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I. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA
1. Törvényi, jogszabályi háttér
A településszerkezeti terv – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 10. § (1) bekezdése szerint – meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli
kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy más módon érdekelt többi
település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása
vagy legalább szinten tartása mellett.
A településszerkezeti terv figyelembe vette a 2008. évi L. törvénnyel módosított az Országos
Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény és a Győr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendeletével módosított a Győr-Moson-Sopron
Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet előírásait.
2. Sopron MJV Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójának célrendszere, a településszerkezeti
tervvel összefüggő prioritások, specifikus célok, intézkedések
Egyetemes cél az élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság biztosítása, mely a városi, a
térségi/kistérségi, az agglomerációs, a vonzáskörzeti és az eurorégiós partneri együttműködés alapja.
Ezen belül átfogó cél a város vonzerő-értékeinek újrateremtése, országos-, európai- és világörökségi
szintű értékteremtés. Ehhez rendelt prioritások és specifikus célok: a környezet és természet védelme, az
ezekkel való gazdálkodás, a települési-, térségi-, táji struktúrafejlesztés, a városszerkezet, térszerkezet
formálása, a kulturális, civilizációs értékek újrateremtése, fejlesztése, valamint a környezet és
természetkímélő gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és turizmusfejlesztés.
Specifikus célok intézkedései:
- a gazdasági versenyképesség növelése érdekében, az elérhetőség javítása, a város térségi közlekedési
kapcsolatainak korszerűsítése,
- a város belső úthálózatának fejlesztése, forgalomcsillapítás, a közlekedésbiztonság növelése,
- a Várkerület új arculatának, térszerkezetének kialakítása,
- a gyalogos-közlekedés biztonságának javítása, a kerékpáros-közlekedés feltételeinek megteremtése, a
tömegközlekedés arányának növelése és a parkolási problémák megoldása,
- Sopron történeti városközpontjának megőrzése és megújítása: az Óváros újjáélesztése, a belső várfal
övén kívüli belváros felújítása, különös tekintettel a Gazdanegyedre,
- a Kurucdomb városrész funkcionális gazdagítása, multifunkciós csarnok építése,
- az Északi városrész differenciált fejlesztése, a Virágvölgy szőlőkultúrájának védelme,
- a város ÉNy-i területének fejlesztése, a Jereván lakótelep rehabilitációja,
- a Lőverek–Bánfalva városrész környezeti minőségének javítása, a Lőverek, mint klimatikus gyógyhely
fejlesztése,
- az iparterületek racionalizálása, barnamezős rehabilitáció, a környezeti ipar és a faipar fejlesztése, az
iparterületek közlekedési kapcsolatainak és közműellátottságának fejlesztése,
- az egyéb belterületek: Sopronkőhida–Tómalom, Balf, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes és ÚjHermes karakterének megőrzése, a Fertő strand és vízitelep örökségi értékeket figyelembe vevő
minőségi fejlesztése,
- a város és környéke természeti értékeinek és a jellegzetes Sopron térségi táj arculatának megőrzése,
különös tekintettel a világörökségi védelmet élvező Fertő-Neusiedlersee kultúrtájra,

