korabeli térképen aprólékos 
precizitással megrajzolva látható, 
beazonosítható minden lakóház és 
gazdasági épület, a templom, a temető, a 
kőbányák, szőlők alatti pincesorok. 

 

 
 

A Diósvölgy pincesora A kőbányák 

  

A kőbányák 
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Alsó és Felső Bikol 

 

Ezen a nagy precizitással és alapossággal megrajzolt 1887-es térképen jól látható a 
korabeli tájhasználat. A táj a művelési ágak sokasága miatt roppant változatos képet 
mutat. A domboldalakon legelők, szántók és hatalmas kiterjedésű napsütötte 
szőlőskertek, rendezett pincesorok (Diósvölgy dűlő); a dombok közötti völgyekben, 
vízfolyások mentén rétek, a kevésbé vizenyős helyeken a szántóföldek hosszúparcellái, a 
magasabb területeken sűrű erdők találhatóak, bennük a kőbányák és vadászházak. 
Amint láthatjuk a szántóterülete és legelők aránya jelentősen megnövekedett. 

 
 

Erdőségek, vadászházak A felparcellázott szántók 
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A tájat továbbra is utak 
szabdalják. A településről a 
szélrózsa minden irányába utak 
vezetnek a megművelt 
felparcellázott földterületek, a 
legelők, szőlők és pincék, 
valamint a számos kőbánya és 
kőfejtő felé. 

 

 

Szőlőskertek, kis pincékkel, présházakkal 

Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) 
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Magyarország Katonai Felmérése 
(1941) 

A térképeken leginkább szembetűnő táji 
változás a filoxéra járvány miatt eltűnt 
szőlőültetvények hiánya, az üres, 
lecsupaszodott domboldalak látványa. 

Ezzel együtt a település határában megnő 
a szántóterületek aránya, a legelőket, 
valamint réteket egyre több helyen 
feltörik, megindul a nagytáblás 
szántóföldi művelés. A táj képe 
jelentősen megváltozik.  

 

Eltűnik a mezőgazdasági utak nagy 
része. A közlekedési kapcsolatok ezzel 
letisztultabbá válnak. Egyetlen 
jelentősebb észak-dél irányú elemként 
csak a Bikol - Tardos felé vezető út 
marad fenn. Haraszthegy területén 
elkezdődik a nagyobb, összefüggő 
bányaterület kialakulása, amely majd 
az államosítás után indul be igazán 
nagyipari mértékben és méretben. 

További szembeötlő elem a vasútvonal 
hangsúlyos ábrázolása. 1891-ben 
kiépült az Esztergom - Almásfüzitő 
(mai 4. sz.) vasútvonal, amely 
közvetlenül a Duna partján halad, 
bezsúfolva a víz és a 10-es út közé.  

A belterületi utcahálózat nem változik.  
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1980 utáni katonai térkép 

 

Véget ér a háború, a környező városok iparterületei és a Kőfaragó és Épületszobrászati 
Vállalat valamint a Építőkőfejtő Vállalat rengeteg munkahelyet kínálnak, amelynek 
következtében építkezési hullám jelentkezik Süttőn is.  

Az iparosítással járó nagymértékű lakóterület-
fejlesztés hatására a település területe jelentősen 
megnövekszik. Beépül lakóházakkal a Diósvölgyi 
út, majd a központtól távolabbi területeken egy 
teljesen új, mérnöki utcahálózat kiépítésével 
(Hársfa utcától a Fehér útig tartó terület, a 
Semmelweis utcától az Arany János útig tartó 
terület és az Árpád u.) elindul az erőteljes 
lakóterület-fejlesztés. 

1960-as évektől kezdődően a hegyoldalak, a volt 
szőlők területei hétvégi házakkal épülnek be. Ezek 
közül a hétvégi házas területek közül egy-két utca 
mára mindinkább lakóterületként funkcionál. Itt a 
kertművelés, szőlőművelés is erősen visszaszorul. 

Külterületen a szövetkezeti termelés következményeként véglegesen teret hódít a 
nagytáblás-szántóföldi gazdálkodás. A legelők és rétek aránya erősen visszaszorul. 
Kialakul a Haraszt-hegy összefüggő bányaterülete. 

  



Süttő Község Településképi Arculati Kézikönyve 
 

21 
 

Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, 
a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával 

 

A települést viszonylag tagolt szerkezet jellemzi, amelynek oka a 10. sz. elsőrendű főút 
általi megosztottság, de hozzájárulnak a Gerecséből lefutó völgyek és a település 
fejlődésének jellegzetességei is.  
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Településképi szempontból meghatározó területek 
I. 

