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KÉSZÜLT GYÖRKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL  

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) 

Kormányrendelet 68. § (2) c. pontja alapján 

 

KÉSZÍTETTE: TÓTH DÓRA KATA, TT 17‐1484 

   



 

 

Sorszám  Cím  Megnevezés  Hrsz.  Védettségi fok 

1.  Fő utca 7.  lakóépület  49. hrsz   

2.  Fő utca 13.  lakóépület  40. hrsz   

3.  Fő utca 46. (48.)  iskola  18. hrsz   

4.  Fő utca 49.  iskola  18. hrsz   

5.  Fő utca 62.  posta  762. hrsz   

6.  Fő utca 63.  lakóépület  760. hrsz   

7.  Fő utca 67.  lakóépület  756. hrsz   

8.  Fő utca 70.  lakóépület, kerítés  751. hrsz   

9.  Fő utca 83.  lakóépület  705. hrsz   

10.  Fő utca 473.  lakóépület  222. hrsz   

11.  Fő utca 481.  lakóépület  192. hrsz   

12.  Fő utca 484.  lakóépület  187. hrsz   

13.  Fő utca 486.  lakóépület  185. hrsz   

14.  Fő utca 488.  lakóépület  766. hrsz   

15.  Fő utca 493.  lelkészi hivatal  772. hrsz   

16.  Fő utca 494.  művelődési ház, kerítés  773/2. hrsz   

17.  Fő utca 497.  lakóépület  776. hrsz   

18.  Fő utca 500.  épület, kapu  777/1. hrsz   

19.  Fő utca 516.  varroda épülete  122. hrsz   

20.  Fő utca 536.  lakóépület  102. hrsz   

21.  Fő utca 557.  lakóépület  83. hrsz   

22.  Bocskai utca 122.  lakóépület  704. hrsz   

23.  Bocskai utca 221.   lakóépület  809. hrsz   

24.  Bocskai utca 263.  lakóépület, kerítés  834. hrsz   

25.  Kossuth L. utca 320.  lakóépület  628/1. hrsz   

26.  Kossuth L. utca 334.  lakóépület  275. hrsz   

27.  Arany J. utca 364.  lakóépület, kerítés  330. hrsz   

28.  Paksi út  egykori malom épülete  165/1. hrsz   

29. 
Pincefalu 

   

Helyi területi 
védelemmel 
érintett 

30.  Fő u. 492. Evangélikus templom 770 Műemlék 

31.  Pincehegy Pince-présház 474 Műemlék 

32.  Kossuth Lajos u. 325. Lakóház (német nemzetiségi tájház) 264 Műemlék 

   



 

 

G Y Ö R K Ö N Y  
F Ő   U T C A  

 

Leírás 
Utcára  merőleges,  nyeregtetős, 
oldalhatáron  álló,  hosszházas 
lakóépület.  Eklektikus  utcai 
homlokzatát  vakolati  díszek, 
szemöldök‐  és  övpárkányzatok 
tagolják.    Udvari  homlokzatán  végig 
futó,  falazott  pillérekkel  határolt 
tornácának elülső részét beépítették.   
 
Védett építészeti elemek 
a  lakóépület  tömege,  utcai 
nyílásrendje  és  díszítettsége, 
tornácának megmaradt része 
 
Korrekciós javaslat 
palafedés helyett hagyományos 
hódfarkú cserép használata javasolt 

Györköny, Fő utca 7. Helyrajzi szám 49.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 
Leírás 
Jelentős méretű előkerttel telepített Z 
alakú,  kúria  jellegű  épület.  Fő 
homlokzatán  hosszúkás  ablakok 
sorakoznak,  melyeket  ornamentális 
alakzatokkal  díszített  pilaszterek  és 
íves  vonalvezetésű  emelt 
szemöldökpárkány  tesz  hangsúlyossá. 
A  homlokzatot  záró  párkányzatot 
füzéres frízsor díszíti. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, utca felöli homlokzat 
nyílásrendje, vakolati díszei 
 