- Sopron jóváhagyott Környezetvédelmi Programjával1 összhangban a talaj, a vízminőség, a
levegőtisztaság védelme, a zajterhelés, a fényszennyezés mérséklése, az energiagazdálkodás
racionalizálása,
- határon átnyúló együttműködés a vízellátás biztonsága érdekében,
- az új szennyvíztisztító telep lehetőségeinek kihasználása, arányos fejlesztések megvalósítása,
- csapadékvíz elvezetés helyett csapadékvízzel való gazdálkodás,
- takarékos villamosenergia-fogyasztás és a városképi, esztétikai igények kielégítése,
- a gázellátás és a távfűtés korszerűsítése, a megújuló energiahordozók alkalmazása,
- a legkorszerűbb hírközlési szolgáltatások biztosítása, a piaci verseny kontrollja.
3. Országhatáron átnyúló térszerkezeti kapcsolatok
Közúti kapcsolatok
Sopron térségében a közúthálózat legnagyobb arányú fejlesztése az M85 gyorsforgalmi út megépítésével
fog megtörténni. Az M85 korszerű, országok közötti kapcsolatot biztosít az osztrák autópálya
hálózathoz. A gyorsforgalmi útnak Sopron közigazgatási területén négy helyen és Kópháza közigazgatási
területén a 8645. jelű Harkai összekötő útnál lesz olyan csomópontja, amely a város közlekedését érinti.
Az M85 gyorsforgalmi út megépítése után az átmenő forgalom lényegében teljesen el fogja kerülni a
várost.
Határátkelőhelyek
A jelenlegi két határátkelőhely (84. főút Sopron és 861. főút Kópháza) mellett legalább hat fontos, de
lokális jelentőségű határátkelő megnyitására lehet számítani a korábbi kiépített településközi utak
újjáépítésével:
- Sopron-Brennbergbánya - Récény (Ritzing),
- Sopron - Sopronkertes (Baumgarten),
- Sopron és Ágfalva - Somfalva és Lépesfalva között (Schattendorf és Loipersbach),
- Sopron-Fertőrákos - Szentmargitbánya (St. Margarethen),
- Harka - Sopronnyék (Neckenmarkt),
- Harka - Sopronkeresztúr (Deutchkreutz).
- Fertőrákos - Fertőmeggyes (Mörbisch am See)
Vasúti közlekedés
A vasúti közlekedés területén jelentős fejlesztések várhatók:
- Sopronban a GySEV-pályaudvaron a tervek szerint csak személyforgalmi funkciók maradnak hét
vágánnyal. Az összes többi vasútüzemi funkció kikerül Harka állomásra.
- A győri vasútvonal jelenlegi nyomvonala Fertőboz és Sopron között megszűnik és Fertőboztól
Kópházáig új nyomvonalra fog kerülni. Kópházától a Szombathelyi vonallal egy nyomvonalon fog
Sopronba érkezni.
- A Sopron-Ebenfurthi vasútvonal magyarországi szakasza megszűnik. A Wiener-Neustadt-i vonallal
párhuzamosan fog haladni az új ebenfurthi vasútvonal a „viaduktig”. Ezután fordul északi irányba és
hagyja el az ország területét és halad tovább Ebenfurth felé.
Határon átnyúló világörökségi védelem
Az UNESCO 2001-ben a Fertő/Neusiedlersee kultúrtájat világörökségi védelemben részesítette. A
védelem Magyarország és így Sopron, illetve Ausztria területét egyaránt érinti.
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4. Népességi adatok
Lakónépesség száma2:
Állandó népesség száma3:
Állandó népesség változása 1990-2010 között4:
5. Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Területnagyság5:
Belterület6:
Külterület:

62 033 fő
57 889 fő
+ 2 806 fő
16 896 Ha
2 420 Ha
14 476 Ha

6. A településszerkezeti terv
A településszerkezeti terv értelmezését az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről
(OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet előírásai, az OTÉK 2. számú melléklete szerinti
jelkulcs és jelen leírás tartalmazza.
A településszerkezeti terv elemei:
1. Területfelhasználás
- országhatár, illetve közigazgatási határ
- jelenlegi belterületi határ
- beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek határa
- területfelhasználási egységek területi meghatározása, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen
sajátos építési használat szerint
- közlekedési területek: közutak (forgalmi utak) nyomvonalai, vasúti területek
2. Közlekedési hálózat
3. Művi értékvédelem: nemzetközi/országos (világörökségi terület, műemléki jelentőségű terület)
védettségek, helyi értékvédelmi terület
4. Tájvédelem: nemzetközi/országos/helyi (világörökségi terület, tájképvédelmi terület, történeti
borvidék, Lőverek jellegvédelme) védettségek
5. Természetvédelem: nemzetközi/országos (Natura 2000, nemzeti park, tájvédelmi körzet, országos
jelentőségű természetvédelmi terület) védettségek
6. Vízvédelem, gyógyhely
7. Termőföldvédelem, földtani és egyéb korlátozások
8. Vízellátás
9. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés
10. Energia közművek és elektronikus hírközlés
7. Településszerkezet, területfelhasználás
Sopron MJV közigazgatási területe építési szempontból:
- beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területre, illetve
- beépítésre nem szánt területre tagolódik.
A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek.
A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek.
2

