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1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 
 
A tervezési feladat témában a településszerkezeti terv és a HÉSZ (szabályozási terv) módosítása. 
 

Tervezési terület: 197 hrsz-ú belterületi ingatlan, melyen termelői piacot szeretne létesíteni az 
önkormányzat. A piac engedélyezéséhez azonban a zöldterületi övezeti besorolása nem megfelelő, bár 
a terület nagysága miatt a beépítési %-nak megfelel. A jelenlegi zöldterület közpark 3,1 ha. A terület 
beépítésre nem szánt Különleges beépítésre nem szánt burkolt vagy fásított köztér területű övezetté 
történő átsorolásával a piac épülete felépülhetne. A terület funkcióját és beépítettségét nem 
szeretnénk megváltoztatni. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32.§ (6) bekezdése alapján  
 
„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás 
megvalósítása miatt indokolt, 
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 
 
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Polgármesterének 15/2020.(XI.09.) határozata az érintett 
területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 
 
A településrendezési eszközök módosításának véleményezése tárgyalásos eljárással történhet, mert 
jelen módosítás az Eljr.-ben foglalt feltételeknek megfelel. 
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2. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT – HELYZETFLTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

2.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

 

Szőlősgyörök a dél-dunántúli régióban, Somogy megyében, a Fonyódi járásban, a Balaton déli partjától 
9-10 kilométerre található egy völgyben megbújva, a Lengyeltóti-Balatonboglár közti 6711-es út 
mentén; a legközelebbi városok: Lengyeltóti, Balatonboglár, Balatonlelle és a járásszékhely Fonyód. A 
település szőlő- és borgazdasági szempontból a Balatonboglári borvidék részét képezi. 
A Fonyódi járás 2013-tól Somogy megyéhez tartozó járás Magyarországon, székhelye Fonyód. 
Somogy megye 8 járása - Barcsi, Csurgói, Fonyódi, Kaposvári, Marcali, Nagyatádi, Siófoki, Tabi járások 
közül – a fonyódi járás az, mely balatoni kapcsolattal rendelkezik, valamint két főközlekedési útvonal 
az M7-es, illetve 67-es utak is keresztezik. 
Területe 18,63 km², népessége 1241 fő, népsűrűsége pedig 64 fő/km² volt 2020. január elsejei adatok 
alapján.  
A Fonyódi járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is létezett ezen a néven az 1950-es 
járásrendezéstől kezdve, amikor a Lengyeltóti járás székhelyét Lengyeltótiból Fonyódra helyezték, 
nevét is ennek megfelelően módosítva. (1974-ben szűntették meg az akkor működő járási rendszert.) 
A jelenlegi Fonyódi járásban 4 kisváros található: Fonyód, Lengyeltóti, Balatonboglár, Balatonlelle. A 
járás további illetékességi területei: Balatonfenyves, Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Karád, Kisberény, 
Látrány, Ordacsehi, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogytúr, Somogyvámos, Somogyvár, 
Szőlősgyörök és Visz (17 község). 
Északról Ordacsehi és Balatonboglár, nyugatról Lengyeltóti, délről Gyugy, és keletről Somonytúr, és 
kismértékben Látrány közigazgatási határa határolja a községet. 
Szőlősgyörök a nagyobb gazdasági központok felől elérhetőség szempontjából jó helyzetben van, bár 
pont Fonyód elérése műúton csak Lengyeltóti érintésével megoldható, földút kapcsolata van. Ennek 
megoldása, fejlesztése mindenképpen szükséges.  
 

  

Szőlősgyörök elhelyezkedése országos, megyei és járási szinten 
(forrás: TeIR térképi adatbázisa) 
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Földrajzi tájegység besorolását tekintve a település a Dunántúli-dombság nagytáj, Belső-Somogy 
középtáj és Kelet-belső-Somogy kistáj része. 
Szőlősgyörökről a legközelebb elérhető balaton-parti települések Balatonboglár (K,9 km, kb 10 perc) 
és Balatonlelle (11,2 km, kb 12. perc). A járási központ, Fonyód négyszámjegyű közúton kb 17 km-re 
(Lengyeltótin és Balatonbogláron keresztül is megközelíthető) fekszik, időben 15 perc a felkeresése. A 
megyeszékhely Kaposvár négyszámjegyű közúton 47,1 km, míg a legközelebbi kétszámjegyű 67-es 
számú főúton, már 66,7 km (mindkét esetben kb. 50 perc a menetidő), mivel az észak-déli 
dombvonulatok miatt lényegében hiányoznak a kelet-nyugati irányú közvetlen összeköttetései a 
Balatontól délre fekvő településeknek. 
Az autópályán (M7) elérhető legközelebbi megyei jogú városok Nagykanizsa (78,7 km, kb 45 perc), 
illetve Székesfehérvár (90,1 km, kb. 50 perc). Budapest autópályán 148 km-re fekszik (kb. 1 óra 30 
perc), így elérhetősége jónak mondható.  
A település vasúti összeköttetéssel nem rendelkezik, Lengyeltói vasútállomás 8,4 km-re (10 perc), a 
Fonyód-Kaposvár (36-os) vonalon található, Fonyód utáni első megállóhely. Napi 10 vonatpár segíti a 
település jó elérhetőségét. Fonyód vonaton 15 perc, Kaposvár sebesvonattal 60 perc, személyvonattal 
mintegy 90 perc alatt érhető el. Balatonfenyves irányából régen Buzsák Csisztapusztáig (Csiszta-
gyógyfürdő) üzemelt a kisvasút, melyet szeretnének újra felújítani és üzembe helyezni turisztikai 
jelleggel. 
A legközelebbi regionális repülőtér Sármellék a megyeszékhellyel közel azonos távolságra, de nyugati 
irányban fekszik (51,7 km, kb. 40 perc távolságra). Említést érdemel még Siófok Kiliti repülőtér, ami 
viszont már 47,9 km-re található. A nemzetközi repülőgépjáratok többsége a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtérre (BUD) érkezik, mely autópályán 176 km-re található, és kb. 1 óra 30 perc az időbeli 
megközelítése. 
 

 
Szőlősgyörök és térségének közlekedési elérhetőségei 

(forrás: TeIR térképi adatbázisa) 
 
Szőlősgyörök kialakulását és későbbi fejlődését elsősorban kedvező környezeti adottságai határozták 
meg, ilyen adottságok például a Jamai patak, a Boglári-dombhát. Az idők folyamán lezajlott fejlődés 
során a község egyenletesen terjeszkedett a peremek felé, míg a folyamat el nem érte a természetes 
domborzati határokat. A település ezekután a belső telekszerkezetét kezdte felparcellázni és így egyre 
inkább kompakttá vált.  
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Külterületen az adottságok a tájszerkezet és a tájhasználat szervesnek mondható. A jelenlegi 
struktúrák, szerkezetek főbb vonalait a szerkezeti terv megőrizte és finomította a szabályozás során. 
Szőlősgyörök külterületén keleti irányból végig haladva a különböző területfelhasználási módok tájba 
illően, szervesen és logikus módon kialakult rendszerét a szerkezetalakítás megerősítette – erdők - 
szőlők - kertes gazdálkodási területek - belterület - szántók. A külterületi dülőút rendszert fejlesztve – 
a meglévő dűlőutaknak megfelelő szabályozási szélességet biztosítva és ahol szükséges ott új 
nyomvonalakat alakítottak ki. 
Belterületen a beépített terület két részre osztható fel, az „ófalu”-ra és az „újfalu”-ra. Mindkét egység 
kiegyensúlyozottan fejlődött és hagyományos, beállt összképet mutatnak. A településbelterülete az új 
megjelenő igényeknek köszönhetően bővítésre került északi irányba, figyelembe véve az akkor 
hatályos Balaton Törvény által előírt szabályozási mutatókat. Jelenleg Szőlősgyörök belterülete cca 
10,85 ha. 
 

Új a szerkezetet továbbfejlesztő jelentősebb elemek: 

Zkp (beépítésre nem szánt zöldterület) → Kbkt (Különleges beépítésre nem szánt burkolt vagy fásított 
köztér ) 

A fenti elemek változatos lehetőséget biztosítanak Szőlősgyörök területi fejlődésének miközben a 
település kompaktságát megőrzik, illetve kikerekítik.  
 

 

 

 
 
 

A rendezéssel érintett terület 
Szőlősgyörök belterületének déli 
határánál belterületen helyezkedi el. A 
terület településen belüli közlekedési 
kapcsolata kiváló, ezért is megfelelő a 
piac funkció elhelyezésére. Gépjárművel 
a település tengelyét adó 6711. sz. 
mellékútról (Szabadság utca) 
megközelíthető 
. 
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2.2. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) és az 
általa szabályozott Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet (továbbiakban: BKÜTrT) alapján 
Szőlősgyörököt az alábbi térségi 
területfelhasználási kategóriák valamint 
országos és térségi műszaki infrastruktúra-
hálózati elemek, egyedi építmények érintik: 

− 6711 j. mellékút – meglévő elem 
− mellékút hálózat fejlesztés 6711 j. út 

Ordacsehi összekötése 
− Energetikai hálózat egyedi építmény 
− Vízi létesítmény 
− Erdőgazdálkodási térség 
− Mezőgazdasági térség 
− Települési térség 
− Szőlő, gyümölcs és kertművelésű 

térség 
A tervezési terület települési térségbe tartozik. 

 

 

A MATrT Ökológiai hálózat, magterületének 
övezete, ökológiai folyosójának övezte, 
pufferterületének övezete érinti Szőlősgyörököt, a 
rendezéssel érintett területeket közvetlenül érinti.  
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében 
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

A MATrT Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete részben érinti Szőlősgyörököt, de a 
rendezéssel érintett területet nem érinti. 
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A MATrT Erdők övezte részben érinti 
Szőlősgyörököt, de a rendezéssel érintett 
területet közvetlenül nem érinti. 

A MATrT övezeti tervei közül, a Világörökség 
várományos területek övezte nem érinti 
Szőlősgyörök község közigazgatási területét és 
így a tervezési területre se közvetett, se 
közvetlen hatása nincs. 
 
 

 

 

Honvédelmi és katonai célú terület övezte által 
érintett települések. Nem érintett. 

BKÜTrT – Tájképvédelmi szempontból kiemelt 
kezelési terület övezete 
Nem érintett..  

 

 

BKÜTrT Tómeder övezete 
Nem érinti Szőlősgyörök község közigazgatási 
területét és így a tervezési területre se közvetett, 
se közvetlen hatása nincs. 
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BKÜTrT Kertes mezőgazdasági terület övezete 
Részben érinti Szőlősgyörököt, de a 
rendezéssel érintett területet közvetlenül nem 
érinti.  
 

 

 

BKÜTrT Borszőlő termőhelyi kataszter terület 
övezete 
Nem érintett. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendeletben megállapított országos övezetek 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
A tervezési terület az övezet által nem érintett. 

 

 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
A tervezési terület az övezet által nem érintett.  
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tájképvédelmi terület övezete 
A tervezési terület az övezet által nem érintett. 

 

 

vízminőség-védelmi terület övezete 
 

A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5.§ (2) bekezdés 
szerint a vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó 
települések településrendezési eszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket. 
 

Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján a település a Balaton részvízgyűjtő, Balaton 
közvetlen tervezési alegységen belül, a HU_sp.4.3.1 
kódszámú, Balaton déli vízgyűjtő megnevezésű 
dombvidéki sekély porózus felszín alatti víztestet érinti.  

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meghatározottak szerint, a felszín alatti víztest mennyiségi állapota 
,jó" , de kémiai állapota - a felszíni vizek gyenge kémiai állapota miatt- ,,gyenge" minősítést kapott. 
A jó állapot fenntartása érdekében a felszíni, felszín közeli, felszín alatti vizek és ezek víztartó képződményei 
nem szennyeződhetnek. 
 

Vízminőség-védelem (vízminőség-védelmi területek övezetének) szempontjai szerint a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területek besorolása című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján, 
Szőlősgyörök település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi területek körébe sorolandó. 
 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a felszíni és a felszín alatti vízbázisok védelme érdekében a) felszín 
alatti vízbázis esetében a védőidomot és védőterületet belső, külső, valamint hidrogeológiai-, b) felszíni 
vízkivételnél a védőterületet, belső, külső és hidrológiai védőövezetekre osztva kell meghatározni, kijelölni, 
kialakítani, és fenntartani. Szőlősgyörök település ugyanakkor e rendelet szerint kijelölt sérülékeny üzemelő, 
ivó- ásvány és gyógyvízhasznosítást szolgáló felszín alatti vízkivételek védőövezeteit nem érinti. 
 

Mivel a település az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak 
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 
6/2002. (Xl. 5.) KvVM rendelet 6. és 7. számú mellékletében sem szerepel, Szőlősgyörök a jogszabály szerint 
kijelölt felszíni ivóvízbázist, illetve halas vizet sem érint. 
 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint, Szőlősgyörök kijelölt érzékeny felszíni víz (Balaton) vízgyűjtő 
területén, azaz tápanyag érzékeny területen található. 
 

Szőlősgyörök a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) 
Korm. rendelet alapján kijelölésre került és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén 
történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete által nyilvántartott nitrátérzékeny 
területeket nem érint. 
 

Fentiekből adódóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait ennek megfelelően kell betartani. 
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Szőlősgyörök közigazgatási területén a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt 
és Magyarország második (felülvizsgált) vízgyűjtő-gazdálkodási tervében nyilvántartott természetes 
fürdőhelyek, illetve a kijelölés miatt védett vizek, víztestek találhatók. 
 

Szőlősgyörök tekintetében 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló Negyedik rész - a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének 
előírásait figyelembe kell venni. 
nagyvízi meder övezete 
A tervezési terület az övezet által nem érintett. 

 

 

VTT-tározók övezete 
A tervezési terület az övezet által nem érintett. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendeletben megállapított kiemelt térségi övezetek 
ásványi nyersanyagvagyon övezete 
Ezen övezetek esetében csak az érintett 
települések kerültek meghatározásra, a 
ténylegesen érintett területek lehatárolását a 
településrendezési eszközökben kell elvégezni. 
Adatszolgáltatás alapján a tervezési területekre 
a SMKH Bányászati Osztálya nem állapít meg 
érintettséget. 
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rendszeresen belvízjárta terület övezete 
A tervezési terület az övezet által nem érintett. 

földtani veszélyforrás terület övezete 
Ezen övezetek esetében csak az érintett 
települések kerültek meghatározásra, a 
ténylegesen érintett területek lehatárolását a 
településrendezési eszközökben kell elvégezni. 
Adatszolgáltatás alapján a tervezési területekre 
a SMKH Bányászati Osztálya nem állapít meg 
érintettséget. 

 

 

vízeróziónak kitett terület övezete 
A tervezési terület az övezet által nem érintett. 

általános mezőgazdasági terület övezete 
A tervezési terület az övezet által nem érintett. 
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Somogy Megyei Területrendezési Terv (SmTrT) célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei 
területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastruktura-hálózatok és egyedi építmények 
összehangolt térbeli rendjét.  
 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén csak az egyedi övezeti tervlapok azok, melyeket figyelembe 
kell venni. 
A MATrT egyedileg meghatározott övezetek lehatárolására ad lehetőséget a megyei 
területrendezési tervben. Somogy megyében az alábbi egyedi övezetek meghatározása javasolt:  
a) rendelettel  

• Napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület egyedi övezete  
• Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi övezete  

b) határozattal  
• Aprófalvas települések egyedi övezete  
• Dráva menti települések egyedi övezete 

(forrás: A települést érintő SMTrT –ben megállapított megyei övezetek (2020)) 
Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi 
övezete 
 

Területi hatálya nem érinti a BKÜTrT területét. 