Korrekciós javaslat 
a homlokzat megjelenését zavaró 
égéstermék kivezetők eltávolítása 
javasolt 

Györköny, Fő utca 13. Helyrajzi szám 40.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

 

Leírás 
1921‐ben  épült,  többször  átalakított 
sarok  épület.  A  településközponti 
terének  karakteres  eleme,  eklektikus 
stílusú  homlokzatával,  balusztrádos 
attika  falával,  timpanosos, 
vakolatkeretes ablakaival.  
Egykor községházaként épült,  jelenleg 
általános iskola. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, eredeti nyílásrendje, 
díszei 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Fő utca 46. (48.)  Helyrajzi szám 18.

‐ iskola‐ Védelem foka H

 

   



 

 

Leírás 
A  falu  templom  körüli  terének 
karakteres  eleme.  Építésének  ideje  a 
XX.  század  első  harmadára  datálható. 
A  művelődési  házzal,  a  szomszédos 
iskola  épülettel  együtt  egységes 
térfalat  képez.  Hosszanti  elrendezésű 
épület,  azonban  utca  része  L‐alakban 
befordul. Gyámsoros  főpárkánya alatt 
füzéres  frízsor.  Íves  záródású  ablakait 
emelt  szemöldökpárkány  és  fejezetes 
pilaszterek díszítik.  
Védett építészeti elemek 
az épület utcai szárnyának 
tömegalakítása, homlokzatának 
megjelenése, nyílásrendje, vakolati 
díszei 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Fő utca 49. Helyrajzi szám 18.

‐ iskola ‐ Védelem foka H

 

 

Leírás 
A  hosszanti  elrendezésű,  de 
utcafrontra  beforduló  L  alakú  egykori 
lakóház  a  XX.  század  elejének,  a 
polgárosodás  korának  jellegzetes 
példája.  Gyámsoros  főpárkánya  alatt 
füzéres  frízsor,  a  háromtengelyes, 
kváderes  homlokzat,  eredeti  ablakai 
timpanonos  szemöldökkel, 
kompozitos  pilaszterekkel 
keretezettek. 
Védett építészeti elemek 
épület utcai részének tömege, utcai 
homlokzatának nyílásrendje, vakolati 
díszei 
Korrekciós javaslat 
javasolt az épület jellegéhez illő kapu 
elhelyezése, épület előtti utcabútorok 
eltávolítása vagy kicserélése 
esztétikusabb elemekre 

Györköny, Fő utca 62. Helyrajzi szám 762.

‐ posta ‐ Védelem foka H

 

 

Leírás 
A  hagyományos  tömegű,  utcára 
merőleges  gerincű,  csonkakontyos, 
nyeregtetős  lakó‐  és  gazdasági 
épületek  együttese  a  XX.  század 
elejének egyik szép példája. Utcafronti 
homlokzata  egyszerű  díszítésű: 
oromfalán  két,  vakolatkerettel 
összefogott  padlásszellőző,  kettős 
cserépsorral  hangsúlyozott  vízvetős 
osztópárkánya  alatt  háromtengelyes: 
a  két  szobaablak  mellett  nyílik  a 
tornácra  vezető,  betétes  tornácajtó. 
Udvari  homlokzatát  abakuszos,  kör 
keresztmetszetű  oszlopok  kísérik.  A 
lakóegységet  az  udvart  keresztben 
lezáró gazdasági épületek sora követi. 
Jellegzetes  a  telket  lezáró,  falazott 
nyerstégla  kerítése  a  fából  készített 
tömör nagy‐ és kiskapuval. 
Védett építészeti elemek 
lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, nyílásrendje, kerítése 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Fő utca 63. Helyrajzi szám 760.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

   