Központi Statisztikai Hivatal 2011. január 1-i állapot
3
Központi Statisztikai Hivatal 2011. január 1-i állapot
4
Sopron MJV Polgármesteri Hivatallal egyeztetett adat
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Sopron MJV Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása, digitális földhivatali alaptérkép alapján
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A beépítésre szánt területek a felhasználási igények sorrendjében ütemezetten belterületbe vonhatók. A
tervezett belterületi határ legfeljebb a beépítésre szánt terület határa lehet.
Megnevezés
Sopron központi települési területe
Sopronkőhida - Tómalom
Balf
Brennbergbánya
Görbehalom
Új-Hermes
Ó-Hermes
Erdei iskola
István-akna
Fertő Vízi-telep
Egyéb beépítésre szánt területek külterületen7
Összesen

Beépítésre szánt terület
Ha
2 164,28
139,18
104,18
63,88
16,53
6,27
2,84
2,14
140,51
86,33
2 726,14

Beépítésre szánt terület összesen:
Beépítésre nem szánt terület összesen:

Belterület
Ha
2 047,62
162,72
86,47
86,28
20,08
7,53
5,9
2,61
1,08
2 420,29

2 726 Ha
14 170 Ha

7.1 Beépítésre szánt területek
A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege,
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak:
1) Lakóterületek:
- Nagyvárosias lakóterület
- Kisvárosias lakóterület
- Kertvárosias lakóterület
- Lőverek kertvárosias lakóterület8
- Falusias lakóterület
2) Vegyes területek:
- Településközponti vegyes terület
- Központi vegyes terület
3) Gazdasági területek:
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
- Egyéb ipari gazdasági terület
4) Üdülőterületek:
- Üdülőházas üdülőterület
- Hétvégiházas üdülőterület
5) Különleges területek:
- Különleges egészségügyi, idegenforgalmi terület
7
8

Táncsicsmajor, Nyugatimajor, Jánostelep, Sopronpuszta, Fényesmajor, Brandmajor és egyéb területek
Egyedi soproni területfelhasználási kategória
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- Különleges sport és szabadidő terület
- Különleges temető terület
- Különleges egyéb nagy zöldfelületű terület
- Különleges településgazdálkodási terület
- Különleges bányaterület
- Különleges mezőgazdasági üzemi terület

1) Lakóterületek

A beépítésre szánt területek egyes területfelhasználási egységei szintterület-sűrűségének megengedett
felső határértékeit az alábbi táblázat tartalmazza:
Területfelhasználási egységek

Nagyvárosias lakóterület
Kisvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Lőverek kertvárosias lakóterület9
Falusias lakóterület
Településközponti vegyes terület
Központi vegyes terület
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
Egyéb ipari gazdasági terület
Üdülőházas üdülőterület
Hétvégiházas üdülőterület
Különleges egészségügyi, idegenforgalmi terület
Különleges sport és szabadidő terület
Különleges temető terület
Különleges egyéb nagy zöldfelületű terület
Különleges településgazdálkodási terület
Különleges bányaterület
Különleges mezőgazdasági üzemi terület

Megengedett
legnagyobb
szintterületsűrűség
2,0
1,5
0,6
0,3
0,5
2,4
2,4
2,0
1,5
1,0
0,2
2,0
0,4
0,2
0,8
0,2
0,2
1,2

A beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek figyelembevételével, a
területi adottságok alapján építési övezetekbe, illetve övezetekbe kell felosztani a továbbtervezés során.
A beépítésre szánt területfelhasználási egységeken belül a helyi lakosság ellátását szolgáló létesítmények
területeit, a kiszolgáló közlekedési területeket és a közkerteket a szabályozási terveknek az OTÉK
előírásaival összhangban tartalmazniuk kell.
A beépítésre szánt területek felhasználása, illetve a belterületek bővítése csak ütemezetten, műszaki,
környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek
finanszírozásában valósíthatók meg. A beépítésre szánt területek ütemezését a szabályozási tervekben
kell meghatározni.
A településszerkezeti terv elemeinek védettségeit, korlátozásait, valamint a szomszédos
területfelhasználási egységeknek az érintett területfelhasználásra gyakorolt hatásait az építési övezetek,
illetve övezetek kialakításánál figyelembe kell venni.