Napenergia hasznosítás szempontjából 
korlátozással érintett terület egyedi övezete 
 
Napenergia hasznosítás szempontjából 
korlátozással érintett terület övezete: Egyedileg 
meghatározott megyei területrendezési övezet, 
amelybe azok az értékes és be nem épített 
területek tartoznak, ahol naperőmű park 
kijelölését kerülni kell. 
 

1) A háztartási méretű kiserőművek kivételével 
naperőmű nem létesíthető az övezet területén.   
2) Az (1) pont szerinti szabályt akkor nem kell alkalmazni - az illetékes hatóságok egyetértésével - ha 
az aránytalanul nagy terhet jelentene a beruházás megvalósítása során.  
3) Az ökológiai hálózat pufferterületein naperőmű elhelyezéséhez a természetvédelmi hatóság 
hozzájárulása szükséges.  
4) Az övezetet a településrendezési eszközökben a definícióban felsorolt övezetek figyelembe 
vételével kell lehatárolni. 
 

A tervezési terület érintett az övezet által, de napenergia hasznosítása nem tervezett. 
 

 

Drávamenti települések egyedi övezte 
Szőlősgyörök nem tartozik a Drávamenti 
települések közé. 
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Aprófalvas települések egyedi övezete 
Szőlősgyörök nem tartozik az aprófalvas 
települések közé.  

 
 

2.3. A hatályban lévő településfejlesztési döntések bemutatása 
 
Szőlősgyörök Településfejlesztési Koncepcióját az Önkormányzat Képviselőtestülete 89/2002.(XII.17.) 
Kth. sz. határozattal fogadta el. 
 
A hatályos fejlesztési dokumentumok jelentős hangsúlyt fektetnek Szőlősgyörökön a település táji-
természeti-társadalmi adottságainak. Ennek érdekében szem előtt tartja a mai és a jövőben lehetséges 
erőforrások megfelelő kihasználását, a jelenlegi kedvező elemek megtartásával. 
 
Turizmus: a település fejlődésének meghatározó része egy összetett, több lábon álló turisztikai termék. 
A település megőrzött környezete, viszonylagos nyugalma, ugyanakkor a Balaton közelsége, a kastély 
és a védett kastélypark, a szőlőkultúra hagyományai mind olyan vonzerőt jelentenek, amelyek a 
település életét, turisztikai kínálatát alakíthatják. 

 
Mezőgazdaság tekintetében: a településen a táji-természeti adottságoknak megfelelően folytatódik a 
mezőgazdasági termelés, kihasználva mindazokat a sajátosságokat, amelyeket a táj kínál, különös 
tekintettel a szőlőterületekre. A jól működő szaktanácsadási rendszer segítségével a legjobb 
technológiákat alkalmazzák a helyi szőlészek. A jó megélhetés és a támogatások miatt a település 
lakóinak nagy része a borászati tevékenységekből és az ehhez kapcsolódó borturizmusból él. A legtöbb 
szőlőparcella családi vállalkozások tulajdonában található. A családi-kisüzemi borgazdaságok 
egymással is jó kapcsolatokat ápolnak, és érdekeik, valamint a borászati kultúra védelmében közösen 
tevékenykednek. A családi vállalkozási forma előtérbe kerülésével egyedi jellegű termékeket is 
juttatnak a helyi gazdálkodók a piacokra, melyek országosan ismertté és elismertté teszik a települést. 

 
Oktatás tekintetében: a település és a településen élők jövőjének szempontjából az egyik legfontosabb 
az oktatás helyzetének, infrastrukturájának fejlesztése. A megfelelő iskolai képzés biztosítása 
érdekében komoly ráfordítással jelentős fejlesztések valósulnak meg. A településen működő oktatási 
intézmény minőségi színvonala emelkedik. A modern oktatási tárgyak bevezetése – informatikai 
alapképzés, idegen nyelv ismeretének oktatása – hozzájárul a diákok képzettségi szintjének 
javításához.  

 
Ipar-szolgáltatás tekintetében: az M7-es autópálya tovább építésével, valamint a csatlakozások 
kiépülésével gazdaságilag tovább erősödik Somogy megye északi térsége. Ez a javulás érezteti hatását 
Szőlősgyörökön is. A rácsatlakozások, kapcsolatok kiépülésével a térség feltételei tovább javulnak és 
ez által a település gazdasági feltételei is bővülnek. Elsősorban a bedolgozó vállalkozások, valamint a 
feldolgozó vállalkozások esetében erősödnek a gazdasági tevékenységek. Az elérhetőség javulása és a 
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gazdasági megerősödés a települési és turisztikai kínálathoz kapcsolódó szolgáltatások megjelenését, 
fejlődését is eredményezi. 
 

2.4. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
A területre és közvetlen környezetére hatályos településrendezési eszközök: 

− Szőlősgyörök teljes közigazgatási területét érintő 90/2002.(XII.17.) Kth. számon elfogadott 
többször módosított Szőlősgyörök Község Településszerkezeti Terve (TSZT), 

− többször módosított 6/2003.(VI.24.) Kr. számon jóváhagyott Szőlősgyörök Község Helyi Építési 
Szabályzata.   
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2.4.1. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 
 

197 hrsz-ú terület 

 

 

A terület jelenleg zöldterület, közpark. A tervezési terület közvetlen határos a külterület, beépítésre 
nem szánt Zöldterület közpark területtel. 
A külterületi rész „Szőlősgyörök I. (Bíróréti homokbánya) – homok” volt Szőlősgyörök 037/2,6,7,8 
hrsz-ú ingatlanokat érintően. A bánya területtel érintett rész egyébként régészeti lelőhely is. Jelentős 
határvonal a tervezési terület és a régészeti terület között egy természetes vízfolyás, mely a Jamai-
patakba folyik. 
A település jelenleg a nagyobb rendezényeit ezen a területen tartja, mint például fogathajtó 
versenyeket, falunapot. Közvetlen határos falusias lakóterülettel.A terület hasznosítása funkcióban 
és beépítettségben nem változna. Itt kapna helyet a falu termelői piaca, mely jelenleg a zöldterületi 
szabályozás miatt nem kahat építési engedélyt. 
 
A tervezett fejlesztés településszerkezeti terv módosítását vonja maga után. 

 
2.4.2. A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításai 

 

197 hrsz-ú terület 

 

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 
6/2003.(VI.24.) számú rendelete, melyet 
7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. és a 
településkép védelméről szóló 
4/2019.(VI.27.) rendeletével módosított. 
A tervezési terület Z jelű zöldterület övezetbe 
tartozik, melyre a hatályos HÉSZ az alábbi 
rendelkezéseket fogalmazza meg: 
A homokbánya melletti területként nevesített 
a HÉSZ-ben Z-2 övezeti megnevezéssel, 
ugyanakkor a szabályozási terven csak Z jellel 
került jelölésre. 

 
Zöldterület 

16. §. 

/1/ Zöldterület (közpark) a Szabályozási Terveken Z jellel szabályozott növényzettel fedett közterület. 

tervezéssel érintett 
terület 
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/2/ A déli homokbánya melletti (Z-2) zöldterületen vendéglátó, sport, szabadidő létesítmények 
illetve a terület fenntartásához szükséges épületek helyezhetők el max. 2%-os 
beépítettséggel.  

/3/ A Halas-tó melletti (Z-1) zöldterületen kizárólag a horgászturizmust szolgáló, esőbeálló jellegű 
építmények illetőleg a testedzést, pihenést, játékot szolgáló épületnek nem minősülő köztárgyak 
helyezhetők el. 

/4/  
/5/ A zöldterület területén a közmű és távközlési létesítmények csak föld alatt vezethetők. 
/6/ Bódé, pavilon, sátor csak rendezvények idején azok időtartamára külön engedély alapján állítható 

fel. 
 
Összességében a terület 2 %-os beépítettséggel rendelkezik sport és szabadidő létesítmények 
építésére. További építési paramétereket a HÉSZ nem állapít meg. 
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2.5. A település társadalma 
 

2.5.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

 
Népességszám 
 

 

év Fő 
1870 1.279 
1900 1.242 
1950 1.374 
1960 1.405 
1970 1.329 
1980 1.322 
1990 1.355 
2000 1.217 
2010 1.212 
2020 1.241 

 

Forrás: KSH és Somogy megyei kormányhivatal honlapja - dokumentumtár 
 
Szőlősgyörök az elmúlt 130 évben viszonylag egyenletes népességszámmal rendelkezett. Lélekszáma 
a vizsgált időszak alatt szinte alig változott. Mindössze egy kisebb emelkedés volt tapasztalható, 
amelynek a csúcsát a 60-as évek jelentették, amikor a település lakosságszáma meghaladta az 1.400 
főt. Ekkortól egy lassú, de folyamatos fogyás indult el. Az utóbbi 10 évben, 2010 és 2020 között 
azonban e negatív irányt a település képes volt megfordítani. Napjainkra a lassú stagnáló enyhén 
növekvő népességszám jellemzi a települést, mely az országos és megyei adatokhoz képest rendkívül 
pozitív irány. Azt mutatja, hogy a település a jövőképét jól határozta meg és fejlődési iránya megfelelő. 
Ennek magyarázható okai továbbá a bevándorlás, illetve bizonyos fokig a magasabb természetes 
szaporodás, kisebb mértékű halálozás megfelelő egyensúlya. 
 
Korösszetétel  
 

 

A település lakosságának 
korösszetétele 
átlagosnak mondható. 
Az országos átlagnál 
valamivel kedvezőbb a 
fiatalabb lakók száma. 
 

Az aktív korosztály 
magas száma a település 
jövőjét tekintve nagyon 
biztató, hiszen ez az oka 
annak, hogy lassú, de 
mégis kimutatható 
népességnövekedés 
jellemzi a települést. 
Az aktív korú lakosság a 
teljes népesség 65 %-a. A 
fiatalkorú inaktív  
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lakosság a teljes népesség 12,5 %-át, míg az idős korosztály a teljes népesség 22,5 %-át teszi ki. Nem 
az elöregedés jellemzi a falu népességét, de még mindig urna alakú a korfája, ami azt jelenti, hogy a 
születések száma kevés. A tendencia – ha a fiatalok száma nem emelkedik – lassuló növekedés, 
stagnálás és népességfogyás. Ez az elkövetkezendő 30-40 éves prognózis. 
 
év 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 
fő 34 39 41 43 67 76 70 64 130 

          
év 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-x 
fő 113 90 92 103 117 65 59 38 

Forrás: Somogy megyei kormányhivatal honlapja - dokumentumtár 

 
A település férfi és női lakosságának aránya is megfelel az átlagnak: 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 
 
 

Korcsoport 

 

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 
és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 650 655 1305 49,81% 50,19% 
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)   21 1,61 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 67 61 128 5,13% 4,67% 
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 22 12 34 1,69% 0,92% 
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 384 361 745 29,43% 27,66% 
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 49 65 114 3,75% 4,98% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 128 156 284 9,81% 11,95% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A természetes szaporodás jelentős negatív mérlegét a pozitív vándorlási egyenleg a 90-es évek elejéig 
tudta szinten tartani. A 2016-ban jelentős volt a negatív természetes szaporodás, mely az évenként 
változó vándorlási egyenleggel nem volt képes már a lakónépesség kiegyenlítő szerepére, ezért lassú, 
de folyamatos népességfogyást eredményezett. Az elmúlt években azonban a pozitív természetes 
szaporodásnak, és csökkenő mértékű kivándorlásnak köszönhetően az állandó lakosság számában 
stagnálás, nagyon kicsi növekedés tapasztalható. Az elmúlt, közel 5 évben azonban a jelentős 
népességcsökkenés megállt, a népességszámban stagnálás, nagyon kis mértékű növekedés 
mutatkozik. 

Természetes szaporodás, fogyás (‰) 
Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve. 

(Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép, LEADER) 
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Vándorlási egyenleg (‰) 

Az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik 
közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete, ezer 
lakosra vetítve. 

(Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép, LEADER) 

 

  

Öregedési mutató 
Állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma 

(Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép, LEADER) 

 

Korösszetétel 2010-2020. éves adatsorok alapján 
(forrás: www.kormanyhivatal.hu) 

korcsoport év 
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A statisztikai rendszerekben elérhető adatok szerint a település lakosságában a 15-59 évesek száma 
folyamatosan csökken, míg a 60 év felettiek száma folyamatosan nő. A népesség korösszetételéről 
fontos információhordozó az öregedési mutató, amely megmutatja, hogy egy fiatalkorúra hány 
időskorú jut. 
A halálozási és születési arányszámok alakulásának, - részben a be- és elköltözők életkori 
összetételének következményeként - az idősebb korosztályok aránya növekszik a településen a 
fiatalabb produktív korban lévők rovására. A vándorlási egyenleg ezt jelentősen mérsékli, ugyanakkor 
az országos tendencia lassan hatással lesz Szőlősgyörökre is. 
A Fonyódi járásban sajnos Szőlősgyörök a kedvezőtlenebb öregedési mutatóval rendelkező 
településekhez tartozik, ugyanakkor a vándorlás pozitív egyenlege szinte egyik legkedvezőbb. Ezekből 
arra lehet következtetni, hogy egyelőre az elkövetkezendő 10 évben stagnálni fog az állandó népesség 
száma. 
Trend egyedül az öregedési mutatóban mutatható ki, 2019-ben 310 fő, 2020-ban 324 fő, 2021-ben 337 
várható öregedési mutatónak. 

 

 

 

Öregedési mutató- Állandó népességből a 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma Szőlősgyörökön 

(Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép, LEADER adatok alapján saját szerkesztés) 

 
Etnikai összetétel 
 
A településen magyar 1103 fő, a többi egyéb, ami azt jelenti, hogy a nem vallott nemzeti hovatartozása 
tekintetében. Jellemző etnikum a magyaron kívül a német, egyéb etnikum nem jellemzi a települést. 
 
Sajátos, elsősorban a nyári szezonhoz köthető, etnikai csoportnak tekinthetők Szőlősgyörökön az 
ingatlannal rendelkező külföldi - főképp német és osztrák – állampolgárok. 
 
Foglalkoztatottság – munkanélküliség 
 
Foglalkoztatási szempontból Szőlősgyörök kedvezőtlen helyzetben van. A 2011. évi népszámlálás 
adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a 15-64 éves lakónépesség 934 fő a községben, a nyilvántartott 
álláskeresők száma ebben az időszakban 117 fő. 
A 180 napnál régebben állást keresők száma a megyében igen magas, a településen azonban 32,5 %, 
ami alacsonyabb a többi település mutatóival szemben. A nyilvántartott álláskeresők számának 
alakulása az mutatja, hogy 2008 után kismértékben csökkent, majd ismét emelkedett az álláskeresők 
száma. A legfrissebb lengyeltóti kistérségi adatok a Balaton Régióban nem számítanak kiemelkedően 
rossznak. Somogy megyén belül a munkanélküliségi rátát tekintve a Lengyeltóti kistérséget csak 
néhányan előzik meg, a munkanélküliség magas. 

y=mx+b y =13,494x + 175,35 

R2 0,9720 

x 10 11 12 

m 13,494 

b 175,3500 

y(x) 310,2900 323,7840 337,2780 

 2019 2020 2021 
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Az alábbi táblázat a munkanélküliségi mutatókat, és a foglalkoztatás elősegítése érdekében indított 
képzéseket tükrözi Szőlősgyörök községben. 