 
Leírás 
A  hosszanti  elrendezésű,  utcafrontra 
beforduló, L alaprajzú egykori  lakóház 
a  XX.  század  20‐as,  30‐as  éveire 
jellemező  építkezés  jellegzetes 
példája.  A  zártsorúvá  alakuló, 
eklektikus  utcai  homlokzata  hármas 
osztású:  középső  mezőben  két 
hagyományos, a két szélsőben hármas 
tagozású  nagyméretű  ablakot 
találunk.  Főpárkánya  alatt  egyszerű, 
geometrikus  mintájú  fríz  fut  végig,  a 
kvádersorok,  pilaszeterek  között 
záróköves,  egyenes  záródású 
szemöldökkel, könyöklővel keretezett, 
övpárkánnyal összefogott nyílások. 
Védett építészeti elemek 
az épület utcai szárnyának tömege, 
nyílásrendje, vakolati díszei 
Korrekciós javaslat 
javasolt a vakolati díszek kiemelése 
eltérő falszín használatával 

Györköny, Fő utca 67. Helyrajzi szám 756.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 
Leírás 
Az  utcafronton  álló,  hosszanti 
elrendezésű,  L  alaprajzú  egykori 
lakóház a homlokzatán látható évszám 
tanúsága  szerint  1923‐ban  épült.  A 
polgárosodást  tükröző,  vakolatdíszes 
homlokzata öt ablakkal  fordul az utca 
felé.  Főpárkány  alatt  egyszerű, 
szecessziós  motívumokat  tartalmazó 
díszítőelemek,  a  pilaszterek  között 
egyenes  záródású  szemöldökkel, 
könyöklővel  keretezett,  övpárkánnyal 
összefogott  nyílások.  Utcai 
kovácsoltvas  kerítése  jól  illeszkedik  a 
XX. század elejei épületegyütteshez. 
Védett építészeti elemek 
az utcai épületszárny tömege, 
homlokzati nyílásrendje, vakolati 
díszei, kovácsoltvas kerítés 
Korrekciós javaslat 
javasolt a homlokzati díszek kiemelése 
eltérő falszín használatával 

Györköny, Fő utca 70. Helyrajzi szám 751.

‐ lakóépület, kerítés ‐ Védelem foka H

 
Leírás 
Az  utcafrontra  épült,  nyeregtetős 
lakó‐ és gazdasági épületek együttese 
az  oromfalon  található  évszám 
tanúsága  szerint  1937‐ben  készült.  A 
népies  motívumokat  is  felhasználó 
eklektikus  utcai  díszítés  finom 
mintázatát  durvává  tette  a  kőporos 
vakolás.  Az  utcai  homlokzatot 
geometrikus  frízzel  kísért 
osztópárkány  bontja:  az  oromfalon 
szecessziós vakolatkeret  fogja össze a 
padlásszellőzőket,  a  párkány  alatt 
három,  egyszerű  pálcás  keretezésű 
ablak,  köztük  visszafogott,  fejezetes 
pilaszterek.  A  lakóház  udvari  vonalán 
egyenes  záródású  tornácon, 
abakuszos, négyzetes keresztmetszetű 
pillérek futnak végig.  
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, nyílásrendje, díszei 
Korrekciós javaslat 
A homlokzat felújítása esetén eredeti 
színezés és felületképzés 
alkalmazásával a díszek megőrzendők. 
A homlokzati égéstermék kivezetők 
eltávolítása javasolt. 

Györköny, Fő utca 83. Helyrajzi szám 705.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H



 
Leírás 
A  hagyományos  tömegű,  utcára 
merőleges  gerincű,  nyeregtetős  lakó‐ 
és gazdasági épületek együttese a XX. 
század  elején  született.  Nyerstégla 
oromfalán  fogazott  kialakítású 
keretezés  és  két,  ívesen  összefogott, 
könyöklős  padlásszellőző,  kettős 
cserépsorral  erősített  vízvetős 
osztópárkánya  alatt  háromtengelyes: 
a  két  szobaablak  mellett  nyílik  a 
tornácra  vezető,  díszesen  faragott, 
betétes,  rátétmintás  tornácajtó. 
Udvari  homlokzatát  egyenes 
záródású,  négyszög  keresztmetszetű 
oszlopok  kísérik.  Az  együttes  udvarát 
karakteres tömör kerítése zárja. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, nyílásrendje, 
vakolati díszei, felületképzése 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Fő utca 473.  Helyrajzi szám 222.