A hatályos tervek alapján beépíthető fejlesztési területek:
- Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz. út közötti terület
kertvárosias lakóterület (kb.100 telek)
- Sopron-Virágvölgy és környéke
kertvárosias lakóterület (tervezett területfelhasználás szerint)
- Sopron-Balf városrész
kertvárosias lakóterület
falusias lakóterület
- Sopron, Délkeleti városrész
kertvárosias lakóterület
- Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke
kertvárosias lakóterület
- Sopron-Bánfalva és Kutyahegy
kertvárosias lakóterület
- a Lőverek városrész és környéke
kisvárosias lakóterület (Egeredi-domb)
kertvárosias lakóterület (Egeredi-domb)
- Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő
kisvárosias lakóterület (kb. 50 telek)
kertvárosias lakóterület (kb. 410 telek)
- Sopron-Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek
Brennbergbánya falusias lakóterület (kb. 130 telek)
Görbehalom kertvárosias lakóterület (kb. 40 telek)
- Sopron Plazától ÉNy-ra levő kertvárosias lakóterület
A településszerkezeti tervben előirányzott új lakásépítési fejlesztési terület:
- Brandmajor kertvárosias lakóterület

6,5 Ha
77,0 Ha
25,0 Ha
14,3 Ha
9,8 Ha
34,9 Ha
74,1 Ha
5,7 Ha
39,3 Ha
4,8 Ha
40,3 Ha
20,5 Ha
4,3 Ha
17,8 Ha
6,1 Ha

2) Vegyes területek
- Településközponti vegyes területek
Az intézmények sokasága miatt a történelmi Belváros (Óváros) teljes területe és a kapcsolódó történeti
külvárosok egy része ebbe a területfelhasználási kategóriába tartozik, amely a műemléki jelentőségű
terület (MJT) mintegy felét kitölti. Ezen kívül jelentősebb terület van kijelölve a Lackner Kristóf utca
mentén, a Selmeci és Höflányi utca között, a Kőszegi út Ny-i oldalán, Aranyhegyen, a Pihenőkeresztnél,
az Egeredi dombi lakóparknál, Sopronbánfalva központjában és Tómalomnál a Pozsonyi út mellett.
- Központi vegyes területek
Az MJT-n belül a Lackner Kristóf u. és a Rákóczi u. melletti területek, azon kívül a Selmeci utcai
oktatási intézmények, valamint a Lőverekben egyetemi intézmények területei tartoznak ebbe a
területfelhasználásba. Sopronkőhidán a fegyház és börtön intézménye van ebbe a területfelhasználási
kategóriába sorolva.
Új fejlesztési lehetőségeket magába hordozó központi vegyes terület a Balfi út melletti Anger réten és a
84. főút ÉNy-i kivezető szakasza mentén, a 84. főút és az egykori műszaki zár nyomvonalán tervezett
tehermentesítő út háromszögében van kijelölve.
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3) Gazdasági területek
Az ÉNy-i gazdasági terület fekvése városszerkezeti szempontból az uralkodó szélirány miatt
kedvezőtlen. Ugyanakkor a meglévő infrastruktúra és a tervezett – a terület közlekedési kapcsolatait
jelentősen javító - tehermentesítő út miatt, megmaradásával hosszú távon számolni kell.
Az Ágfalvi út és a vasút közötti terület nagyobbik része kereskedelmi szolgáltató gazdasági funkciót kap,
mely a közeli lakóterületek szempontjából kedvezőbb. Szintén ugyanez a területfelhasználás jelenik meg
a vasút túloldalán a Baross utca menti sávban.
Új fejlesztési terület a vasút és a tehermentesítő út közötti 31,8 Ha-os háromszögterület, mely
kereskedelmi szolgáltató gazdasági besorolást kap.
A DK-i gazdasági terület fekvése városszerkezeti szempontból kedvező. Itt még jelentős fejlesztési
lehetőségek állnak rendelkezésre (127,6 Ha a 84. sz főúttól délnyugatra, 59,2 Ha a 84. sz. főúttól
északkeletre, összesen: 186,9 Ha), de korlátozó tényezőkkel is számolni kell. A terület használatát a
Rák- és az Ikva-patak, a védőterülettel rendelkező szennyvíztisztító és meglévő közművezetékek
kedvezőtlenül befolyásolják.
Az Aranyhegyi Ipari Park térségében a gazdasági területfelhasználásba beékelődik a működő
agyagbánya területe. Ennek ellenére fejlesztési területek állnak rendelkezésre, a bánya területtől
délnyugatra 19,5 Ha, északkeletre 27,3 Ha kiterjedésben.
A Pozsonyi út két oldalán új kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek vannak kijelölve 12,4 Ha
területnagyságban, illetve a Pozsonyi út és az M85 gyorsforgalmi út csomópontjában a korábban
tervezett gazdasági terület (14,5 Ha) is fejlesztési területként vehető számításba.