 
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

 
 
 

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Férfi 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804) 

 
Összesen 

 
Férfi (TS 0801) 

 
Nő (TS 0802) 

 
Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 
2014 457 461 918 38,25 8,37% 39,25 8,51% 78 8,44% 
2015 453 452 905 39 8,61% 36,75 8,13% 76 8,37% 
2016 449 439 888 26,75 5,96% 29,5 6,72% 56 6,33% 
2017 452 427 879 26,25 5,81% 26,5 6,21% 53 6,00% 
2018 455 438 893 25 5,49% 25,5 5,82% 51 5,66% 
2019 n.a. n.a. - 22 - 19,25 - 41 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 
 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

 
Fő 

összesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
78 

 
76 

 
56 

 
53 

 
51 

 
41 

 
20 év alatti (TS 1002) 

Fő 3 0,75 1,5 0,5 2 0,75 

% 3,87% 0,99% 2,67% 0,95% 3,96% 1,82% 
20-24 év (TS 1003) Fő 9 9,25 8,25 6,75 5 5,25 

% 11,61% 12,21% 14,67% 12,80% 9,90% 12,73% 
25-29 év (TS 1004) Fő 8,5 7,25 4 5,25 5,75 6 

% 10,97% 9,57% 7,11% 9,95% 11,39% 14,55% 
30-34 év (TS 1005) Fő 6,25 7,5 4,5 3,75 5,5 2,75 

% 8,06% 9,90% 8,00% 7,11% 10,89% 6,67% 
35-39 év (TS 1006) Fő 9,5 9 5,25 5,25 3,25 1,75 

% 12,26% 11,88% 9,33% 9,95% 6,44% 4,24% 
40-44 év (TS 1007) Fő 5 5,25 3,25 3,5 4,5 4,5 

% 6,45% 6,93% 5,78% 6,64% 8,91% 10,91% 
45-49 év (TS 1008) Fő 11,25 7,25 4,5 5 5,75 2,75 

% 14,52% 9,57% 8,00% 9,48% 11,39% 6,67% 
50-54 év (TS 1009) Fő 8,75 7,25 7,5 5,75 5 5 

% 11,29% 9,57% 13,33% 10,90% 9,90% 12,12% 
55-59 év (TS 1010) Fő 13,5 15,25 8,5 4,75 4,25 4 

% 17,42% 20,13% 15,11% 9,00% 8,42% 9,70% 
59 év feletti (TS 1011) Fő 2,75 7 9 12,25 9,5 8,5 

 
Érdekes megfigyelni, hogy a naponta ingázók aránya az aktív korú kereső lakosságon belül 66,1 %-os 
(2001-ben 68 % volt). Ez a járásközpont és nagyobb települések átlaga, ugyanakkor magasnak 
mondható. 
A település a lakosság számához képest aránylag kevés helyi munkalehetőséget tudhat magáénak, s 
ennek következtében a lakosság egy része napi rendszerességgel ingázni kényszerül. Az ingázás, 
amellett, hogy felesleges többlet terhet ró a lakosságra és szabadidős tevékenységektől veszi el az időt, 
további, a település távlati perspektívája tekintetében kedvezőtlen változásoknak is okozója lehet 
egyben. 
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A nyilvántartott álláskeresők száma Szőlősgyörökön az elmúlt évek során, jelentősen csökken, de az 
azt megelőző években magasan stagnált. A legtöbb nyilvántartott álláskereső 2009-2012 között volt. 
A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők, tehát a tartós munkanélküliek száma 2009-től alapvetően 
stagnál. Alapvetően megyei átlaghoz közel, vagy alatta alakultak a mutatók. 
 

  
Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú 

népesség 
15-64 éves állandó lakosra vetítve (%) 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált, tartós 
munkanélküliek aránya összes munkanélküli 

százalékában (%) 
(Forrás: TEIR – LEADER) 

A pályakezdő munkanélküliek aránya viszont a megyei átlagot tekintve 2018-ban rossz eredményt ért 
el. A településen, ellentétben a járási, megyei és a régiós aránnyal, 2009 és 2012 között volt 
alacsonyabb. 
Szőlősgyörökön a járási, megyei és a régiós értékekhez hasonlítva jóval magasabb volt az adófizetők 
aránya egészen 2014-ig amikor is közel 50 % volt. Azt követően a viszonyított értékek megugrottak, 
viszont a településre vonatkozó nem tudta tartani ezt a lépést. A tendencia megegyezik az említett 
területi egységekkel, az elmúlt években gyakorlatilag stagnált az egymáshoz viszonyított arányuk. A 
legmagasabb 2014-ben volt, 38,43 %-os értékkel. 
 

  
25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya (%) 

  
Adófizetők aránya 

SZJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők 
száz állandó lakosra vetített száma (%) 

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem  
A személyi jövedelemadóköteles jövedelem 
adóval csökkentett értéke egy lakosra vetítve (Ft) 

(Forrás: TEIR – Helyzet-Tér-Kép, LEADER)  
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A településen az egy lakosra jutó nettó jövedelem a megyei átlag alatt van a vizsgált időszakban végig. 
A 2017-es évben 767.995 Ft volt, ami egy hónapra levetítve 64.000 Ft volt. Mindez annak ellenére 
alacsony, hogy folyamatos lassú emelkedés tapasztalható a jövedelemben. 
 
Ha a trendeket próbálunk keresni a fenti adatok között, akkor alapvetően a nyilvántartott álláskeresők 
és jövedelem tekintetében szükséges részletesebb elemzésbre bocsátkoznunk: országos átlaghoz 
hasonlóan,  várható a az álláskeresők arányának csökkenése, mely függ a munkavállalók és lakosság 
számától is. A lakosságszám alapvetően stagnál, illetve csökkenő képet mutat, az állás nélkül levők 
száma meg sok esetben fals adatot mutat gazdasági szempontból, hisz sokan kikerülnek a 
nyilvántartásból, vagy pedig más településre költöznek.  
 
A jövedelmet tekintve az országos átlaghoz képest hasonló mértékben várható a növekedés. 
 

 

y=mx+b y =-1,0352x+15,113 

R2 0,8175 

x 10 11 12 

m -1,035 

b 15,1130 

y(x) 4,8 3,7 2,7 

   2019 2020 2021 

 

y=mx+b y =29496x+377652 

R2 0,8175 

x 10 11 12 13 

m 29 496,000 

b 377 652,0000 

y(x) 672 612 702 108 731 604 761 100 

 2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 
Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes 
korú népesség  15-64 éves állandó lakosra 

vetítve (%) Szőlősgyörökön 

 
A személyi jövedelemadóköteles jövedelem 

adóval csökkentett értéke egy lakosra vetítve (Ft) 
Szőlősgyörökön 

(Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép, LEADER adatok alapján saját szerkesztés) 
 
Életminőség, lakásállomány 

Szőlősgyörök lakónépességének életminőségéről fontos információkat szolgáltat a települési 
lakásállomány mennyiségi és minőségi összetétele, valamint a zöldfelületek aránya és kihasználtsága.  
A 90-es években folyamatosan növekedett a lakások száma (447-ről 496 db-ra), majd komoly zuhanás 
következett a 2000-ben. Ezt követően a lakásállomány ismételten dinamikus növekedésnek indult, 
végül 2020-ra elérte a 2000-es értéket. Az akkori csökkenéssel egyidőben a település lakónépessége is 
csökkent. 
 
Ez a lakásállomány a település lakosságszámával összevetve azt jelenti, hogy átlagban 2,4 fő él egy 
lakásban, míg a 90-es években ez az arány 3,0, majd 2,7 volt, azaz jellemzően a két-három fős 
háztartások száma volt a jellemző. 
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Lakások száma 1990-től (db) 
(forrás: KSH Helységnévtár) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lakások száma 1990-től (db) 

(forrás: KSH Helységnévtár és saját szerkesztés) 

A lakások számát tekintve mindenképp növekedés várható a következő években a gazdasági recessziót 
is figyelembe véve, hisz az állam az utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a fiatal családosok 
lakhatásának elősegítésére. 
A helyi lakosság életminőségére enged következtetni a települési lakásállomány összetétele, illetve a 
lakóingatlanok állapota, minősége.  Az összes lakás közül a 5,8 % rendelkezik alacsony 
komfortfokozattal. Tehát elmondható, hogy a lakások kb 90 %-a megfelelő komfortfokozatú. Továbbá 
Szőlősgyörökön a lakásállomány több mint fele az utóbbi ötven év során épült. Ez kedvezőbb arány, 
mint a Somogy megye községeinek esetében kimutatható átlagos érték. Viszont az utóbbi években 
megyei átlaghoz képest kevesebb új épület került átadásra. 
 

  
Alacsony komfort fokozatú lakások és lakott 

üdülők aránya (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás) (%), 2011 

Közműolló Közcsatornahálózatba bekapcsolt 
lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba 

bekapcsolt lakások százalékában (%) 

y=mx+b y =2,2662x455,71 

R2 0,8439 

x 20 

m 2,266 

b 455,7100 

y(x) 501 

 2021 



32 
 

 
Épített lakások (és üdülők) az éves lakásállomány százalékában (%) 

(Forrás: TEIR – Helyzet-Tér-Kép, LEADER) 
 

2.5.2. Térbeli-társadalmi rétegződés 
 
Szőlősgyörök a balatoni üdülőkörzethez tartozó Somogy-megyei település, a parttól 8-9 kilométerre.  
 
A tó közelében található településekre jellemző intenzív üdülés, és az ebből következő jellemző 
területhasználat elkerülte a községet. Mindez annak a következménye, hogy az elmúlt évtizedekben 
elsősorban közvetlenül a tóhoz és a vízhez kapcsolódott a turizmus, így főleg a part mentén 
elhelyezkedő területeket-településeket érintette. A parttól távolabb található kisebb települések 
fejlődésében, gyakran a kedvezőtlenebb közlekedési viszonyok miatt nem vált jellemzővé az intenzív 
turizmus. Ebbe a csoportba tartozik Szőlősgyörök is, ahol a turisztika robbanásszerű fejlődése ellenére, 
meg tudott maradni egy tipikusan falusias, nyugodt települési környezet. 
 
Szőlősgyörökön nem alakult ki olyan releváns társadalmi konfliktus, érdekviszony, amely e fejezet 
kidolgozását tenné szükségessé. 
 

2.5.3. Települési identitást erősítő tényezők 
 
Szőlősgyörök a Jamai-patak mentén helyezkedik el, akárcsak Szőlőskislak és Gyugy községek is. Ezen 
települések kialakulásánál minden bizonnyal elsődleges szempont lehetett a víz közelsége. Ezt 
bizonyítják a régészeti lelőhelyek, amelyek döntő része szintén a Jamai-patak mellett találhatók.  
 
A mai Szőlősgyörök területén két falu élt az Árpád korban: Györök és Tömör. Egy 1696-os összeírás 
szerint Szőlősgyörök határához tartozott Szőlős, Tömör és Lándord. Szőlős ma Szőlőskislak néven 
önálló falu, ennek határában található a török időkben elpusztult Lándord falu helye.  
 
A település őse, Györök, a X.-XI. században már létezett, de a falu nevével írásos formában 1212-ben 
találkozhatunk először „Gyrky”. A település a XV. században az Újlaki család birtoka. Ekkor a falut 
„Gerewk” néven jegyzik az iratok. A XVI. századi török kincstári adólajstromban már „Sziles Gyög” 
néven fordul elő a település és azóta is ebben az alakban szerepel.  
 
Az 1695. évi országos összeírás alapján Szőlősgyörök „magyar falu, 20 telekkel, a földjei jók. A Jankovich 
család a földesura”. Az 1720 évi országos adatok alapján „a falu lakossága 14 család. A település 
legelője jó, rétje bőséges. Az erdő ad tüzifát és épületfát. A szőlő közös, helyben egy malom is 
működik”. 
 
A község 1778-ban mezővárosi rangra emelkedett, amelynek elnyerése fejlődésének nagy lendületet 
adott. A mezőváros ranghoz évi négy vásárjogot is kapott. A mezővárosok piacaikkal és vásáraikkal a 
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kibontakozó pénzgazdálkodás és árutermelés kisebb-nagyobb gócai, valamint a helyi kereskedelem 
közvetítő központjai voltak. Általában 15-25 falu földrajzi körzetére esett egy-egy mezőváros.  
 
A község jellege 1848 előtt telekkönyvi és úrbéri adatok szerint, úrbéresi község. Fő foglalkozás a 
földművelés volt. 195 házzal és 396 lakrésszel rendelkezett. A községben lévő állami és más épületek: 
a községháza, az adóügyi jegyző lakás, a tanítói lakás és 2 iskola.  
 
1950-ig központi fekvésénél fogva Szőlősgyörök körjegyzőség volt. Hozzá tartozott Gyugy, Szőlőskislak, 
Orda és Csehi községek. 1977 április elsejével megszűnt Szőlősgyöröki Tanács a Lengyeltóti 
Nagyközségi Közös Tanács társközsége lett. A székhelyközségen kívül az alábbi 7 község tartozott: 
Buzsák, Öreglak, Szőlősgyörök (mint volt tanácsi székhelyközségek), valamint Gyugy, Hács, Kisberény, 
Táska községek. A nyolc község lakossága meghaladta a 11.000 főt. 
 
2015 óta minden évben megrendezi a településen a fogathajtó versenyt, mely mára országos hírűvé 
vált. 
 
Civil szervezetek      Fő tevékenység 

Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Polgárőrség  közbiztonság 
Szőlősgyörök Községi Sportegyesület    sport 
"Szőlősgyörök Lámpásai" Alapítvány    sport, oktatás 
Szőlősgyörökért-Somogyért Egyesület    egyéb 
Szőlősgyöröki Hegyközség     érdekképviselet bortermelés 
 
Szőlősgyörök Község Önkormányzata jó kapcsolatot alakított ki a civil szervezetekkel, így a 
Szőlősgyörök Községi Sportegyesülettel, valamint az Őszirózsa Nyugdíjas Klubbal. Jó a kapcsolat a   helyi 
egyházközséggel.  

2.6. A település humán infrastruktúrája 
 

2.6.1. Humán közszolgáltatások 
Oktatás, nevelés 

Szőlősgyörök alapfokú oktatási intézménye a Lurkó óvoda és az általános iskola.  
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda (cím: 8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 44.) 
 

 
Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso 
Óvodában foglalkoztatottak száma 5 fő.  
 