‐ lakóház‐ Védelem foka H

 
Leírás 
Az  utcafrontra  épült,  hosszanti 
elrendezésű,  L  alaprajzú  lakó‐  és 
gazdasági  épületek  együttese  a  XX. 
század 30‐as éveinek stílusában épült. 
Utcafronti homlokzata felújítása során 
kőporos  vakolatot  kapott,  mely 
díszeinek  finomságát  összemosta, 
eltűntette.  Főpárkány  alatt  egyszerű, 
geometrikus  díszítőelemek,  két, 
szecessziós  motívumokat  mutató 
pilasztere  között  négy,  egyenes 
záródású  szemöldökkel,  könyöklővel 
keretezett,  övpárkánnyal  összefogott 
nyílás.  Jellegzetes,  a  telket  lezáró, 
falazott,  kerítése  a  fából  készített 
tömör  nagy‐  és  kiskapukkal.  Eredeti 
kéményfejezetei,  bádog  tetőszellőzői 
megőrzendők. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, nyílásrendje, 
díszei, kerítése 
Korrekciós javaslat 
kőporos felület helyett simított 
vakolat alkalmazása javasolt 

Györköny, Fő utca 481.  Helyrajzi szám 192.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

Leírás 
Utcára  merőleges,  oromfalas, 
nyeregtetős  lakóépület előkert nélküli 
telepítéssel. Utcai homlokzatát három 
osztott  ablak,  fölöttük  cseréppel 
fedett,  erősen  tagolt  vízvetős 
osztópárkány  látható.  A  homlokzatot 
további  vakolati  elemek  tagolják: 
pilaszterek,  keretezések,  oromzatot 
lezáró  lépcsőzetes  mintázat.  Udvar 
felöli  homlokzatán  részben 
megmaradt  a  falazott  oszlopokkal 
határolt nyitott tornáca. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, vakolati díszei. 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Fő utca 484.  Helyrajzi szám 187.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

   



 
Leírás 
Az  utcafrontra  épült,  hosszanti 
elrendezésű,  L  alaprajzú  egykori 
mészárszék,  hentesüzlet,  (felirata 
szerint:  K…..É  ISTVÁN  MÉSZÁROS  ÉS 
HENTES)  lakó‐  és  gazdasági  épületek 
együttese  a  XX.  század  30‐as  éveinek 
stílusában  épült.  Tégla‐  és 
vakolatarchitektúrás  homlokzata 
három  redőnyös  ablakkal  és  egy 
kétszárnyú,  kettős  ajtóval  fordul  az 
utca  felé.  Eredeti  kéményfejezetei, 
bádog tetőszellőzői megőrzendők. 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, felületképzése, 
vakolati díszei 
Korrekciós javaslat 
a felújítás során a vakolati díszek 
helyreállítandók, vakolt felületek 
eltérő színezésével karakteres 
megjelenés eredményezhető 

Györköny, Fő utca 486.  Helyrajzi szám 185.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 
Leírás 
A  hosszanti  elrendezésű,  de 
utcafrontra  beforduló  L  alakú  egykori 
lakóház,  bolt  és  gazdasági  épületek 
együttese  a  XX.  század  elejének,  a 
polgárosodás  korának  jellegzetes 
példája.  A  vakolatarchitektúrás 
homlokzatán  nyerstégla  mezők: 
gyámsoros  főpárkánya  alatt  fogazott, 
virágmotívumos  fríz,  a  három‐
tengelyes, kváderes homlokzat ablakai 
timpanonos  szemöldökkel,  egyszerű 
tagozattal keretezettek. Az egykori, az 
üzletbe  vezető  bejáratot  ablakká 
alakították.  
Védett építészeti elemek 
az épület utcafronti tömege, nyílás‐
rendje, felületképzése, díszítettsége 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Fő utca 488.  Helyrajzi szám 766.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

Leírás 
A templom mellett, azzal egy vonalba 
telepített L‐alakú épület utcai 
homlokzata hangsúlyos térfalat képez. 
Fröcskölt felületképzésű homlokzatát 
ritmusos elhelyezésű, osztott ablakok 
tagolják. 
  