Meglévő nagy zöldfelületi borítottságú intézmények a Nyugat-magyarországi Egyetem területe a
Botanikus kerttel, az Erzsébet kerti Gyermek és Ifjúsági Központ (GYIK), a Fogyatékos Gyermekek
Otthona, a Karmelita templom és kolostor területe, az Erdei malom és az Erdei iskola, valamint a
Gyermek- és Ifjúsági tábor a Brennbergi úton.
Extenzív módon tervezett fejlesztési területek: a Sós-patak és Liget-patak között kijelölt terület, a Bécsidombi terület, az Amfiteátrum, az Egeredi-domb alatti terület, a Harkai plató és Új-Hermes turisztikai
fejlesztési területe.
- Különleges településgazdálkodási területek
Ebbe a területfelhasználási kategóriába tartoznak a településgazdálkodás építményei, a folyékony
hulladékkezelő létesítmények (balfi, kőhidai, és a központi szennyvíztisztító), a Harkai úti meglévő
szilárd hulladékkezelő területe és annak 3,5 ha-os bővítési területe, illetve a hőerűmű és tömbje.
- Különleges bányaterületek
Különleges bányaterületek a működő bányatelkek területei: az Aranyhegyen lévő Sopron I. agyagbánya
és Sopron I. homokbánya, illetve a Kő-hegyi Sopron II. gneiszbánya területe.
A bányatelkek művelésének felhagyását követően a tájrendezés és a jövőbeli területfelhasználás céljának
megfelelő rekultiváció elvégzése szükséges.
- Különleges mezőgazdasági üzemi területek
Ebbe a területfelhasználási kategóriába tartoznak a hagyományosan kialakult mezőgazdasági üzemi
területek: Táncsicsmajor, Nyugatimajor, Sopronpusztai major, Fényes major és a balfi mezőgazdasági
telephely, illetve a harkai tervezett mezőgazdasági üzemi terület.

4) Üdülőterületek
- Üdülőházas területek
A korábban kijelölt üdülőházas területek (Lőver kemping, Tómalom, Balf, Brennbergbánya) közösségi
üdülőházak, üdülőtáborok, kempingek elhelyezésére szolgálnak.
- Hétvégi házas területek
Tómalom korábban beépült középső része és a Bécsi domb - tervezett M85 gyorsforgalmi út melletti
véderdősávval határolt - belterületi része tartozik ebbe a területfelhasználásba.
A Bécsi domb esetében a terület nagyságát illetően visszalépés történt a jelenlegi belterületi határra a
szőlőkataszteri besorolás, valamint táj- és termőföldvédelmi szempontok alapján.

7.2 Beépítésre nem szánt területek
A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos
jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak:

5) Különleges területek
- Különleges egészségügyi, idegenforgalmi terület
A város által kínált egészségügyi szolgáltatások, az egészségturizmus terjedése és összekapcsolódása az
idegenforgalommal indokolja ennek a sajátosságokat kifejező, területfelhasználási kategóriának a
bevezetését, melybe beletartoznak a nagy egészségügyi létesítmények, a kórház, a szanatóriumok,
Lőverek jellegzetes szállodái és Balf idegenforgalmi fejlesztési területei.
- Különleges sport- és szabadidő területek
A korábbiaknak megfelelő területfelhasználási kategória, melybe elsősorban a városi jelentőségű
sportterületek és a szabadidő eltöltésére alkalmas területek, így a Lőver fürdő, a Nagy-Tómalom
környezete tartozik bele.
- Különleges temető területek
Különleges temető területek a régi és új Szent Mihály temető, az evangélikus temető, az izraelita temető,
a bánfalvi Hősi temető, a brennbergbányai és a balfi temető.
- Különleges egyéb nagy zöldfelületű területek
Az egyéb nagy zöldfelületű különleges terület: funkciómegkötés nélküli, extenzív területfelhasználási
egység. Ebbe a területfelhasználási kategóriába tartoznak a meglévő nagy zöldfelületi borítottságú
intézmények, illetve az extenzív módon tervezett fejlesztési területek. A fejlesztési területeken
elhelyezhetők többek között sport, szabadidős és rekreációs funkciók, idegenforgalmi fejlesztések.