Az általános iskola 
 
Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola 
8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1. 
Helyrajzi számát tekintve az óvodával egy ingatlanon található. 

http://www.helyicivil.hu/r/bunmegelozesi-es-onvedelmi-egyesulet-polgarorseg-szolosgyorok/szolosgyorok-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/szolosgyorok-lampasaialapitvany-szolosgyorok/szolosgyorok-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/szolosgyorokert-somogyert-egyesulet-szolosgyorok/szolosgyorok-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/szolosgyoroki-hegykozseg-szolosgyorok/szolosgyorok-egyesulet-alapitvany
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Szőlősgyörökben az első iskolát 1720-ban az egyház működtette, Ékes János ludimagiszter vezetésével. 
1778-ban 26 gyermek járt az iskolába, 1815-ben 65 gyermek. A szőlősgyörki községi népiskola az 1900-
as években már komoly eszközökkel rendelkezett (fizikai kísérletekhez, faliképekkel, könyvtárral, 
egyéb eszközökkel.) 1918-19-es tanévben 164 tanuló járt az iskolába. 1941-ben a Vallás és 
Közoktatásügyi Miniszter rendelete alapján megnyitották a 7. osztályt is, 30 tanulóval. 1942-43-ban 11 
tanuló végezte el a 8. osztályt. 1944-45-ös tanévben a háború miatt csupán 2 hónapos tanítás volt. A 
II. Világháború után az 1946-47-es tanévet 3 tanárral kezdték meg. Az épület, a felszerelés 
megrongálódott, 1948-ban az általános iskolát is államosították. 1958-ban a jelenlegi épületbe 
költözött át az iskola, jelenleg a régi épület az idősek ellátásával foglalkozó intézménynek adott helyet. 
1966-ban lett kialakítva a politechnika terem, 295-re emelkedett a tanulói létszám. 1971-72-es 
tanévtől megkezdődött a szaktantermi oktatás. 1978-ban vette fel a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
nevet, ezzel is tiszteletét fejezve ki a település híres szülöttének. 
1978-79-es tanévtől a gyugyi általános iskola megszűnt, a 15 diák autóbusszal járt be Szőlősgyörökbe 
iskolába.  Az 1983-84-es tanévben 198 diákkal kezdte meg az általános iskolai oktatást. 1990-es évektől 
a helyi önkormányzat a működtető, az iskola tanulói létszáma 120 körül mozgott. 2000-es évektől 
csökken a tanulói létszám, a szülők elvándorlása, a munkahely változtatások következtében. 2005-től 
a lecsökkent tanulói létszám következtében (80 főre csökkent a létszám) így Lengyeltótival Közös 
Intézményfenntartói Társulás tagjaként vált tagintézménnyé. (Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás) A társulás települései: Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy, Hács, Kisberény, Nikla, Csömend, 
Táska (utóbbi három település 2007-ben csatlakozott). 2013 óta a fenntartó a KLIK (Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor u 52, illetve Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Fonyódi Tankerülete 8640 Fonyód, Szent István utca 17.). 

2015 januárjában Klotz Péter Szőlősgyörök polgármestere és a Balatonboglári Evangélikus Gyülekezet 
kérésére elindult az iskola egyházi tulajdonba vételének folyamata. Lackner Pál püspök, Kőszeghyné 
Raczkó Zsuzsanna esperes asszony és Mátrai Zoltán egyházközségi felügyelő irányításával elkészült a 
tervezet és 2016. május 29-én az Alapító okirat szerint megalakult a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza 
Evangélikus Általános Iskola, amely 2016. szeptember 1-jén megkezdte működését. (Forrás: 
http://www.evangelikusiskola.hu/iskolank-tortenete/) 

 

http://www.evangelikusiskola.hu/iskolank-tortenete/
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Egészségügy  

Szőlősgyörökben egy háziorvosi praxis működik a hét minden hétköznapján, a Petőfi S. u. 48.-ban 
található orvosi rendelőben. A csütörtök kivételével ugyan ebben az épületben gyógyszertár is 
működik. A központi orvosi ügyeletet Lengyeltóti látja el. A fogászati rendelő szintén Lengyeltótiban 
található, a fogorvosi ügyelettel együtt. A védőnői körzet tekintetében Buzsák és Szőlősgyörök 
települések egy védőnői körzetet alkotnak. 
Kórház Marcaliban (25 km) és Kaposváron (50 km) található. A szakrendelésre beutalt betegek Fonyód 
és Balatonboglár városok szakellátását vehetik igénybe. 

 

A lakosság száma a házi és házi gyermekorvosok együttes számára vetítve (fő) 
(Forrás: TEIR – Helyzet-Tér-Kép, LEADER) 
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Szociális ellátás 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
2011. augusztus 1-eje óta a szociális alapellátáson túl (idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi 
segítség) ellátja a gyermekjóléti és családsegítés szakszolgálati feladatokat is. A településen 
Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ - Szőlősgyöröki telephely működik (konyha) a Bató utca 12.-
ben. 
A környező települések közösen fenntartott intézményt működtetnek Alapszolgáltatási Központ 
néven, melynek feladatai: 

• étkeztetés, 
• házi segítségnyújtás, 
• időskorúak nappali ellátás, 
• családsegítés, 
• gyermekjóléti szolgáltatás és 
• szociális információs szolgáltatás 
• gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 

A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult 
veszélyhelyzet megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. 
A gyermekjóléti feladatok ellátásában részt vesz a védőnői szolgálat is, melynek feladata a 
településeken élő kismamák terhes-gondozása, állapotuk figyelemmel kísérése, valamint a 0-tól 16 
éves korosztály komplex ellátása. 
Szőlősgyörkön van igény a szociális szolgáltatásokra, melyeket az ellátó központ teljes körűen biztosít. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem működik a településen. 
A térségben bölcsőde egyedül Lengyeltótiban működik, 27 fős férőhelyszámmal. Ide járnak – 
amennyiben igény van rá– Szőlősgyörökről is a gyerekek. 
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést helyben az önkormányzat tulajdonában álló épületek 
biztosítják, amelyek közül mindegyiknél megtörtént a fizikai akadálymentesítés. A kommunikációs 
akadálymentesítés sehol nem történt meg. A közösségi élet gyakorlásának színtere még a fentieken 
kívül a templom, amely nem akadálymentes. 
 

2.6.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom azonos célja. Az európai 
uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése. Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem 
helyettesíthető, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. 
Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz 
az adott védett csoport számára is. 
Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai 
valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. 
Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott 
védett csoport tényleges résztvevővé válik. Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges 
megerősítő intézkedések készítése, ennek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az 
esélyegyenlőségi program része egy részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok 
meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a 
partnerségi megközelítés. 
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Az Országgyűlés „elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása 
elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére és 70/A. §-ára, 
valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira” 
megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 

E törvény IV. fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek célja: az élet 
valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi 
csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az önkormányzatok és ezek intézményei, civil 
szervezetek és magánszemélyek feladata. 

Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára fontos érték. Biztosítékul szolgál annak a 
célnak az elérésében, hogy mindenkinek - bárminemű megkülönböztetés nélkül - legyen esélye a 
munkavállalásra, a szociális és egészségügyi ellátásra, lakhatási, oktatási és képzési ellátásra, 
szolgáltatások elérésére, igénybevételére. Legyenek ezek elérhetőek függetlenül attól, hogy milyen a 
neme, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása hovatartozása, fogyatékossága, vallási vagy 
világnézeti meggyőződése, nemi identitása, életkora, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonya, 
stb. Az esélyegyenlőségi program céljai: 

• Elősegítse a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív 
részvételét. 

• Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a település lakójaként ugyanazokkal 
a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más. 

• Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő hátrányos 
helyzetű csoportok helyzetének javítását. 

• A területre jellemző egységes felmérő rendszer kialakítása, amely az EU-s pályázatok 
megírásához nyújthat segítséget. 

Fő cél, hogy érvényesüljön a „minden ember egyenlő” alapelv. 
A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, se 
etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság, vagy más okból fakadóan. A 
jogok érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben tartását 
minden fórumon, intézményében és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul tűzi ki. Mindezek 
megvalósulása érdekében a fenntartó és intézményei esélyegyenlőségi fogadókészségét fejleszteni 
kell, meg kell valósítani 

• a megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, 
• az emberi méltóság tiszteletben tartását, 
• a társadalmi szolidaritást. 

Az Esélyegyenlőségi program feladata: a cél megvalósulását hátráltató akadályokat elhárítása. Ebben 
a feladatban a fogyatékossággal élő személyeknek és szervezeteiknek is aktív szerepet kellene vállalni. 
Eszerint a fogyatékos emberek is érdemben hozzátehetnek eme közös cél teljesüléséhez. 
A település rendelkezik helyi esélyegyenőségi programmal (2020.).  
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2.7. A település gazdasága 

 
2.7.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

 
Gazdasági téren a 90-es évek társadalmi-gazdasági átalakulása negatív változásokat hozott. A 
mezőgazdaság folyamatos válsága, eltartóképességének csökkenése, a falusias települések esetében 
oly meghatározó TSZ-ek széteséséhez, megszűnéséhez vezetett. A földeket privatizálták, az új 
tulajdonosok a visszakapott, elaprózott földeken – tőke és termelőeszközök hiányában - nem tudnak 
gazdaságosan termelni. Ez súlyosan érintette a megélhetési lehetőségeket a falvakban. 
A korábban is elsősorban munkaerő kibocsátónak számító településen mára alig maradt nagyobb 
foglalkoztató. Az itt élők elsősorban a közeli városokban találtak munkalehetőséget. A helyzeten 
valamelyest javít a turizmus, amely az év egy részén szezonálisan munkalehetőségeket biztosít. 
 
Mivel a térségben a foglalkoztatásra elsősorban a mezőgazdasági jellegű tevékenység jellemző, a 
gazdaság is erre épül. A községben megszűnt a Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, így a 
foglalkoztatottak aránya is csökkent. A Szövetkezet megszűnésével a kivált tagok őstermelőkké, 
mezőgazdasági vállalkozókká váltak. 
 
Az adófizetők aránya a településen az országos átlaghoz hasonló mértékű. 
 
 

2.7.2. . A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 
A működő társas vállalkozások számottevően mikro-vállalkozások közé tartoznak, nagyvállalkozás a 
településen nem működik. A működő vállalkozások száma évenként változó, hol emelkedő, hol 
csökkenő tendencia figyelhető meg. 
A társas vállalkozások munkavállalói létszámáról, valamint a regisztrált őstermelők számáról nincs 
pontos adatunk. A település legnagyobb foglalkoztatója Szőlősgyörök Község Önkormányzata, hiszen 
évről évre jelentős számban foglalkoztat a különböző programok, pályázatok keretében 
közfoglalkoztatottakat. 
 
A KSH-tól származó adatok alapján megállapítható, hogy Somogy megye gazdasági erőforrása az 
országos átlaghoz képest elmaradást mutat. 
 
A szálláshely szolgáltatás, falusi vendéglátás az országos átlag alatt van, a településen – a Balaton 
közelsége ellenére – csak néhány személy foglalkozik szállásadással. A településen található szőlő- 
illetve bortermelők idényjelleggel biztosítanak munkát a dolgozni akaró, mezőgazdasági munkában 
jártas emberek számára. 
 
A településen jelenleg több kisebb gazdasági vállalkozás működik. Ezek a vállalkozások a következők 
 

2.7.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

 
Legnagyobb cégek a településen: 

Cégnév Nemzetgazdasági ág szerint 
Sanare Egészségügyi És Szociális Bt járóbeteg ellátás 
Fáncsitherm Kft. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
"cervus 2002" Bt. üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
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Cégnév Nemzetgazdasági ág szerint 
Domestica Kft. épület, híd, alagút, közművezeték építése 
Központi Gépműhely Kkt. gépjárműjavítás 
Tűzkultúta Kft. cserépkályha gyártása, kiskereskedelme, 

építőipari szolgáltatás, kandalló gyártása, 
kiskereskedelme 

Szentpáli Vendégház pihenés, program, ház, szálláshely, turizmus, 
idegenforgalom, apartman 

Agroferr Kft. növénytermesztés 
Szent Anna Borház Bt. bortermelés, bor kereskedelme 

 
A Balaton törvény keretein belül lehetőséget kell biztosítani a vállalkozások fejlesztésére, telephelyeik 
bővítésére. Ki kell jelölni új vállalkozások számára gazdasági területet, ahol a lakó- és üdülőterület 
zavarása nélkül is tudják folytatni tevékenységeiket. 
 
 

2.7.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

 
A település közlekedés-földrajzi helyzete kedvező. Ahogy a bevezető részben kiértékeltük, 
elérhetősége időben is jónak mondható, különösen a nagyobb gazdasági központok irányába. Ez alól 
kivétel pont a nagy fontosságú Kaposvár, mint megyeszékhely elérhetősége, ahova a fő akadályt a 
négyszámjegyű, településeken áthaladó közúti kapcsolat áteresztőképessége, és szinte 
kizárólagossága jelenti. 
 
A Balaton környéki településekkel szemben részben hátrány, hogy nem part menti település, ezért a 
turizmus és a hozzákapcsolódó szolgáltató szektor is hátrányban van a parthoz közelebbi 
településekhez képest. Ezzel szemben a BKÜ parti településeihez viszonyítva előnye, hogy 
háttértelepülés létére termálvízzel rendelkezik, így a többi településhez képest a turizmus feltételei 
jobbak. 
 
Ennek megfelelően a fentiekből kitűnik, hogy a település nem elsősorban csak a balatoni turizmusra 
épít, hanem a mezőgazdasági, szőlő- és borászati tevékenységek is jelentősek. A gazdaság 
szempontjából kiemelendő, hogy Szőlősgyörök a Balatonboglári-Dél-Balatoni borvidék része. A 
borvidék területe 2611 ha. Olyan országos hírnevet szerző borászok és borászatok találhatók a 
borvidéken, mint a Szőlőskislakon levő Kislaki Bormanufaktúra, amit Légli Géza jegyez, vagy a 
Balatonlelle Látrány településrészén működő, Konyári János által jegyzett IKON Borászat. A település 
szőlészeti termőhelyi adottságai kiválóak, a borászatban óriási mezőgazdasági, feldolgozóipari és 
idegenforgalmi potenciálok rejlenek. Az immár két évtizede hatalmas sebességgel fejlődő borászati, 
borkulturális és az utóbbi 7-8 évben exponenciálisan erősödő gasztronómiai kulturális trend nagy 
lehetőségeket rejt a település számára. Ezt akkor lehet kihasználni, ha ehhez a megfelelő tudású 
borászt és tőkeerejű vállalkozót sikerül megtalálni, számára a feltételeket biztosítani. 
 
A borkultúrával járó vendégforgalom növekedés a fogadókapacitások növelését teszi szükségessé. A 
többlet szállásigény kielégítése érdekében hosszú távon a strukturált szálláshelykínálat megteremtése 
javasolt. A ma még a kínálatból teljességgel hiányzó férőhely-kategóriák megteremtésében 
határozható meg a szálláshelykínálat fejlesztésével kapcsolatos összetett feladat. A szálláshely 
fejlesztés elsősorban vállalkozói tőkéből, illetve pályázati források igénybevételével valósítható meg. 
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2.7.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

 

 
Forrás: 
https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Szolosgyorok 

Szőlősgyörök négyzetméterenkénti 
átlagos ingatlan árának alakulása 
A normál ár a mindenkori, forintban 
értendő árakat jeleníti meg egy 
négyzetméterre vetítve, míg a reál ár a 
normál ár, inflációval korrigált értéke. A 
szórás megmutatja, hogy az adott 
időszakban az átlagos négyzetméter 
áraktól átlagosan mennyivel tértek el az 
ingatlanok négyzetméterre vetített árai. A 
reál m² ár alakulását a Központi Statisztikai 
Hivatal szezonálisan kiigazított maginfláció 
segítségével kalkuláltuk. 
A diagramon Szőlősgyörök területén 
található lakóingatlanokra vonatkozó 
négyzetméter árak havi alakulását 
követheti nyomon. A szaggatott vonallal 
jelzett időszakokra vonatkozóan nem áll 
rendelkezésünkre elegendő információ. 

 

 
Forrás: KSH 

 normál m2 ár 
  
 reál m2 ár 

Lakóingatlanok esetén Szőlősgyörök 
településen az elmúlt 5 évben az átlag 
négyzetméter ár 106.000 forintról 186.487 
forintra nőtt, ami 80.000 forintos 
emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 
2020 februárjában a legmagasabb 
négyzetméter ár 208.000 forint.  
 