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje. 
 
Korrekciós javaslat 
simított felületképzés alkalmazása 
javasolt 

Györköny, Fő utca 493.  Helyrajzi szám 772.

‐ lelkészi hivatal ‐ Védelem foka H

 

   



 
Leírás 
Az  utcafronton  álló,  L  alaprajzú 
egykori  módos  gazda  lakóházának, 
gazdasági épületeinek együttese a XX. 
század  elejének,  a  polgárosodás 
korának  jellegzetes  példája.  A 
vakolatarchitektúrás  utcai  homlok‐
zatán  nyerstégla  mezők:  a 
középrizalitot  balusztrádos  attika 
hangsúlyozza,  gyámsoros  főpárkányát 
füzérmintás  fríz  díszíti,  a 
négytengelyes,  kváderes  homlokzat 
ablakai  timpanonos  szemöldökkel, 
pilaszterekkel,  balusztráddal 
keretezettek.  Az  épület  udvari 
frontjának  eredeti  tömege  és 
homlokzatképzése  a  többszöri 
átépítés  során  megsemmisült. 
Jellegzetes  falazott  pilléres, 
kovácsoltvas  kapus  kerítése 
megőrzendő. 
Védett építészeti elemek 
az épület utcafronti tömege, 
nyílásrendje, felületképzése, 
díszítettsége, kerítése 
Korrekciós javaslat 
jelenlegi tetőhéjazat cseréje 
hagyományos égetett kerámia 
cserépre 

Györköny, Fő utca 494.  Helyrajzi szám 773/2.

‐ művelődési ház, kerítés ‐  Védelem foka H

 
Leírás 
Az  utcafrontra  épült,  hagyományos 
tömegű,  utcára  merőleges  gerincű 
lakóépület  a  XIX.  század  végének 
jellegzetes  építészeti  jegyeit  őrzi. 
Utcai  homlokzatán  az  egyszerűen 
keretezett  oromfalon  két 
padlásszellőző, a kettős cserépsorral is 
hangsúlyozott  osztópárkány  alatt  két 
hatszemes ablak és egy betétes,  felső 
részén  napsugaras  díszítésű 
tornácajtó található. Udvari frontjának 
egyenes  záródású  tornácán,  a 
négyszög  keresztmetszetű,  abakuszos 
pillérek  mögött  a  hagyományos 
nyílásrendet  és  az  eredeti 
nyílászárókat találjuk.  
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, eredeti vakolati díszei 
Korrekciós javaslat 
az épület mihamarabbi felújítása 
szükséges, mely során eredeti díszei, 
színezése, felületképzése 
visszaállítandó 

Györköny, Fő utca 497.  Helyrajzi szám 776.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

   



 

 
 

 

Leírás 
Az  utcafronton  álló,  U  alaprajzú, 
tömör  kerítésével  szinte  zártsorúvá 
alakított  egykori  módos  gazda 
lakóházának,  gazdasági  épületeinek 
együttese  a  XX.  század  elejének,  a 
polgárosodás  korának  jellegzetes 
példája.  A  vakolatarchitektúrás  utcai 
homlokzatán  nyerstégla  mezők:  a 
főpárkányt  füzérmotívumok  kísérik,  a 
háromtengelyes  homlokzat 
mezőnként  két‐két  ablakai  egyenes 
záródású  szemöldökkel,  pilaszterekkel 
keretezettek.  Vakolatdíszes  fedeles 
kapukialakítása megőrzendő. 
Védett építészeti elemek 
az épület utcafronti részének tömege, 
nyílásrendje, felületképzése, vakolati 
díszei, kapu kialakítása 
Korrekciós javaslat 
a falak vizesedésének megakadályo‐
zása szükséges. Javasolt a kerítés 
vakolása és az épület jellegéhez illő 
színezése  

Györköny, Fő utca 500.  Helyrajzi szám 777/1.