A történeti falu 
 

 

 Településképi szempontból meghatározó terület – A történeti falu 

 

A történeti településrész a középkori falu helyén terül el, megőrizve valamennyit annak 
utcahálózatából. Szintén a történeti beépítés részének tekinthetőek a pincesorok, 
valamint a kőfaragó vállalat (Később Reneszánsz Zrt.) és az erdészet telephelye a 
Rákóczi út és a vasút között. Az utcák a terephez igazodnak, így igen változatos képet 
mutatnak. A Templom térből induló Dózsa György utca, a vele párhuzamos 10. számú 
főút (Rákóczi utca) és a Bikoli út széles, ahol a jelenlegi úttest mérete engedi, járdával és 
zöldfelületekkel rendelkezik.  
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A Kisvasút utca zegzugos vonalvezetésű, zömmel szűk, járművel épp csak járható 
szakaszokból áll, de viszonylag kis szélesség jellemzi a főúttól délre fekvő utcákat 
(Malompatak, Petőfi, Ötház utca, stb.) is. A halmazszerű utcácskák találkozásánál 
szabálytalan teresedések jöttek létre, és több helyen kis gyalogos út köti össze őket. 

 

 

Ezen kívül, ahogyan már a XIX. századi kataszteri térképen is látható, a Templom tér – 
Rákóczi utca – Bikoli utca – Vásártér utca találkozásának környezetében a kőfaragó 
családok tágas, sokszor L vagy U alakú, udvarház jellegű lakóházai állnak.  
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A telkek mérete változatos: a főbb utak mentén hosszú, nagy, gazdálkodásra is alkalmas 
terület tartozik a házakhoz, a belőlük kiágazó kis közökben elaprózott telekméret a 
jellemző. Süttő utcái is jórészt a tipikus magyar falusi utca képét mutatják, több helyen 
megőrződött még az utcára merőleges nyeregtetős, kontyolt vagy oromfalas épületek 
egyenletes ritmusa. A házak előkert nélkül az utcára épültek, a kerítések a könnyen 
elérhető kőanyagnak köszönhetően általában zárt kőfalak, tömör deszka vagy áttört fém 
anyagú kapuval. 

 

 

A tömör kerítések látszó kő vagy ritkábban vakolt felületűek. A kapuknál és a 
keskenyebb utcasarkokon álló épületeken gyakori a kerékvető kő alkalmazása. A 
régebbi, és igényesebb megjelenésű épületeken nem ritka a kőkeretes kapu, vagy ablak 
sem. 

 

Az udvarházként vagy utcával párhuzamos gerincű 
nyeregtetővel épült házak kisvárosias megjelenésűek, 
zártsorú vagy félig zártsorú beépítést alkotnak.  

A történeti falu területén találhatóak a meghatározó 
középületek – az 1912-ben épült emeletes 
iskolaépület, a barokk katolikus templom, a 
községháza, a faluház, és az óvoda is, jórészt a szintén 
kisvárosias megjelenésű Templom téren.  
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A településrészen hagyományos falusi és kisvárosi 
arányú épületek egyaránt előfordulnak, akár egymás 
mellett is megjelennek. A hasonló anyaghasználat (pl.: 
kő, vakolat, cserép vagy pala fedés), a világos színek 
használata és a csaknem azonos hajlásszögű 
magastető teremt köztük harmóniát.  

A melléképületek – ahol létesültek – a telek hátsó 
részében helyezkednek el, így az utcaképben ritkán 
játszanak szerepet, kivéve a Süttőn jellemző kis 
gyalogos közöket, ahol a hátsó kertek látványa is 
feltárul.  

 

Az udvarokban jellemzően garázsok, műhelyek, tárolók találhatók, főleg falazott, 
ritkábban fa szerkezettel, a helytakarékosság okán sokszor az épített kerítést is 
felhasználva. Az állattartás, gazdálkodás már nem jellemző a portákon, ezért nagyobb 
ólak, istállók, takarmánytárolók sincsenek. 
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A nagy átmenő forgalommal terhelt Rákóczi és Bikoli utcák kivételével Süttő történeti 
településrészének utcái és terei sok zöldfelülettel rendelkeznek, melyeket zömmel 
szépen karbantartanak. Különösen sok a zöldterület a Dózsa György utca – egyébként 
előkert nélkül az utcai telekhatárra épült – házai előtt. 

 

A keskenyebb utcákban sövény vagy kis virágágyás díszíti a közterületet, ahol pedig 
járda számára sincs elegendő hely, a kerítés mentén ültetnek dísznövényeket.  