A lakóingatlanok száma Szőlősgyörök 
településen 2009-ben 486 darab volt, 
mely 2014-re 487 darabra emelkedett. Ez 
azt jelenti, hogy Szőlősgyörök településen 
a lakóingatlanok száma 5 év alatt 0.21%-
kal, azaz 1 darabbal bővült. Ez alatt az 
időszak alatt a lakóingatlanok száma 
átlagosan egy évben 0 darabbal 
növekedett meg. 

 

2.8. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

 

2.8.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program  
 

Szőlősgyörök község 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló szerint a bevételek 
173.105 e Ft, míg a kiadások 195.443 e Ft teljesültek. Az egyenleg tehát negatív képet mutat 22.338 e 
Ft. A Község rendelkezik költségvetéssel a 2020. évre, melyet az önkormányzat képviselő-testülete 
3/2020. (II.13.) rendelettel fogadott el, melyet 5/2020.(IX.30.) rendelettel módosított. Eszerint a 
Község várható bevételi és kiadási főösszeget 169.260 ezer Ft-ban határozta meg. 
Az önkormányzat tervezett bevételei az önkormányzat működési támogatásából és működési célú 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf006.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf006.html
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támogatásokból, adókból, közhatalmi és működési bevételekből, valamint felhalmozási bevételekből, 
maradványokból állnak, tervezett kiadásai között személyi kiadások, munkáltatót terhelő járulékok, 
dologi kiadások, átadott pénzeszközök, egyéb támogatások, felhalmozási kiadások és egyéb kiadások 
szerepelnek. A település pénzügyi helyzete összességében rendezettnek és stabilnak mondható. 
Szőlősgyörök 2014-2019 Gazdasági Programmal rendelkezik. 
 

Szőlősgyörök község 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló szerint a bevételek 
(195 443 eFt) a  előirányzat +13,71 %-án teljesültek, míg a kiadások (173 105 eFt) az előirányzat +0,72 
%-án, azaz 1 229 eFt-al meghaladta a tervezettet. Az egyenleg tehát pozitív képet mutat (22 338 eFt). 
A Község rendelkezik költségvetéssel a 2020. évre, melyet az önkormányzat képviselő-testülete 
3/2020 (II.13.) rendelettel fogadott el, és nem módosított a válság ellenére. Eszerint a Község várható 
bevételi és kiadási főösszeget 186 536 eFt-ban határozta meg. A képviselő-testület és az 
önkormányzat jóváhagyott általános tartaléka 2 302 eFt, melyből 0 Ft céltartalék. Az önkormányzat 
tervezett bevételei az önkormányzat működési támogatásából és működési célú támogatásokból, 
adókból, közhatalmi és működési bevételekből, valamint felhalmozási bevételekből, értékpapírokból 
és maradványokból állnak, tervezett kiadásai között személyi kiadások, munkáltatót terhelő járulékok, 
dologi kiadások, átadott pénzeszközök, egyéb támogatások, felhalmozási kiadások és egyéb kiadások 
szerepelnek. A 2020. évre intézményi beruházásokra 28 222 e Ft, egyéb felújításra 4 500 e Ft összeg 
került elkülönítésre.  
A település pénzügyi helyzete összességében rendezettnek és stabilnak mondható. Ez a kedvező 
helyzet főleg az uniós, ezen belül a TOP-os pályázatok miatt alakult az elmúlt években ilyen kedvezően. 
 

ÉV 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(tervezet) 2019 
2020 

(tervezet) 
KIADÁSOK 145 919 185 702 208 528 178 851 140 856 181 784 171 876 173 105 186 536 
BEVÉTELEK 159 553 186 396 213 187 200 294 162 051 193 912 171 876 195 443 186 536 

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai és bevételei (eFt) 
(forrás: Nemzeti Jogszabálytár – Önkormányzati rendeletek -  Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendeletei az Önkormányzat 2013-2019. évi gazdálkodásának zárszámadásairól és 2020. évi költségvetéséről) 

Önkormányzati tulajdon 

Az önkormányzat tulajdonkataszterében a 2018. szeptemberi adatok alapján a következő ingatlanok, 
földrészletek találhatóak: 
 

ingatlanok forgalomképesség ingatlanok száma 
(db) 

terület 
(m2) 

Belterületi forgalomképtelen ingatlan Forgalomképtelen 61 207 255 
Belterületi korlátozottan forgalomképes 
ingatlan 

Korl. 
forgalomképes 13 72 520 

Belterületi üzleti forgalomképes ingatlan Forgalomképes 16 33 610 
Külterületi forgalomképtelen ingatlan Forgalomképtelen 68 267 260 
Külterületi korlátozottan forgalomképes 
ingatlan 

Korl. 
forgalomképes 3 38561 

Külterületi üzleti forgalomképes ingatlan Forgalomképes 14 313 833 
 

gazdasági társaság      névérték (eFt) 
Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.  10 000 
Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató       3 000  
Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

részvény-átruházás 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.     10 000 

 

Az önkormányzati tulajdonú vagyon szerkezete (2018-2020) 
(forrás: Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(IX.27.) és 4/2020.(VI.30.) önkormányzati 

rendelete) 
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2.8.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

 
Szőlősgyörök Község Önkormányzata településfejlesztési tevékenységének megalapozásához A 2001-
2002-ben készített dokumentumok nyújtanak jogi alapot. A településkép védelmére irányuló 
jogszabályi alap 2019-ben került elfogadásra. A készülő szakmai anyag és az erre épülő 
településrendezési eszközök által generált feladatok ellátását az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 13/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet biztosítja. Az SZMSZ 
megállapításai alapján a képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátására állandó 
bizottságként Szociális Bizottságot (5 fő) választott.  
A Szociális bizottság ellátja a szociális törvényből adódó, a képviselő-testület által átruházott 
hatásköröket. 
 

2.8.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 
Az önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében az alábbi 
feladatokat látja el: 

1. településfejlesztés, településrendezés, 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása), 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás), 
6. óvodai ellátás, 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; előadó-művészeti 

szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, 

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás, 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, 
15. sport, ifjúsági ügyek, 
16. nemzetiségi ügyek, 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása, 
19. hulladékgazdálkodás, 
20. víziközmű-szolgáltatás (amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül). 
Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésben – a fedezet biztosításával –dönt a 
képviselő-testület. 
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2.8.4. Foglalkoztatáspolitika 
 

Szőlősgyörök Buzsákkal együtt tart fenn polgármesteri hivatalt, önállóan működtet művelődési házat 
(faluház) és könyvtárat, óvodát illetve közétkeztetési intézményt. A településgazdálkodási feladatokat 
az önkormányzat saját alkalmazottjaival, valamint a közfoglalkoztatás rendszerén keresztül látja el, 
melyről az adatokat az alábbi táblázat mutatja. 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Szőlősgyörök 
Somogy megye Fonyódi járás 

2013. 
év 

2014. 
év 

2015. 
év 

2016. 
év 

2017. 
év 

2018. 
év 

2019. 
év 2020 01 - 08. hó 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatása 7 13 12 18 5 3 2 3 

Országos közfoglalkoztatási 
program támogatása 0 3 3 4 3 1 - - 

Járási startmunka mintaprogram 
támogatása összesen 7 9 1 8 13 10 7 2 

-- Mezőgazdaság - 5 0 - - 0 - - 

-- Helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatás - - 1 2 0 1 5 2 

-- Szociális jellegű program 7 4 0 6 13 9 2 0 

-- Egyéb startmunka 
mintaprogram - - - - - - - - 

-- Magas hozzáadott értékű 
program - - - - - - - - 

Mindösszesen 14 25 16 30 22 14 10 6 

Közfoglalkoztatási mutató 1,63% 2,87% 1,88% 3,58% 2,71% 1,73% 1,16% 0,69% 

Ellátásban nem részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 57 52 44 35 27 21 21 36 

Álláskeresési ellátásban 
részesülő álláskeresők száma 
zárónapon 

10 9 11 10 14 14 14 19 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 

20 11 18 13 15 16 8 8 

Regisztrált álláskeresők száma 
zárónapon 87 72 73 58 55 51 43 62 

-- Ebből tartós álláskereső 26 20 22 19 18 16 11 8 

Nyilvántartott álláskeresők 
relatív mutatója 9,92% 8,20% 8,36% 6,86% 6,78% 6,24% 5,17% 7,55% 

Munkavállalási korú (15-64 éves) 
népesség száma 877 882 871 848 817 813 828 826 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos száma Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu 
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos száma Szőlősgyörökön 

(forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu) 
 
 

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fõ) 

(forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu) 
 

 

y=mx+b y =-1,7976x+24,964 

R2 0,2997 

x 8 

m -1,798 

b 24,9640 

y(x) 10,5832 

 2021 
 

y=mx+b y =-6x+34 

R2 0,9626 

x 5 

m -6 

b 34 

y(x) 4 

 2021 
 

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fõ) Szőlősgyörökön 
(Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu  adatok alapján saját szerkesztés) 

 

A közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatait vizsgálva, trend is megállapítható: alapvetően csökkenő 
érték várható 2021-ben (figyelmen kívül hagyva a pandémia okozta gazdasági nehézségeket!). Ez 
egybe vág a kormány szándékaival, mely szerint fokozatosan szeretné leépíteni a közfoglalkoztatást. 

 

2.8.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
Kiadó üzlethelységek és lakások nem jellemzők a településen. 
 

2.8.6. Intézményfenntartás 
 
Önkormányzati tulajdonú intézmények: 

• Ravatalozó  
• Faluház és könyvtár 
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• Községháza 
• Óvoda 
• Orvosi rendelő 

A felsorolt intézmények fenntartási feladatai hárulnak jelenleg az Önkormányzatra. 
 

2.8.7. . Energiagazdálkodás 
A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeiről – Megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei – fejezetben írunk. 
 

2.9. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos települési szolgáltatások 
 
A településüzemeltetési feladatok körébe soroljuk a településen élő lakosság, vállalkozások, 
intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az 
élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az 
önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, melyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény megnevez (II. fejezet 13. § 2. pont): 
„településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)”. 
Az önkormányzat a törvény értelmében kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait 
önkormányzati tulajdonú vagy megbízott cégekkel biztosítja. 
 
A településsel és az épületekkel kapcsolatos karbantartási, fejlesztési feladatokat az önkormányzat 
saját alkalmazásában lévő karbantartó brigádja látja el a közfoglalkoztatottakkal kiegészítve. 
Fő tevékenységeik: 

• közterületek tisztántartása és karbantartása 
• parkosítás, közparkok gondozása, fejlesztése 
• községi környezetvédelem 
• az önkormányzati utak kezelése, javítása, karbantartása 
• az önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, fejlesztése 
• a településen történő kisebb önkormányzati beruházások fejlesztések megvalósítása 
• az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos karbantartások 
• temető karbantartása, üzemeltetése 
• egyéb községgazdálkodási feladatok. 

 
Szőlősgyörkön lévő közmű közszolgáltatások:  

• elektromos áram (szolgáltató E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.)  
• folyóvíz (szolgáltató DRV Zrt.)  
• vezetékes szennyvíz (szolgáltató DRV Zrt.)  
• nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (szolgáltató DRV Zrt.)  
• vezetékes gázellátás (szolgáltató E.ON Gázhálózati Zrt.)  
• hírközlés (Magyar Telekom Nyrt. ÉS OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft)  

 
Kábel TV - nincsen  
 
Elektromos áram:  
A település háztartásainak 100 %-a elektromos energiával ellátott.  
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Folyóvíz:  
A település háztartásainak közel 100 %-a vezetékes vízzel ellátott.  
 
Szennyvízkezelés:  
A szennyvízkezelés csak részben megoldott, a település háztartásainak 92%-a van rákötve a kiépített 
szennyvízhálózatra.  
Nincs egyedi szennyvíztisztító berendezés.  
Egyéb helyekről a szolgáltató gyűjti be a háztartási szennyvizet szippantós tehergépjárművekkel.  
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2.10. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 

2.10.1. Természeti adottságok 
 

 

A település Magyarország kistájainak katasztere alapján a 
nyugat-külső-somogyi dombság észak-nyugati területén 
helyezkedik el. Földrajzi szempontból a terület változatosnak 
tekinthető. Azzal, hogy a Balaton-medence alacsonyabbra 
került, mint a tőle délre lévő területek, újabb vízválasztó 
alakult ki a Somogyi-dombságon. 
Ezt a vízválasztót nem magas dombvonulatok határozzák meg, 
hanem a két süllyedék (Balaton és a Dráva), ezért néhol 
rendkívül kis magasság határolja a vízgyűjtőket (például a 
Rinya és a Nagy-Berek vízgyűjtőjét). 

A vízfolyások futásirányának megváltozását bizonyítják Észak-Somogyban egyes észak-déli irányú 
völgyekben a völgyvállak a lejtésviszonyai. (A magas völgyvállakat még a Bakonyból dél felé tartó 
vízfolyások hozták létre, az alacsony völgyvállakat viszont már a somogyi vízválasztótól északnak folyó 
vizek alakították ki.) 
 
Növényzet 

A kistáj potenciális erdőterület. A természetes erdőtársulások megmaradt állományai nagyobbrészt 
gyertyános-tölgyesek, északias kitettségű völgyekben bükkösök. Egyes állományokban gyakori a 
májvirág, szártalan kankalin szúrós csodabogyó, pirítógyökér, kisvirágú hunyor. Ritka orchidea a piros 
madársisak. Délies kitettségben mészkedvelő tölgyesek fejlődnek, gyepszintjükben nő az 
bajuszoskásafű. Meredek lejtőkön megjelenik a cserszömörce. Erdőszéleken él a bókoló gyűrűvirág, 
nagyezerjófű, tarka nőszirom, mezei aggófű. A természetes erdőtársulások helyén igen gyakran 
akácosokat, erdei- és feketefenyveseket és más kultúrerdőket, valamint jellegtelen származékerdőket 
találunk, illetve jelentős a mezőgazdasági kultúrák aránya. Vízfolyások mentén patakparti nádasok, 
magassásosok, helyenként csermelyaszatosok díszlenek. 
 
Domborzat  

A kistáj meridionális völgyekkel közrefogott, É-D-i irányban húzódó hátak rendszere. A terület 
domborzati tagoltsága viszonylag élénk. A nyugat-külső-somogyi dombság területén található három 
dombhát közül (Balatonföldvári-, Karádi-, Boglári-hát), a Boglári-hát mentén helyezkedik el a 
település. A térség kedvező morfológiai adottsága, hogy a dombhát K-Ny-i irányban lépcsős 
elrendezésű. Ezek a lankák, enyhén tagolt lépcsők igen kedvező feltételeket nyújtanak a 
mezőgazdasági művelésre, útvonalvezetésre, települések és egyéb műszaki létesítmények számára. A 
dombhátak között viszonylag sík felszínrészek, völgyek helyezkednek el, amelyek gazdaságilag jól 
hasznosíthatók.  A község egy része is ilyen területen helyezkedik el.  
 
A település területének nyugati fele tehát viszonylag sík, jó adottságú mezőgazdasági terület, míg a 
keleti része dombvidéki jellegű, szőlővel, illetve erdővel borított változatos felületű terület. 
 
A település legalacsonyabb pontja a Jamai-patak völgy /+ 124,2 m Bf/, legmagasabb pontja a községtől 
keletre, a Györki erdőben lévő 287 m-es magaslat.  
 