‐ épület, kapu ‐ Védelem foka H

 

 

Leírás 
A  XX.  század  elejének  hajdani  módos 
gazda  háza  a  hosszanti  elrendezésű, 
utcafrontra  beforduló  L  alaprajzú 
egykori  lakóház és gazdasági épületek 
együttese.  Utcai  vakolatarchitektúrás 
homlokzatán  gyámsoros  főpárkány, 
alatta  fogazott,  füzérmotívumos  fríz, 
pilaszterek  között  négy,  övpárkánnyal 
összefűzött,  gazdagon  keretezett 
ablak  sorakozik.  Eredeti 
kéményfejezetei,  bádog  tetőszellőzői, 
eresztartó kampói megőrzendők. 
Védett építészeti elemek 
az utcafronti épületrész tömege, 
nyílásrendje, vakolati díszei, 
felületképzése, kis‐ és nagykapujának 
kialakítása 
Korrekciós javaslat 
az épületet takaró növényzet 
visszavágása, a homlokzat felújítandó 
az eredeti színezés és felületképzés 
megőrzésével  

Györköny, Fő utca 516.  Helyrajzi szám 122.

‐ varroda, kapuk ‐ Védelem foka H

 

 

Leírás 
A  XIX.  század  végének,  XX.  század 
elejének  építkezését  reprezentálja  az 
utcafrontra  épült,  hagyományos 
tömegű,  utcára  merőleges  gerincű, 
csonkakontyos  lakóház.  Fehérre 
meszelt  utcai  homlokzata 
háromtengelyes:  a  két  szobaablak 
mellett  nyílik  a  tornácra  vezető, 
egyszerű  betétes,  felülvilágítós 
tornácajtó.  Udvari  homlokzatának 
egyenes  záródású  tornácán, négyszög 
keresztmetszetű  pillérek  mögött  a 
hagyományos  nyílásrendet  és  az 
eredeti nyílászárókat találjuk.  
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, nyílásrendje 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Fő utca 536.  Helyrajzi szám 102.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

   



 
Leírás 
A  XIX.  század  végéről,  a  XX.  század 
elejéről  való,  egykor  oldaltornácos 
lakóépület első  traktusát a  lakótérhez 
csatolták,  tornácának  csupán  két 
négyszög  keresztmetszetű  pillére 
maradt.  Az  utcafronti,  hagyományos 
tömegű,  utcavonalra  merőleges 
gerincű,  nyeregtetős  lakó‐  és 
gazdasági  épületek  együttese 
vakolatdíszes  homlokzattal,  három 
keretezett  ablakkal,  oromzatán  két 
vakolatkeretes  padlásszellőzővel 
fordul  az  utcára.  Az  épületen  a 
hagyományos  nyílászárók  és  a  hátsó 
fronti  eredeti  kéményfejezetek 
megőrzendők. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzati 
nyílásrendje, megjelenése 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Fő utca 557.  Helyrajzi szám 83.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

B O C S K A I   U T C A  

Leírás 
Előkert  nélküli,  utcára  merőleges 
gerincű,  kontyolt  nyeregtetős 
lakóépület  a  XX.  század  elejéről. 
Nyílásrendje,  fogazott  lábazata, 
falazott  pillérekkel  határolt  nyitott 
tornáca,  deszkakerítése  eredeti 
jegyeket mutat. Azonban zsalugáterrel 
ellátott,  fa  keretezésű  ablakai  és  a 
tornácajtó  kialakítása  a  helyben 
szokásos építési módoktól elüt.   
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, nyílásrendje, 
tornáca, deszka kerítése 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Bocskai utca 122.  Helyrajzi szám 704.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 
Leírás 
A  hagyományos  tömegű,  utcára 
merőleges  gerincű,  nyeregtetős  lakó‐
és  gazdasági  épültek  együttese  a  XX. 
század  elején  született.  Utcafronti 
eklektikus homlokzata felújítása során 
kőporos  vakolatot  kapott,  mely 
díszeinek  finomságát  összemosta, 
eltűntette.  Oromfalán  két,  egykor 
ablakszárnnyal  ellátott padlásszellőző, 
vízvetős  osztópárkánya  alatt 
háromtengelyes:  a  két  szobaablak 
mellett  nyílik  a  tornácra  vezető, 
tipikusan  színes  üveggel  berakott, 
felülvilágítós  tornácajtó.  Udvari 
homlokzatát  egyenes  záródású, 
négyszög  keresztmetszetű  oszlopok 
kísérik.  
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, vakolati díszei 
Korrekciós javaslat 
javasolt a díszek fehérre, a falfelületek 
pasztell színre festése. 