 

 

A domborzati viszonyok miatt fontos a csapadékvíz elvezetése, ami zömmel nyílt, 
részben burkolt árokban történik. A Rákóczi út egy részén, az óvoda előtt kiépült a zárt 
elvezetés is, sajnos nem helyi kő burkolattal. 
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A közművek közül gyakran találkozhatunk Süttőn a régi, jellegzetes köztéri nyomós és 
kerekes kutakkal: 

A trafók, a fa és beton villanyoszlopok, a rajtuk futó elektromos és távközlési vezetékek, 
valamint a Duna-parton álló adótorony is meghatározó látványt jelentenek a települése. 

 

 

A történeti településrész szép közkertje a Rákóczi út mentén kialakult teresedés a 400 
éves Rákóczi hárssal, a két világháborús emlékművel és a Süttői Állami Erdei Vasútnak 
emléket állító sínszakasz két – fa illetve kő szállítására szolgáló – kocsival. Nem messze 
még látható a vasúti pálya egyik hídja is.  

 

 

A történeti település területéről feltáruló táj látványában a kőbányák nem játszanak 
szerepet, a délre futó utcák végében az erdők jelennek meg. A vízfolyások, kis völgyek 
által tagolt területen a táj mintegy befolyik a településre. A Duna-partot a vasútvonal 
elválasztja a falutól, így szerepe kevéssé jelentős.  
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A történeti falu részét képezik a lakóterületekhez 
közeli szőlőkhöz csatlakozó pincesorok is, ahol az 
1700-as évek közepe óta állnak több „bokorban” 
illetve sorban a kő és tégla homlokzatú, kőkeretes 
nyílászárókkal épült, egységes megjelenésű présházak. 
Sajnos több közülük már elpusztult, csak 
falmaradványok tanúskodnak róluk, más részük 
többé-kevésbé átépült. Sok azonban eredeti 
formájában és funkciójában áll, és akár egyedileg is 
helyi építészeti értékvédelemre érdemes.  

 

 

 

Szintén történeti településrész Bikolpuszta, melyet 
részben a majorsági gazdálkodás megmaradt 
gazdasági és lakó épületei alkotják, részben pedig a 
barokk épületegyüttes a méltó módon felújított 
kastéllyal, a kápolnával, és a részben szintén 
helyreállított, új funkciókat ellátó melléképületekkel.  
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Megmaradt és rendszeresen karbantartott a puszta 
régi temetője, ahol mívesen faragott XIX. századi 
sírkövek őrzik a régi bikoli szülöttek emlékét. 
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Javaslatok a történeti faluban való építkezésre  

 

Régi épület bontása és új építés esetén mindenképp 

tartsuk meg az utca felőli beépítési vonalat és az eredeti 

helyre illesszük az új épületet, így megmarad az utca 

kialakult ritmusa. 

 

Új építés és bővítés esetén fontos, hogy az épület 
telken belüli elhelyezkedése igazodjon a 
szomszédságában kialakult rendhez. A magasabban 
fekvő területeken a terephez való illeszkedés is 
lényeges, ez által lehet megőrizni a település és a táj 
összhangját.  

Az a jó elhelyezés, amikor a tető legmagasabb pontja 
nem nyúlik a környező tetők gerince fölé 

 

A történeti település területén fennmaradt, népi jegyeket őrző lakóházak, és a pincesorok 

présházainak jó része megtartható, korszerűsíthető állapotban van. Ezek felújítása esetén 

törekedjünk eredeti tömegük és anyaghasználatuk, és a régi épületek nívós, jellegzetes 

részletképzései: a tornácok, párkányok, fa anyagú, hagyományos osztású ablakok, 

nyíláskeretek, kerítések megtartására. 

Törekedjünk új építés esetén is a hagyományos anyagok és felületképzések (vakolat, kő, 
fa,) és világos színek (fehér, drapp, vajszínű, terrakotta, stb.) használatára. 

 

Jó példák felújított épületek anyaghasználatára 
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Településképi szempontból meghatározó területek 
II. 

A ’60-as években kialakult lakóterületek 

 

 

 Településképi szempontból meghatározó terület - A ’60-as években kialakult 
lakóterületek 

 

A második világháború után a kőfaragó üzem és az erdészet telephelyétől keletre a régi 
faluval csaknem azonos méretű, és hasonló számú telket tartalmazó lakóterületet 
jelöltek ki, mely nagyon hamar be is épült. Emiatt a szabályos utcahálózatban jórészt 
egységes képet adó kockaházak állnak. 

A telkek – mivel mezőgazdasági tevékenységet a lakók már nem folytattak –kisebbek, 
mint például a Dózsa György utcában, így a hagyományos falusi lakóépületeknél 
szélesebb, házak szorosabban követik egymást. A kevés számú és kicsi melléképület a 
lakóházak mögött helyezkedik el, az utcaképben nem játszik szerepet.  