Vízrajz 

A község legjelentősebb vízfolyása a Hács nyugati térségénél két ágból eredő, és észak felé, a 
Balatonba ömlő Jamai-patak. Átlagos szélessége a község területénél 1,5-2 m, mélysége 40-50 cm. 



48 
 

Jelentősebb vízfelületként kell megemlíteni a község közigazgatási területének északi részén található, 
a Jamai-patak felduzzasztásával létrehozott halastavat. 
 
Éghajlat  

Mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlatú kistájon helyezkedik el a település. Az évi 
napsütéses órák száma 2000, az átlagos középhőmérséklet 10,2 oC.  
Az évi csapadékmennyiség a térség északi részén 650 mm körüli, ebből a nyári félévé 380 mm. 
Az éghajlat egyaránt kedvez a hőigényes és hosszú tenyészidejű szántóföldi és kertészeti kultúráknak.  
 
Tájtipológia 

A kistáj ÉNy-i tájrésze eróziós-deráziós völgyekkel tagolt alacsony dombság, amelyek lejtőlöszös 
takaróján csernozjom barna erdőtalajok alakultak ki. A természetes növényzet egykor a cseres tölgyes 
volt, amiből mára csak kb. 10 %-os területi rész maradt. Helyét mára a szántók és szőlők-gyümölcsösök 
foglalták el.  
 
A dombságot tagoló völgyekben magas talajvizű réti öntéstalajokat és lecsapolt síklápokat találunk, 
amelyek ma ártéri ligetekkel tagolt rétek és legelők, kisebb részben szántóföldek.  
A térség főbb hasznosítható nyersanyaga a homok. 
 

2.10.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 
A település térbeli kifejlődése - A táj változásai az 1780-as évektől a katonai térképezések 
alapján 

Az I. katonai felmérés (1782-1785) térképén is láthatjuk, hogy a szőlősgyöröki táj három egységből 
tevődik össze. A középső sáv, az észak felől, a balatoni berek folytatásaként lenyúló, mélyebb fekvésű, 
nedvesebb terület a települést észak-déli irányban osztja ketté. Ennek mentén két, elkülöníthető, 
észak-déli irányban elnyúló településrész alakult ki. Az észak-déli irányú tagolódás jellemző az egész 
Dunántúli-dombságra, és a táj ezen sajátosságai szinte minden somogyi település szerkezetében 
nyomot hagytak. A nyugati tájegységet a hullámos felszínű, de laposabb, míg a keleti oldalt a 
meredekebb, dombosabb területek alkotják. Ehhez alkalmazkodott a gazdálkodás is. Az előbbi 
területeken szántók, míg az utóbbin elsősorban szőlő található. A veteményeskertek nagy része a 
keleti oldalon helyezkedik el. Ebben az irányban tovább haladva a szőlőterületeket követően erdőket 
találunk. A környező laposabb területeken gyakoriak az ún. puszták, amelyek hagyományosan, 
elsősorban a cselédség lakóhelyei voltak. Ezek mára jórészt eltűntek vagy átalakultak. Szőlősgyörök 
területén a legfontosabb ilyen szórvány Tömörpuszta, amely egy Árpád-kori falu maradványa. 

 

A település magja a keleti 
oldalon helyezkedik el. Itt 
találkozott a Jamai-patak az 
egykori római útvonallal, amely 
ekkorra már jelentőségét 
veszthette, mivel a patak 
túloldalán már nem 
folytatódott. Ez a településrész 
észak és dél felé terjeszkedett a 
patak mentén, annak közvetlen 
környezetét szabadon hagyva. 
Ezzel párhuzamosan jött létre 
Szőlősgyörök másik része a 
patak túloldalán, amelyet híd 
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II. katonai felmérés kötött össze az ősi maggal. 
A mag strukturális szempontból nőtt, szabálytalan szerkezetűként értékelhető, míg a település nyugati 
fele a Balatont Lengyeltótival összekötő út mentén egyutcás településrészként alakult ki. Északi végén 
megfigyelhető a Jankovich kastély zárt, négyzet alakú területe. 
A település legfontosabb közlekedési útvonala ebben az időszakban már az utóbb említett főút volt. 
Vele párhuzamosan, a patak túloldalán Szőlőskislak és Tótgyugy között futott a másik, kisebb 
jelentőségű út. Az észak-déli útvonalakra merőleges közlekedési csatornák általában nem voltak a 
somogyi vidéken, így Szőlősgyörökön sem. A szomszédos települések megközelítése többnyire csak 
kerülővel volt lehetséges. Ez is akár a települések alakja is a táji sajátosságokhoz való nagymértékű 
alkalmazkodásból adódik. 
Az 1829-66 között készült II. katonai felmérés térképén a község képe rendezettebb lett. Ez a 
külterületeken is megfigyelhető. Mérnöki módon kialakított, egyenes utak keresztezik a 
szántóterületeket, érdekes sajátosság, hogy főleg az egyenes hátakon futnak végig ezek vonalai. 
Összekötő elem több is van, de közülük csak a Tömörpusztától induló út a legjelentősebb. Az utak 
közötti parcellák igen hosszúak voltak, erre utal a terület Hosszúföld elnevezése is. 

 

 
III. katonai felmérés 

A III. katonai felmérés a XIX. 
század végén zajlott. Az 
ekkoriban készült térképről 
leolvasható információk közül 
a legfontosabb az, hogy a 
település szőlőterületei szinte 
eltűntek. Ekkoriban söpört 
ugyanis át az országon a 
filoxéra-járvány, amelynek 
következtében valamennyi 
borvidékünk olyan komoly 
károkat szenvedett, hogy 
azóta sem heverték ki 
teljesen.  

A szőlőhegyeken, amíg a gazdák meg nem erősödtek a válságot követően, és míg meg nem 
barátkoztak az új alanyfajtákkal, általános volt a szőlőterületek egyéb irányú hasznosítása. 
 
XX. századi fejlődés 

Az 1950-es években készült térképről már látható, hogy a szőlő visszahódította hagyományos 
területeit, de újakat is szerzett. A nyugati részen, a főút két oldalán látható az egyik ilyen új szőlős, 
ahol régebben szántó volt. Valószínűleg itt kevésbé válthatták be a hozzájuk fűzött reményeket, mivel 
a legújabb katonai térkép már csak egy kisebb földdarabon jelöli itt a szőlőt. 
 
A települést környező táj mai képében több változás is észrevehető a régi térképek által ábrázoltakhoz 
képest. A patak útját a településtől északra egy gát zárja el, amelynek segítségével a Jamai-patak 
természetes völgyében egy tavat alakítottak ki. A völgyzárással létrehozott mesterséges tavak a 
somogyi tájban ma már nagyon gyakoriak, mivel a terület vízrendszere és az ennek elemeit egymástól 
elválasztó észak-déli lefutási irányú dombrendszer ezt nagyon jól lehetővé teszi. A szőlősgyöröki tó 
halastóként lett hasznosítva. 
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Térkép - 1950 

A patak völgyét tovább 
vizsgálva megfigyelhető, hogy 
a patakot övező növényzet 
területe a településhez 
közeledve egyre beszűkül, és a 
híd közelében, ahol a 
település ráépült a partra, ott 
ez a növénysáv meg is szűnik, 
holott patak vízminőségének 
védelme érdekében, és mint 
ökológiai folyosó is szükség 
lenne. 
Meg kell említeni, hogy a 
település alakja és mérete 
nagyon stabilnak mondható  

az elmúlt több mint kétszáz évet nézve. 
 
A XVIII. században már meglévő szerkezeti elemekhez újak nem csatlakoztak, inkább ezek 
kiegészülése, szorosabb összekapcsolódása történt meg. 
 

2.10.3. tájhasználat értékelése 
 
Szőlősgyörök területének mind jelenlegi belterületi, mind külterületi területeinek szerkezete a 
domborzati viszonyokhoz igazodva alakult ki. Jól jelzi ezt a beépített területek észak-dél irányú 
utcahálózata és az arra fűződő telekstruktúra, valamint a külterületi területek csatornahálózata, 
külterületi úthálózata és a különböző területfelhasználású területrészek természetes határvonalai. 
A központi belterület viszonylag zárt szerkezeti egységet alkotó, É-D-i irányban kissé elhúzódó 
településtesttel rendelkezik. 
 
A közlekedés-hálózati elemek közül szerkezeti jelentőségű út a települést Lengyeltótival, illetve 
Balatonboglárral összekötő 6711 j. összekötő út. Szőlősgyörök kialakulását és későbbi fejlődését 
elsősorban kedvező környezeti adottságai határozták meg, ilyen adottságok például a Jamai patak, a 
Boglári-dombhát. Az idők folyamán lezajlott fejlődés során a község egyenletesen terjeszkedett a 
peremek felé, míg a folyamat el nem érte a természetes domborzati határokat. A település ezekután 
a belső telekszerkezetét kezdte felparcellázni és így egyre inkább kompakttá vált. 
 

Külterületen az adottságok a tájszerkezet és a tájhasználat szervesnek mondható. A jelenlegi 
struktúrák, szerkezetek főbb vonalait a szerkezeti terv megőrizte és finomította a szabályozás során. 
Szőlősgyörök külterületén keleti irányból végig haladva a különböző területfelhasználási módok tájba 
illően, szervesen és logikus módon kialakult rendszerét a szerkezetalakítás megerősítette – erdők - 
szőlők - kertes gazdálkodási területek - belterület - szántók. A külterületi dülőút rendszert fejlesztve – 
a meglévő dűlőutaknak megfelelő szabályozási szélességet biztosítva és ahol szükséges ott új 
nyomvonalakat alakítottunk ki. 
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Szőlősgyörök mai településszerkezetében a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján jól 
elkülöníthető egymástól az ősi falumagnak nevezhető községrész (ófalu), illetve az újkori 
településrészek: az ősi településrészek az É-D-i irányban húzódó utcahálózat mentén alakult ki, új 
beépítésű területek a régi beépítésekhez közvetlenül kapcsolódva, a belterület északi részén 
találhatók. Belterületen a beépített terület két részre osztható fel, az „ófalu”-ra és az „újfalu”-ra. 
Mindkét egység kiegyensúlyozottan fejlődött és hagyományos, beállt összképet mutatnak.  
 

 
felszínborítás  
Forrás: https://land.copernicus.eu/pan-
european/corine-land-cover/clc-1990 (CORINE) 

 

A központi belterület nyugati részeihez szervesen hozzáépültek a község zártkerti területei, valamint 
a magaslatokra telepített szőlők, gyümölcsösök. A zártkeri területeken is fennmaradt a hagyományos 
szőlőművelés: a szelíd dombokon pincesorok, présházak együttese harmonikus tájhasználatot, 
tájképet eredményez. 

  
 
A zártkerteket védett beerdősült terület követi keleti irányban, mely a Somogytúri erdők része.  
Dél és nyugati irányba haladva a belterülethez közelebb szárazabb területek jobban kedveznek az 
intenzív mezőgazdasági művelésnek: jelentősebb szántóföldek találhatók itt, kisebb-nagyobb 
erdőültetvényekkel tagolva. Összefüggő erdők a belterülettől keletre (Somogytúri erdő) találhatók, a 
közigazgatási határon. Ez a táj vízben gazdag és egyben szegény. A vízgazdálkodás meghatározó 
területei a közigazgatási terület határán kialakított Jamai-patak felduzzasztásával kialakított halastó. 
Az igazgatási terület nagy részén a felszínhez közeli a talajvíz, amely minden mélyedésben sűrűn 
előbukkan.  

2.10.4. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 

Szőlősgyörök változatos természeti adottságainak, valamint a természeti és épített környezet 
harmonikus együtthatásának köszönhetően tájképi szempontból értékes területen fekszik. Ennek 
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megfelelően az a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete a magában foglalja a település értékes szőlőhegyi területét. 
 

A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet a tájképvédelmi szempontból értékes területek korábbi, fentitől 
eltérő lehatárolását a vonatkozó Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
BKÜTrT) szerinti tájképvédelmi terület övezete tartalmazza. A terv tájképvédelmi övezetbe sorolta a 
település teljes keleti természetközeli területeket. 

  

Tájképvédelmi szempontból kiemelt kezelési 
terület övezete 

tájképvédelmi terület övezete 

 
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 
 

 

  

 
Forrás: http://webgis.okir.hu/tir/ 

Natura 2000 területek – különleges 
természetmegőrzési területek (SAC) 
Somogytúri erdők  (SiteCode: HUDD20049) 

Szőlősgyörök közigazgatási területén az alábbi országos és nemzetközi jelentőségű természetvédelmi 
területek, értékek találhatók: 
• a természet védelméről szóló törvény (Tvt.) 23. § (3) bekezdés g) pontban meghatározott ex lege 

védett földvár területek, telkek; 
• az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 27512004. (X. 

8.) Korm. rendelet alapján, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett Natura 
2000 területek; 
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Egyedi tájérték 

Szőlősgyörök érintett a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetével is. 
A Jankovich kastély parkjában számos értékes fa található. Az egész park védett. Az iskola udvarában 
található platánfa is értékes. 

            
 

  
 

                 
 

Ökológiai hálózat 

A MaTrT. szerinti Országos Területrendezési Terv 3/1. mellékletében kijelölt ökológiai hálózat 
kialakításának célja az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok 
között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszerének kialakítása. Az 
Országos ökológiai hálózat mindhárom övezete (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) érinti a 
település közigazgatási területét, a településrendezési terv a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatása szerint tartalmazza azok lehatárolását. 
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Forrás: http://naturaterv.hu/terkep - Országos ökológiai hálózat övezetei 
 

Az ökológiai hálózat alapvetően a védett és egyéb értékes természeti területeket, tehát 
Szőlősgyörökön a Somogytúri erdőkhöz köthető területeket foglalja magába, illetve a Jamai-patak 
menti területeket. 
Ez utóbbi érinti a tervezési területet és fed rá a lakóterület déli kialakult részére, majd kiszélesedik a 
régi homokbánya irányába. 
 

2.10.5. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 

A települést az alábbi tájhasználati konfliktusok jellemzik: 
• A külterületi utak menti fasorok és a szántóterületeket tagoló mezővédő erdősávok rendszere 

hiányos. 
• Felhagyott homokbányák a külterületen: kiemelkedő depóniák - tájsebek 
• Érzékeny vizes élőhelyek és a szomszédos mezőgazdasági művelés konfliktusai. 
• Gyomosodás, invazív növényállomány térhódítása (akác, mint domináns fafaj). 
• A kétoldali villany és távközlési oszlopsorok az utcák arculatát rontják, az utcafásítás 

lehetőségét nehezítik. 
• ökológiai folyosó ráfedése a belterületre   

http://naturaterv.hu/terkep
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2.11. Az épített környezet vizsgálata 
2.11.1. Területfelhasználás vizsgálata 

 
A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Szőlősgyörök településszerkezete lényegében véve kialakultnak mondható. A belterületen belül 
jelentősebb beavatkozás nem szükséges, azonban kisebb területhasználati módosítások tervezettek a 
település rendezettebb, harmonikusabb fejlődése és működése érdekében, valamint a várhatóan 
felmerülő és szükségessé vált igények miatt. 
Szőlősgyörök belterületének szerkezete négy jól lehatárolható szerkezeti egységből áll. Ezen 
egységeken belül a beépítési intenzitás homogén és más települési, szerkezeti, építési adottságok is 
lényegében azonosak. Az egységeket főbb szerkezeti jelentőségű elemek választják el egymástól, mint 
6711. sz. út, 67118 sz. út. 
A főbb szerkezeti elemek keletről nyugatra haladva: 

• az „ófalu” területe – a település legkeletibb és legmagasabban fekvő része, mely a későbbi 
tervezés során kiemelt, egyedi kezelést igénylő terület – aprótelkes, halmazos telekszerkezet 
jellemzi ezt a területet, 

• a hagyományos településmag, mely a 6711. sz. út és az „ófalu” között helyezkedik el, valamint 
a 6711. sz. úttól nyugatra a település belterületi határáig található. A telekméretek és a 
beépítési paraméterek már más jellegűek. Ezen a területen a mezőgazdasági tevékenységek 
erősebben jelentkeznek, mint pl.: állattartás és növénytermesztés, 

• a Jankovich Kastély, mely a településszerkezetében igen különleges helyzetben van, mind 
szerkezetileg, mind a hasznosítás szempontjából egyaránt. A kastély a település 
középpontjában található, mely az egész településszerkezetére és fejlődésére kihatással volt 
és lesz a jövőben is. 