Györköny, Bocskai utca 221.  Helyrajzi szám 809.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

   



 

 

Leírás 
Előkert  nélküli,  oldalhatáron  álló, 
utcára  merőleges  gerincű 
nyeregtetős,  oromfalas  lakóépület  a 
XX. század első harmadából. Hosszanti 
oldalán  végig  futó  tornácát 
felülvilágítós,  kazettás  fa  tornácajtó 
zárja,  mellette  osztott  ablakok. 
Homlokzata tagolás nélküli. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, kerítésének kialakítása 
 
Korrekciós javaslat 
a homlokzaton javasolt osztópárkány 
kialakítása a helyben szokásos 
tagolásokkal  

Györköny, Bocskai utca 263.  Helyrajzi szám 834.

‐ lakóépület, kerítés ‐ Védelem foka H

K O S S U T H   L A J O S   U T C A  

 

Leírás 
A  lakó‐és  gazdasági  épületek 
együttesének  építési  ideje  a  XIX. 
század  végére,  XX.  század  elejére 
tehető.  A  jellegzetes  tömegű,  az 
utcavonalra  merőleges  gerincű, 
oromfalas  lakóház  hagyományos 
kialakítású,  háromtengelyes.  A 
letisztult,  klasszicista  jellegű 
lakóépület  udvari  frontján  abakuszos, 
kör  keresztmetszetű,  falazott 
tornácoszlopok  sora,  mögötte  az 
eredeti  nyílásrendet  és  nyílászárókat 
találjuk. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, nyílásrendje 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Kossuth L. utca 320.  Helyrajzi szám 628/1.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

 

Leírás 
Építési  ideje a XIX.  század végére, XX. 
század  elejére  tehető.  A  jellegzetes 
tömegű,  az  utcavonalra  merőleges 
gerincű,  oromfalas  lakóház 
hagyományos  kialakítású, 
háromtengelyes:  két  ablak  és  egy 
betétes,  rátétmintás  tornácajtó.  A 
letisztult,  egyszerű  díszítésű 
lakóépület  udvari  frontján  barna 
színű,  esztergált  tornácoszlopok  sora, 
mögötte  az  eredeti  nyílásrendet  és 
nyílászárókat találjuk.  
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, nyílásrendje 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

Györköny, Kossuth L. utca 334.  Helyrajzi szám 275.

‐ lakóépület ‐ Védelem foka H

 

   



A R A N Y   J Á N O S   U T C A  

 

Leírás 
Oldalhatáron  álló,  előkert  nélküli, 
utcára  merőleges  nyeregtetős 
lakóépület  a  XX.  század  eleji  építési 
hagyományokat  őrzi.  Utcai 
homlokzatát  klinkertégla‐architektúra 
teszi impozánssá. A kétféle színű tégla 
változatos  kirakása,  valamint  a 
keretezések,  a  fogazott  kialakítású 
osztópárkány  tagolja  a  homlokzatot. 
Udvari  homlokzatán  téglapilléres 
festett  tornácoszlopok  futnak  végig. 
Telkét  a  parasztházakra  jellemző 
deszka kerítés határolja.   
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, nyílásrendje, 
utcai homlokzatának felületképzése, 
deszkakerítése. 
Korrekciós javaslat 
az épület mihamarabbi felújítása 
szükséges 

Györköny, Arany J. utca 364.  Helyrajzi szám 330.