   

Ezek a lakóterületek nem csak építésük korát árulják el, de azt is, hogy a település lakói 
ekkor is tehetősek voltak, nem ritkán magas lábazatos, alagsorral rendelkező, és 
kétszintes új házakat építettek.  
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Az utcák változó szélességűek. A Rákóczi útról a vasútállomáshoz vezető utca széles, 
tágas zöldfelületekkel rendelkezik, melyet a lakók szépen karbantartanak. A lakóutcák 
keskenyebbek, kétirányú gépkocsiforgalomra éppen alkalmasak, de az úttest és a 
kerítések között a legtöbb esetben még van elegendő hely zöldfelület és/vagy járda 
elhelyezésére. A lakóházak előtti közterületet az ott lakók általában törekszenek 
karbantartani, gondozni. 

A kerítések ezen a területen nem tömörek, hanem alacsony lábazattal rendelkező áttört 
fém vagy fa anyagúak. Az újabb beépítéseknél sövénnyel is találkozunk.  

 

A lakóházakat oldalhatárra telepítették, az utca felé kis mélységű előkerttel. A kertek 
zömmel dísz- és pihenőkertek, kevés haszonnövénnyel. Az utca felé két ablak tekint, a 
bejáratot oldalt, esetleg a kert felől találjuk. A tetők sátor- vagy manzárdtetők ritkábban 
nyeregtetők, jellemzően cseréppel, esetleg palával fedettek, a homlokzatokat törtfehér 
vagy más világos színes vakolattal látták el, melyek mára zömmel szürkévé fakultak. Az 
épületek műszaki állapota jó. 

 

Az újabb, ’80-as évek után épült házak nyeregtetővel, tetőtér beépítéssel készültek, 
színesebbek, de még alkalmazkodnak egymáshoz, így az utcakép változatosabb, de 
harmonikus megjelenést mutat. A kortárs családi ház építés során az építtetők egyre 
kevésbé veszik figyelembe a szomszédos épületeket. 

A Rákóczi utca északi oldalán, a lakóterület és a főút 
között szolgáltatások biztosítására alkalmas területet 
alakítottak ki, melyet megközelítőleg egységes, de a 
kis pavilon-szerű szolgáltató épületek sora idegen a 
hagyományos beépítéstől, így Lábatlan felől a faluba 
érkezve az első benyomás tekintetében nem kedvező. 
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Javaslatok ’60-as években kialakult lakóterületen való építkezésre 

 

A területen viszonylag új épületállomány található, és 
kevés üres telek. Mind a felújítás, átépítés és bővítés, 
esetén az alábbi szempontokat érdemes figyelembe 
venni: 

 

 Tartsuk meg az utcában jellemző, eredeti 
tetőformát; 

 Tartsuk meg az eredeti ablakméreteket; 

 Kerüljük a tetőtér beépítését; 

 A tetőt lehetőleg cseréppel fedjük, esetleg 
betoncseréppel vagy természetes palával;  

 Válasszunk világos földszíneket (fehér, 
okkersárga, vajszín, drapp, esetleg szürke) a 
vakolatnak; 

 Alkalmazkodjunk a terephez, – hogy minél 
kevesebb földmunkát kelljen elvégezzünk; 

 Tartsuk meg az előkerteket, – már csak a 
viszonylag szűk utcák miatt is. 

 

A nemrég készült felújítások, 
karbantartások között anyag- és 
színhasználat, valamint részletképzés 
tekintetében is akad néhány jó példa, de 
bátran alkalmazhatók a történeti falu 
területén jellemző anyagok és színek.  
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Településképi szempontból meghatározó területek 
III. 

Átalakuló hegyoldali üdülő és zártkerti területek 

 

 

 

 Településképi szempontból meghatározó terület - Átalakuló hegyoldali üdülő 
és zártkerti területek 

 

A harmadik településrész, a belterülethez 
szervesen kapcsolódó volt zártkertek 
területe, ahol többféle funkció keveredik. 
Megtalálható a lakó- és a rekreációs 
funkció, szőlészet és borászat, valamint a 
kertgazdasági agrártermelés is. A területet 
változatos méretű nőtt telekrendszer 
jellemzi, oldalhatáron vagy szabadon álló, 
lassan növekvő számban megjelenő családi 
házas beépítéssel. Közművesítettsége még 
korántsem teljes körű. 
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A településrész kialakult úthálózata csak a 
zártkertek megközelítését képes 
biztosítani, sem szélessége, sem 
kiépítettsége nem teszi lehetővé jelentős 
napi személyautó-forgalom lebonyolítását. 