• a település északi részén található új osztás – még kiépülő félben lévő terület – szabályos utca 
rendszerrel. 

 
Beépítésre szánt és nem szánt területek 

Jelen módosítás csak beépítésre nem szánt területen történik ezért a beépítésre szánt területek 
vizsgálatát jelen módosítás során nem készítjük el. 
 

A konkrét területek részletes szabályozását a Szabályozási Terv biztosítja, itt csupán a szerkezeti terv 
által meghatározott követelmények és lehetőségek kerülnek bemutatásra. 
 
Közlekedési területek – KL 
Ide tartoznak belterületen a gyűjtőutak, lakóutak, közök, terek, parkolási területek, stb. Szerkezetük 
és rendszerük kialakultnak mondható.  
Lényeges feladat a településközpontban a buszmegállók igényesebb, biztonságosabb kiépítések 
megvalósítása, amihez a közterületek elégségesek. A közterületek mentén feltétlenül indokolt a 
fásítás és kijelölt szabályozott főbb dűlőutak is rendezetten építendők ki.  
 
Zöldterület – Közpark – Z 
A település északi részén található kertvárosias lakóterületen belül, az ófaluban, a település déli 
részén Lengyeltóti felé kivezető úton található nagyobb összefüggő zöldfelület. A község lakosságának 
pihenés, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a biológiai aktívitással a környezet minőségét 
javító, településesztétikai értékű, minimum 60%-al növényzettel fedett közhasználatú közparkokat (Z) 
a Szabályozási Terv jelöli. A közparkok területén legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el az 
OTÉK szerinti építmények. 
 
Mind a Szerkezeti és a Szabályozási Terv Szőlősgyörök település déli részén található ’volt’ 
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homokbánya területén a terv közparkot javasolt kialakítani, amelybe vendéglátó és sportolási 
létesítmények helyezhetők el. 
A rehabilitáció célja tehát a roncsolt terület zöldfelületként történő hasznosítása. Az újra hasznosítás 
szabályait a zöldterületekről szóló OTÉK előírások alapvetően meghatározzák max. 2%-a építhető be 
a területnek és az épületek megjelenése, kialakítása és anyaghasználata tájba illő kell, hogy legyen. 
 

2.12.  Változtatás által érintett területek funkcióvizsgálata 
 
Mint korábban említésre került a település szerkezete beállt, ezért csak a tervezési terület által 
érintett környezet funkcióvizsgálatát készítjük el: 
 

 
 
A tervezési terület a település egyik jelentős zölddel fedett területe. Jelenleg rendezvényeket, 
fogathajtó versenyeket szoktak rendezni. A terület északi felében található a „Hősi Halottak 
Emlékműve”, körülötte padok és sétautak. Dél felé haladva a temető bekötőútjával szemben lehet 
elérni a terület útcsatlakozási pontját. Az útcsatlakozástól a településre gyalogjárda vezet. 6711. sz. út 
keleti oldalán vezet gyalogjárda a temetőig. Az útcsatlakozás és az emlékmű között található egy 

Hősi Halottak Emlékműve 

gyalogjárda 
bekötőút 

meglévő kerítés 

temető 

gázfogadó állomás 

vadles, fogathajtó tribün 
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gázfogadó állomás. A tervezési terület déli részén az út irányába fa korlát / kerítés található.  
A tervezési területet keleti irányból meglévő lakóterület határolja, beállt szép házakkal. Itt nem 
található külön közterület, a park területén halad egy utca, ahonnan a lakótelkek megközelíthetők. 
Déli irányba a külterületen jelentős fás terület húzódik, ez volt régen a homokbánya. Nyugati irányba 
a település belterületén a temető előtt füves zöldterület található. A temető a domb tetején található, 
alatta lévő lanka a zöldterület, illetve itt biztosított a parkoló a temetőbe látogatók részére. 
A temető mellett és tőle északra lakóterületi rész következik.  
A tervezési terület a falu déli határa. 
 

2.12.1. Telekstruktúra vizsgálat 
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 

 
 
A település dél részén található 197 hrsz-ú tervezési terület több mint 3,2 hektár. A telek mérete és 
formája kialakult, melyet adottságként célszerű kezelni. Közterületi jellegét és közösségi tér funkcióját 
meg kell őrizni és erősíteni. 

lakótelkek 
megközelíthetősége 
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Tulajdonjogi vizsgálat 

A tervezési területek önkormányzati tulajdon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon. 
 
 

2.12.2. Az építmények vizsgálata 
 

Funkció, kapacitás 

A jelenlegi funkciója a telkeknek közterület, közpark, rendezvénytér.  
A településrendezési terv szerint zöldterület övezetbe tartozik. 
A terület funkcióján a módosítás során nem kívánunk változtatni, de lehetőséget szeretnénk teremteni, 
hogy a falu termelői piaca itt létesülhessen kulturált körülmények között. Régen a piac mindig 
közterületen működött. A jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy közparkba időszakosan 
működő, fedett, de nem zárt piac épület létesülhessen. Az épület rendezvények során a nyilvános WC 
funkciót és a büfé szerepét is ellátja, kulturált körülményekkel, nem szennyezve a környezetet. A 
település nem szeretne a közterületi jellegen változtatni, ezért szükség van egy olyan beépítésre nem 
szánt területfelhasználás és övezet kialakítására, melyben mind a közterületi jelleg megőrizhető, mind 
a piaci funkció kialakítható. 
 
 
Beépítési jellemzők 

A jelenlegi telek üres, gázfogadó állomás és egy emlékmű található rajta. 
A jelenlegi beépíthetősége a zöldterületnek 2 %-os, melyet a tervezett piac épület nem ér el. Nem 
tervezett ennél intenzívebb beépítés. Az építménymagasság maximálisan 4,5 m lenne. A szükséges 
parkolók az épület környezetében és az útcsatlakozáshoz közel lennének. Az épület a gyalogjárdával 
megközelíthető területen lenne úgy, hogy a 6711. úthoz közelítsen, így az egybefüggő nagy zöldterületi 
egység megmaradna. 
 
 
Magasság, szintszám, tetőidom 

A jelenlegi telkek üresek, beépítetlenek.  
 

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép. térarány, jellegzetes épülettípusok 

 

    
 

                            útcsatlakozás                                                         piac tervezési területe 
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                   településről vezető járda                                             piac tervezési területe bekötőút felől 

    
 

 bekötőút, gyalogjárda vége                    piac tervezési területe bekötőút felől a 6711 út felől kerítéssel 

   
 

6711 j. út és a déli belterületi határ felől a zöldterület                  bekötőút végétől a 6711 j. út felé,  
                                                                                                                    héttérben a ravatalozó épülete 

   
        bekötőút végétől a zöldterületi rész                              bekötőút vége és a lakóterületi út találkozása 
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                      lakóterületi út vége                                                   6711  j. mellékútról a zöldterület 

 
bekötőút, a 3711j. út utáni zöldterület és temető 

     
Hősi Halottak Emlékműve és környezete 

     
                       lakóterület felöli utca                                  6711. j. út közparkkal szemközti oldala a temető után 
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2.13. Az épített környezet értékei  
2.13.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 
Szőlősgyörök a Jamai-patak mentén helyezkedik el, akárcsak Szőlőskislak és Gyugy községek is. Ezen 
települések kialakulásánál minden bizonnyal elsődleges szempont lehetett a víz közelsége. Ezt 
bizonyítják a régészeti lelőhelyek, amelyek döntő része szintén a Jamai-patak mellett találhatók.  
 
A mai Szőlősgyörök területén két falu élt az Árpád korban: Györök és Tömör. Egy 1696-os összeírás 
szerint Szőlősgyörök határához tartozott Szőlős, Tömör és Lándord. Szőlős ma Szőlőskislak néven 
önálló falu, ennek határában található a török időkben elpusztult Lándord falu helye.  
 
A település őse, Györök, a X.-XI. században már létezett, de a falu nevével írásos formában 1212-ben 
találkozhatunk először „Gyrky”. 
A település a XV. Században az Újlaki család birtoka. Ekkor a falut „Gerewk” néven jegyzik az iratok. A 
XVI. Századi török kincstári adólajstromban már „Sziles Gyög” néven fordul elő a település és azóta is 
ebben az alakban szerepel.  
 
Az 1695. évi országos összeírás alapján Szőlősgyörök „magyar falu, 20 telekkel, a földjei jók. A Jankovich 
család a földesura”. 
Az 1720 évi országos adatok alapján „a falu lakossága 14 család. A település legelője jó, rétje bőséges. 
Az erdő ad tüzifát és épületfát. A szőlő közös, helyben egy malom is működik”. 
 
A község 1778-ban mezővárosi rangra emelkedett, amelynek elnyerése fejlődésének nagy lendületet 
adott. A mezőváros ranghoz évi négy vásárjogot is kapott. A mezővárosok piacaikkal és vásáraikkal a 
kibontakozó pénzgazdálkodás és árutermelés kisebb-nagyobb gócai, valamint a helyi kereskedelem 
közvetítő központjai voltak. Általában 15-25 falu földrajzi körzetére esett egy-egy mezőváros.  
 
A község jellege 1848 előtt telekkönyvi és úrbéri adatok szerint, úrbéresi község. Fő foglalkozás a 
földművelés volt. 195 házzal és 396 lakrésszel rendelkezett. A községben lévő állami és más épületek: 
a községháza, az adóügyi jegyző lakás, a tanítói lakás és 2 iskola.  
 
1950-ig központi fekvésénél fogva Szőlősgyörök körjegyzőség volt. Hozzá tartozott Gyugy, Szőlőskislak, 
Orda és Csehi községek. 1977 április elsejével megszűnt Szőlősgyöröki Tanács a Lengyeltóti 
Nagyközségi Közös Tanács társközsége lett. A székhelyközségen kívül az alábbi 7 község tartozott: 
Buzsák, Öreglak, Szőlősgyörök (mint volt tanácsi székhelyközségek), valamint Gyugy, Hács, Kisberény, 
Táska községek. A nyolc község lakossága meghaladta a 11.000 főt.  
 
A település térbeli kifejlődése - A táj változásai az 1780-as évektől a katonai térképezések alapján 
 
Az I. katonai felmérés (1782-1785) térképén is láthatjuk, hogy a szőlősgyöröki táj három egységből 
tevődik össze. A középső sáv, az észak felől, a balatoni berek folytatásaként lenyúló, mélyebb fekvésű, 
nedvesebb terület a települést észak-déli irányban osztja ketté. Ennek mentén két, elkülöníthető, 
észak-déli irányban elnyúló településrész alakult ki. Az észak-déli irányú tagolódás jellemző az egész 
Dunántúli-dombságra, és a táj ezen sajátosságai szinte minden somogyi település szerkezetében 
nyomot hagytak. A nyugati tájegységet a hullámos felszínű, de laposabb, míg a keleti oldalt a 
meredekebb, dombosabb területek alkotják. Ehhez alkalmazkodott a gazdálkodás is. Az előbbi 
területeken szántók, míg az utóbbin elsősorban szőlő található. A veteményeskertek nagy része a keleti 
oldalon helyezkedik el. Ebben az irányban tovább haladva a szőlőterületeket követően erdőket 
találunk. A környező laposabb területeken gyakoriak az ún. puszták, amelyek hagyományosan, 
elsősorban a cselédség lakóhelyei voltak. Ezek mára jórészt eltűntek vagy átalakultak. Szőlősgyörök 
területén a legfontosabb ilyen szórvány Tömörpuszta, amely egy Árpád-kori falu maradványa. 



62 
 

A település magja a keleti oldalon helyezkedik el. Itt találkozott a Jamai-patak az egykori római 
útvonallal, amely ekkorra már jelentőségét veszthette, mivel a patak túloldalán már nem folytatódott. 
Ez a településrész észak és dél felé terjeszkedett a patak mentén, annak közvetlen környezetét 
szabadon hagyva. Ezzel párhuzamosan jött létre Szőlősgyörök másik része a patak túloldalán, amelyet 
híd kötött össze az ősi maggal. A mag strukturális szempontból nőtt, szabálytalan szerkezetűként 
értékelhető, míg a település nyugati fele a Balatont Lengyeltótival összekötő út mentén egyutcás 
településrészként alakult ki. Északi végén megfigyelhető a Jankovich kastély zárt, négyzet alakú 
területe. 
A település legfontosabb közlekedési útvonala ebben az időszakban már az utóbb említett főút volt. 
Vele párhuzamosan, a patak túloldalán Szőlőskislak és Tótgyugy között futott a másik, kisebb 
jelentőségű út. Az észak-déli útvonalakra merőleges közlekedési csatornák általában nem voltak a 
somogyi vidéken, így Szőlősgyörökön sem. A szomszédos települések megközelítése többnyire csak 
kerülővel volt lehetséges. Ez is akár a települések alakja is a táji sajátosságokhoz való nagymértékű 
alkalmazkodásból adódik. 
 

 
II. katonai felmérés 

Az 1829-66 között készült II. katonai felmérés 
térképén a község képe rendezettebb lett. Ez 
a külterületeken is megfigyelhető. Mérnöki 
módon kialakított, egyenes utak keresztezik a 
szántóterületeket, érdekes sajátosság, hogy 
főleg az egyenes hátakon futnak végig ezek 
vonalai. Összekötő elem több is van, de 
közülük csak a Tömörpusztától induló út a 
legjelentősebb. Az utak közötti parcellák igen 
hosszúak voltak, erre utal a terület Hosszúföld 
elnevezése is. 

 
A III. katonai felmérés a XIX. század végén zajlott. Az ekkoriban készült térképről leolvasható 
információk közül a legfontosabb az, hogy a település szőlőterületei szinte eltűntek. Ekkoriban söpört 
ugyanis át az országon a filoxéra-járvány, amelynek következtében valamennyi borvidékünk olyan 
komoly károkat szenvedett, hogy azóta sem heverték ki teljesen. A szőlőhegyeken, amíg a gazdák meg 
nem erősödtek a válságot követően, és míg meg nem barátkoztak az új alanyfajtákkal, általános volt a 
szőlőterületek egyéb irányú hasznosítása. 
 

  
III. katonai felmérés XIX. századi kataszteri térkép 

 
XX. századi fejlődés 
Az 1950-es években készült térképről már látható, hogy a szőlő visszahódította hagyományos 
területeit, de újakat is szerzett. A nyugati részen, a főút két oldalán látható az egyik ilyen új szőlős, ahol 
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régebben szántó volt. Valószínűleg itt kevésbé válthatták be a hozzájuk fűzött reményeket, mivel a 
legújabb katonai térkép már csak egy kisebb földdarabon jelöli itt a szőlőt. 
 