‐ lakóépület, kerítés ‐ Védelem foka H

P A K S I   Ú T  

 

Leírás 
Koch  János  és  Társa  Hengermalom 
épülete  1925‐ben  létesült.  Alapítói: 
Koch János és Rohn Ádám. 
A  jelen  állapotában  a  XX.  század 
elejére  jellemző  építkezés  jegyeit 
mutató  kétszintes,  karakteres  egykori 
malomépület helyén már a XIX. század 
közepén  is  malom  működött.  Az 
épület az idők során eredeti funkcióját 
elvesztve  több  átalakításon  esett  át. 
Ennek  nyomán  a  hajdani  egységes 
téglaarchitektúrás,  vakolt  mezős 
homlokzatát  megbontva  kétszárnyú 
deszkakaput  építettek  be,  féltetős 
melléképületet toldottak hozzá. 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, nyerstégla fogazott 
díszei, igényes párkányképzései, 
keretezett, fémszerkezetű ablakai 
Korrekciós javaslat 
a megfelelő rendeltetés megtalálása 
után az épület felújítása, 
környezetének rendezése szükséges 

Györköny, Paksi út  Helyrajzi szám 165/1.

‐ egykori malom ‐ Védelem foka H

 

 

   



Helyi területi védelemmel érintett Pincefalu 

 

P I N C E F A L U  
Györköny, Pincefalu Helyrajzi szám .

‐présházak ‐ Védelem foka HT

A Pincefalu,  vagy másként Pincze‐hegy épületeit  a XVIII.  századba 
Györkönybe  települt hesseni  németek építették.   Az  ő  társadalmi 
és  építészeti  szokásuknak  köszönhetően  a  közösen  épített 
présházak  egymáshoz  közel  kerültek  elhelyezésre,  melynek 
következtében alakult ki ez az értékes épületegyüttes.  
A  nagyságrendileg  azonos  méretű  épületek  telepítése  esetén  a 
spontán kialakulás  jegyei mellett a vonalakba rendezés elvét  is  fel 
lehet fedezni. A z épületek tájolása esetén ez szintén elmondható. 
A kezdetben vert  falu présházakat a múlt  században mind  inkább 
felváltotta a téglával kirakott homlokzatú épület.  
A  téglát  jellemzően,  mint  oromzat‐díszítő  architektúrát 
alkalmazták. Ez adja a terület karakterét. Gyakori továbbá a festett 
vakolatú homlokzat is, melyen helyenként visszafogott vakolati dísz 
is megjelenik. 
Egykori  nádtetők  helyett  napjainkban  mindinkább  az  igényes 
megjelenésű égetett kerámia cserép használata van elterjedőben.  
A  homlokzati  nyílásrendek  és  kialakításuk,  anyaghasználatuk 
esetén is megfigyelhető az egységesség. 
Az  épületek  külső  megjelenését  zavaró  fűtés‐hűtés  berendezése, 
elektromos vagy hírközlési berendezés, egyéb műszaki létesítmény 
szinte kivétel nélkül nem került elhelyezésre. 
A területen lévő épületek száma közel 200, melynek nagyobb része 
jó állapotban van. 
Az  épületek  úszótelken  helyezkednek  el,  a  köztük  lévő  terület 
önkormányzati tulajdonban van, közterületként kezelendő. 
A  közterületek  jelentős  része  füvesített,  illetve  gyümölcsfákkal 
(elsősorban  diófával)  gazdagon  ellátott.  A  területen  légvezeték 
nincs.  A  közművek  föld  alatti  elvezetéssel  kerültek  kialakításra.  A 
területet feltáró utak túlnyomó része burkolat nélküli. 
A  terület  egyben  kezelendő,  a  területi  védelmének  további 
fenntartását a présházak egyedi és együttes  megjelenése továbbra 
is indokolja. 

  

 



  

     



    

 







 



 