Süttő borkultúrája ezen a területen éled 
újra, a parcellák között szaporodnak a 
szőlőültetvények, és a bikoli út mentén két 
kis borászat is megtelepedett.  

 

 

 

Javaslatok a hegyoldali üdülő és zártkerti területeken való építkezésre 

 

Ha itt építkezünk, akkor a legfontosabb szempontok: 

 a terephez való alkalmazkodás – hogy minél 
kevesebb földmunkát végezzünk, és az épület 
legmagasabb pontja is maradjon a környező táj 
sziluettjén belül; 

 az előkertek megtartása – már csak a 
viszonylag szűk utcák miatt is; 

 egyszerű tömeg- és tetőforma kialakítása 

 

 

 a tájba illő, hagyományos anyagok használata az épület külső felületein és a kerti 
utak, lépcsők építéséhez:  

o kő, tégla, világos (fehér, drapp, vajszínű, stb.) vakolat, esetleg fa burkolat,  

o fa nyílászárók,  

o hagyományos cserép, esetleg fémlemez vagy természetes pala fedés 

 átlátható, legfeljebb fejmagasságban végződő fa vagy fém anyagú, kő vagy tégla 
lábazatos kerítés, melyen belül sövényt telepíthetünk. 
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Településképi szempontból meghatározó területek 
IV. 

Természetvédelmi, tájképvédelmi oltalom alatt álló külterületek 

 

A település táji értékei között elsősorban 
a szőlőültetvények, a védett erdőségek, 
valamint Alsó-Vadács és környezete 
említendő. 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
segítségével lehatárolt területeken csak a 
természetvédelemhez és az 
erdőgazdálkodáshoz szükséges épületek, 
építmények jelenhetnek meg. Ezek 
kialakításának fő szempontjai: 

• Terephez való illeszkedés 

• Lehetőleg egyszintes kialakítás 

• Egyszerű tömegformálás 

• Természetes, naturális anyagok és 
színek használata 

 Településképi szempontból meghatározó terület - Természetvédelmi, 
tájképvédelmi oltalom alatt álló külterületek 
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Településképi szempontból meghatározó területek 
V. 

Bányaterületek 

 

 

 

 Településképi szempontból meghatározó terület - Bányaterületek 

 

Süttő hazánk egyik legfontosabb kőnyerő helye, 
ahol elsősorban díszítőmunkákra alkalmas 
köveket bányásznak. 
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Átalakuló területek 
VI. 

Gazdasági jellegű külterületi beépítések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Átalakuló terület – Gazdasági jellegű külterületi beépítések 

 

A telkek mérete és a beépítés módja az 
üzemi funkcióhoz igazodik, és ez igaz az 
épületek arányaira, részleteire és 
anyaghasználatára is.  

 

Az épületek megjelenése a tájban – bár 
nem feltétlenül előnyös – megfelelő 
építészeti formálás és rendezettség mellett 
elfogadható. 

Kerülendő az erős színek használata. 
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Átalakuló területek 

VII. 

Egyéb, beépítésre nem szánt külterületek 

 

A külterületekre vonatkozó általános szabályok betartása mellett a megjelenő épületek 
kialakításának fő szempontjai: 

 Terephez való illeszkedés 

 Lehetőleg egyszintes kialakítás 

 Egyszerű tömegformálás 

 Természetes, naturális anyagok és színek használata 
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5. 

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások 

közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek, 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 
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A kő használata napi szinten jelen van, a történeti településrészen kő a házszámtábla, az 
utcanév tábla: 

 

 

Kőből van – részben - a térburkolat  

 

 

Kő közterületi lépcső, a gyalogos híd és a támfal is: 
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6. 

Jó példák bemutatása:  

épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, 
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, 

 

Kerékvető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padlásszellőző 
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Tornácoszlop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lábazat és kiskert 
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Nyíláskeretezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látszó kő homlokzat, nyíláskeretezés és 
padlásfeljáró konzol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faragott kő a kőkerítésben 
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Fa kerítés 

 

 

 

 

 

 

 

Az emlékparkként karbantartott bikoli temető 
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7. 

Jó példák bemutatása: 

Kortárs épületek, felújítások Süttő területéről 

Felújítás …és annak részletei 

 

 

Felújítás Felújítás 

Felújítás Felújítás, jó karbantartás 
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Ipari épület 

 

Melléképület 

Pince 

 

 

 

 

 

 

Pince 

Felújítások 
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Más, Süttő arculatához is illeszkedő kortárs épületek, felújítások  
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