A települést környező táj mai képében több változás is észrevehető a régi térképek által ábrázoltakhoz 
képest. A patak útját a településtől északra egy gát zárja el, amelynek segítségével a Jamai-patak 
természetes völgyében egy tavat alakítottak ki. A völgyzárással létrehozott mesterséges tavak a 
somogyi tájban ma már nagyon gyakoriak, mivel a terület vízrendszere és az ennek elemeit egymástól 
elválasztó észak-déli lefutási irányú dombrendszer ezt nagyon jól lehetővé teszi. A szőlősgyöröki tó 
halastóként lett hasznosítva. 
 
A patak völgyét tovább vizsgálva megfigyelhető, hogy a patakot övező növényzet területe a 
településhez közeledve egyre beszűkül, és a híd közelében, ahol a település ráépült a partra, ott ez a 
növénysáv meg is szűnik, holott patak vízminőségének védelme érdekében, és mint ökológiai folyosó 
is szükség lenne. 
 
Meg kell említeni, hogy a település alakja és mérete nagyon stabilnak mondható az elmúlt több mint 
kétszáz évet nézve. A XVIII. században már meglévő szerkezeti elemekhez újak nem csatlakoztak, 
inkább ezek kiegészülése, szorosabb összekapcsolódása történt meg. 
 

 
Magyarország Katonai Felmérése (1941) 
 

2.13.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekeltségű terület 
 
Szőlősgyörök község régészeti öröksége, nagyobb részben általános mezőgazdasági területen fekszik. 
A település közigazgatási területén belül nem ismert a régészeti örökséget veszélyeztető nagyobb - a 
mezőgazdasági művelésből, és települési infrastruktúra fejlesztésből adódó bolygatáson túli - 
kitettség. Általánosságban megállapítható, hogy a rendezési és területfejlesztési elképzelések, így 
különösen az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek általában régészeti lelőhelyek 
elhelyezkedésének figyelembevételével kerültek meghatározásra. 
 
Tervezett változtatás:  
Részben füves, részben erdős terület a település déli lakóterületének peremén. A bejárás során 
régészeti lelet, illetve régészeti lelőhelyre utaló jelenség nem került elő. Közvetlen környezetében 
ismert a Homokbánya régészeti lelőhely. Újabb, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülésének 
kockázata, a tervezett változtatás ismeretében lehetséges. 
Esetéges új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) 
alapján kell eljárni: 
 
Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a 
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 
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b) a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul 
tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, 
valamint 

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai 
szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni (továbbiakban: Új, eddig 
ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni). 

 

A patak közelsége és tervezett mélyépítés ismeretében érdemes Régészeti Érdekű Területként kezelni. 
Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell 
eljárni. 
 
A Kötv 11. § szerint: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem 
alatt állnak. 
Szőlősgyörök település területét a hatósági nyilvántartás szerint 11 nyilvántartott régészeti lelőhely 
érinti (1-18. képek). Ezek közül 1, kiemelten védett régészeti lelőhely. 
 

Lelőhely 
azonosító 

Helyszín, 
elnevezés Jellege Kora 

HRSZ 
(nyilvántartott 

adatok) 
Megjegyzés 

34313 Homokbánya - sír 
- sír 
 
-sír 
- szórvány 
- épület  
- telep 
- szórvány 

- őskor 
- őskor, bronzkor, 
kora-bronzkor 
- római kor 
- római kor 
- római kor 
- római kor 
- újkor 

037/2, 037/3, 037/5, 
037/6, 037/7, 037/8, 
038, 037/14, 037/15, 
037/11, 037/12 

 

41300 Római katolikus 
templom és 
plébánia 

- éremlelet - római kor 483/2, 483/3, 517, 
518, 484 

 

49237 Kopasz-berek - telepnyom 
- vár 
- épület 
- telep 

- őskor 
- középkor 
- középkor 
- középkor 

0101, 0102/1 kiemelten 
védett 

49240 Gombos-alja I. - telep - őskor, újkőkor 
 

0108/2, 0102/2, 
0100/15 

 

49247 Gombos-alja II. - telepnyom 
- telepnyom 
- telepnyom 
- telepnyom 

- őskor, bronzkor 
- kelta 
- római kor 
- középkor 

096  

49248 Gombos-alja III. - telepnyom 
- telepnyom 
- telepnyom 

- őskor 
- római kor 
- középkor  

096  

49249 Gombos-alja IV. - telepnyom - ismeretlen kor 096  
58990 Gombos-alja, 

faluhely   
- telepnyom 
- telepnyom 
- telepnyom 

- Árpád-kor 
- késő középkor 
- kora újkor 

0102/2  

58991 Gombos-alja, 
halastó 

- telepnyom 
 

- Árpád-kor 
 

0102/1, 0102/2  

20358 Kossuth u. 18. - telepnyom 
- telep 
- temető 
- temető 
 

- őskor, újkőkor 
- őskor 
- őskor 

040/9, 041, 1322, 
1328, 1325, 1326, 
1327, 1320, 1319, 
1321, 1323, 1329, 
1330, 1332 
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Lelőhely 
azonosító 

Helyszín, 
elnevezés Jellege Kora 

HRSZ 
(nyilvántartott 

adatok) 
Megjegyzés 

- népvándorlás 
kor, avar kor, késő 
avar kor 

89321 Biró-rét felett      - telepnyom 
 

- őskor, újkőkor 
 

040/7, 040/8  

 

 Szőlősgyörök község közigazgatási területen belül található kiemelten védett régészeti lelőhely: 

49237 Kopasz-berek - telepnyom 
- vár 
- épület 
- telep 

- őskor 
- középkor 
- középkor 
- középkor 

0101, 0102/1 kiemelten védett 
régészeti lelőhely 

 

Szőlősgyörök község területének régészeti öröksége első ránézésre is rendkívül gazdag és összetett. 
Talán ellentmondásosan hangzik, de az emlékanyag folyamatos kutatásának ellenére ennek az 
örökségének a jelentős része még feltáratlan. Az ismert régészeti adatok elsősorban a patakvölgy 
észak-déli tengelye mentén sorakoznak. Így a jelenleg rendelkezésünkre álló régészeti források nem 
tükrözik térség régészeti lelőhelyeinek valós számát és pontos kiterjedését. 
 

A Szőlősgyörök területén, illetve tágabb környezetében azonosított történeti horizontok azonban 
egyértelműen kapcsolódnak a térség természeti, településföldrajzi adottságaihoz.  Így a kedvező 
feltételeknek köszönhetően, az azonosított régészeti lelőhelyek legtöbbször nagy kiterjedésű, akár 
több korszakot is magában foglaló régészeti lelőhelyeket, összefüggő lelőhelykomplexumokat 
alkotnak. Fontos továbbá, hogy a falu előzményének tekinthető, középkori Györök maradványai, 
minden bizonnyal a mai épületek alatt, a jelenlegi lakóterületen belül, találhatóak. A történeti falumag 
környezetében, jelenleg ismeretlen leletek, lelőhelyrészletek előkerülésére lehet számítani, de ezek 
pontos lehatárolása nem lehetséges. Különösen hangsúlyos ennek a szempontnak az érvényesülése, 
hiszen a jelenlegi település történeti előzményei miatt a lakó övezetek, illetve a belterület 
infrastruktúrájának távlati fejlesztése, is csak egyes, jelenleg ismeretlen és pontosan nem 
lehatárolható régészeti lelőhelyek bolygatásával valósulhat meg. 
 

2.13.3. védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
 
A helyi védelem jogszabályi rendszere a közelmúltban változott a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény hatályba lépésével. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2.§ 2a. pontja 
alapján a helyi építészeti örökség a település múltja szempontjából meghatározó építészeti örökség. 
Az esztétikai, néprajzi, történeti régészeti vagy környezeti értéke miatt védendőnek minősített épített 
vagy természeti értékek, helyi védelem tárgyát képzik. Szőlősgyörök Község építészeti értékeinek helyi 
védelméről szóló 6/1998.(III.30.) önkormányzati rendelettel korábban Szőlősgyörök község 
rendelkezett.  
A képviselő-testület a 4/2019. (VI.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta a településkép 
védelméről szóló rendeletét, mely a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a 
településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket 
állapítja meg. 
Szőlősgyörök településképi rendelete helyi védett értéket 3 darabot jelölt ki a településen, mindegyik 
szobor vagy kereszt, képzőművészeti alkotás: 

 

Lelőhely 
azonosító 

Helyszín, 
elnevezés  Jellege Kora 

HRSZ 
nyilvántartott 

adatok 
Védettség 
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A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke: 
Ssz. Megnevezés Cím Hrsz 
 Emlékművek, keresztek   
1.  szoborfülke Dr. Bató Béla u.  213 
2. keresztek temető 195 
3. Hősi Halottak Emlékműve Szabadság u. 197 

 

 
 

 
 

A település temetője rendezett képet mutat. Szépen elkülönül a régi temetkezési hely és az új 
parcellázás. A régi szabálytalan rendszerével és különleges síremlékeivel helyi értéket képvisel. 

   
 

    

Dr. Bató Béla utca 
1850-es években már nyilvántartottak ezen a helyen (Jamai-patak mellett) 
kegyhelyet. A mai formája már az eredeti átépítése lehet. 

Szabadság utca 
Hősi Halottak Emlékműve 
Egyik legszebb emlékmű a településen. 
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2.13.4. Műemlék, műemlék együttes, történeti kert 
 

Szőlősgyörökön két országos védettségű műemlék és műemléki környezet található:  
 
Római katolikus templom (484 hrsz.)  
Műemléki azonosító: 4446 [8123] 

 

 
 

A Petőfi utca és a Dr. Bató Béla utca sarkán, a Kossuth tér mellett található késő barokk stílusú templom 
1782-ben épült, és jelenleg is műemléki védelem alatt áll. A településen szinte csak katolikusok élnek.  
 

A hagyományos búcsút szeptember 8-ához közelebbi vasárnapon tartják. A Kisboldogasszony-
templom előtti keresztet özvegy Teveli Józsefné állíttatta 1894-ben, az önkormányzat 1994-ben 
újíttatta fel. 
 

műemlék és műemléki környezet helyrajzi számos jegyzéke 

megye település 
neve 

helyrajzi 
szám 

védettség jogi 
jellege azonosító védett örökségi érték neve 

Somogy Szőlősgyörök 483/1 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 483/2 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

régészeti lelőhely 41300 Római katolikus templom és 
plébánia 

Somogy Szőlősgyörök 483/3 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

régészeti lelőhely 41300 Római katolikus templom és 
plébánia 

Somogy Szőlősgyörök 484 műemlék 4446 [8123] R. k. templom 

http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=8123
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megye település 
neve 

helyrajzi 
szám 

védettség jogi 
jellege azonosító védett örökségi érték neve 

régészeti lelőhely 41300 Római katolikus templom és 
plébánia 

Somogy Szőlősgyörök 517 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

régészeti lelőhely 41300 Római katolikus templom és 
plébánia 

Somogy Szőlősgyörök 518 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

régészeti lelőhely 41300 Római katolikus templom és 
plébánia 

Somogy Szőlősgyörök 539 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 574/1 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 575 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 576 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 578 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 579 műemléki 
környezet 

4446 
[29870] 

R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

 
volt Jankovich-kastély (69 hrsz.) 
Műemléki azonosító: 4447 [8124] 
 

 
 

   
 

http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=41300
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
http://ivo.forsterkozpont.hu/m%C5%B1eml%C3%A9k?azon=29870
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A község belterületén 17,4735 ha területű angolparkban áll az 1665-1680 között épület L-alaprajzú 
nemesi kúria. Az 1752-ben épült barokk stílusú épületrészben nyolc csehsüveg-boltozatos helyiség 
található, háromban eredeti stukkódíszekkel. A folyosó hasonlóképpen boltozott, kehlheimi padlózattal. 
Az épületet 1853-54-ben bővítették az északi szárnnyal, romantikus stílusban. A földszintes, két és fél 
traktusos épületszárnyat dél felé nyíló középrizalit tagolja, emeleti helyiségekkel, fedett kocsifelhajtóval. 
Belső terében hasonlóképpen csehsüveg-boltozatos helyiségek, a folyosón nyolcszögletes kőlapokból és 
négyszögletes vörösmészkő lapokból álló padlózat. Külön értéke az épületnek a nyugati szárny déli 
végfalába befalazott XV. századi márvány sírkő töredéke, mely egyelőre azonosítatlan címert ábrázol. 

         
Az eredetileg 23 hektáros parkban kiemelkedő dombon áll a család 1891-ben épült mauzóleuma. A 
kastélypark értékes növényzetéről az 1990-es években részletes dokumentáció készült. A műemlékileg 
védett épületrész ÉNy-i és DNy-i sarkához 1963-ban építettek toldalékokat. A parkban álló kétszintes 
iskolaépület és a kapu mellett található földszintes épület az 1963-ban épült toldalékokkal együtt nem 
képvisel védendő értéket. A szocializmus idejében Latinka Sándorról elnevezve gyermeknevelő 
intézetként működött. A kastély és parkja 1949 óta védett műemlék, törzsszáma jelenleg 4447. 
Régiségénél és jelentőségénél fogva a település legértékesebb ingatlana, mely 19 éve üresen áll, és a 
leromlás, pusztulás jelei a gondos őrzés dacára már megjelentek. 
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A Kastélyt övező angolpark természetvédelmi terület, amely 110 őshonos fafajtának ad otthont, az 
ősfák száma több száz, a faállomány pedig több ezer darabra tehető. 
 

műemlék és műemléki környezet helyrajzi számos jegyzéke 

megye település 
neve 

helyrajzi 
szám 

védettség jogi 
jellege azonosító védett örökségi érték neve 

Somogy Szőlősgyörök 2/17 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/18 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/19 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/200 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/202 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/21 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/22 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/23 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/24 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/25 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/26 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/27 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/28 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/3 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/30 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/31 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 2/34 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 210 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 212 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 238 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 239 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 240 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 
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megye település 
neve 

helyrajzi 
szám 

védettség jogi 
jellege azonosító védett örökségi érték neve 

Somogy Szőlősgyörök 241 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 242 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 243 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 244 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 246 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 247 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 248 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 249 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 250 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 258 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 259 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 260 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 261 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 262 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 263 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 264 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 265 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 266 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 267 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 268 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 269 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 270 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 271 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 272 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 
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megye település 
neve 

helyrajzi 
szám 

védettség jogi 
jellege azonosító védett örökségi érték neve 

Somogy Szőlősgyörök 273 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 274 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 275 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 276 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 277 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 278 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 279 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 280 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 281 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 31 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 310 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 311 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 312/1 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 312/2 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 312/3 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 313 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 32 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 33 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 34 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 35 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 36 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 37 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 38 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 39 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 
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megye település 
neve 

helyrajzi 
szám 

védettség jogi 
jellege azonosító védett örökségi érték neve 

Somogy Szőlősgyörök 40 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 41 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 42 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 43 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 44 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 45 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 46 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 47 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 48 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 49 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 50 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 66/2 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 67 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 68 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 69 műemlék 4447 [8124] v. Jankovich-kastély 

Somogy Szőlősgyörök 70 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 71 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 72 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Somogy Szőlősgyörök 79 műemléki 
környezet 

4447 
[29873] 

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

 
 

2.13.5. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Nincs felmerülő környezeti konfliktus. 
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