3) Erdőterületek:
- Védelmi rendeltetésű erdőterületek
- Gazdasági rendeltetésű erdőterületek

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

1) Közlekedési területek:
- Közúti közlekedési területek
- Vasúti közlekedési területek
2) Zöldterületek (közparkok)

4) Mezőgazdasági területek:
- Általános mezőgazdasági területek
- Kertes mezőgazdasági területek
5) Vízgazdálkodási területek
6) Természetközeli területek
7) Különleges beépítésre nem szánt területek
A településszerkezeti tervlap mellékletét képező tematikus tervlapok védettségeit és korlátozásait az
övezetek kialakításánál, illetve azok igénybe vétele során figyelembe kell venni.
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1) Közlekedési területek
- Közúti közlekedési területek
A tervezett M85 gyorsforgalmi út a város külső elérhetőségében jelentős pozitív változást fog előidézni,
ennek az útnak Sopron közigazgatási területén az eddigi tervek szerint négy helyen lesz olyan
csomópontja, amely a város közlekedését érinti:
- a 84. számú főút déli szakaszán a szennyvíztelepnél,
- a 8618. számú Balfi összekötő útnál a Pihenőkereszt térségében,
- a 8527. számú összekötő útnál Sopron és Tómalom között,
- a 84. számú főút északi szakaszán a gyorsforgalmi út visszakötésénél a Dudlesz-erdő alatt.
Az M85 gyorsforgalmi út megépítése után a 84. számú főút nyomvonala változatlan marad. Az út
jelenleginél sokkal városiasabb lesz, a fontosabb helyeken a belső kapcsolatok javítására újabb
csomópontok létesíthetők.
Az egész város közlekedését érintő legfontosabb közúthálózat fejlesztések:
A belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának működőképes megépítése
A tervezett I. ütemnél a 84. számú főút és a Lackner Kristóf utca között a közlekedés változatlanul
működik (Bécsi út - Patak utca - Ikva-part - Selmeci utca). A Lackner Kristóf utca és a Csengery utca
között két útvonal áll a forgalom rendelkezésére. Az egyik: Gyár utca - Flandorffer utca - Wesselényi
utca - Vörösmarty utca - Frankenburg utca. A másik útvonal: Selmeci utca - Táncsics Mihály utca Kossuth Lajos utca - Csatkai Endre utca.
A megfelelő kiépítéshez ki kell sajátítani a Gyár utcát.
A belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának megépítésével teljessé válik a tehermentesítő forgalmi
gyűrű a történelmi Belváros körül, melynek északi szakasza a 84. számú főút, keleti szakasza a Híd utca
- Fapiac utca - Győri út - Kőszegi út, déli szakasza a Csengery utca.
A nyugati forgalmi gyűrű megépítése a 84. számú főút és az Ady Endre utca között
A tervezett útvonal a 84. számú főútból a Sopron Plázánál ágazik ki, majd azt és a Jereván lakótelepet
északról kerüli meg. Az ebenfurth-i vasútvonal helyén halad tovább, majd a Vándor Sándor utca
nyomvonalán éri el a Wiener Neustadt-i vasútvonalat, melyet aluljárón keresztez. Ezután a Besenyő utca
nyomvonalán keresztezi az Ágfalvi utcát és a Bánfalvi utat, majd ezután éri el az Ady Endre utcát.
Az északnyugati tehermentesítő út megépítése a 84. számú főút és az Ágfalvi út között
A volt műszaki sáv („nyomsáv”) vonalán tervezett forgalmi út a Nyugatimajortól keletre az ÉNy-i
iparterülettől nyugatra haladva keresztezi a Sós patakot, Ikva patakot és Liget patakot, majd a „viadukt”
után csatlakozik a 86108. számú Ágfalvi bekötőúthoz. Az út szerepe, hogy feltárja a ÉNy-i gazdasági
területet és megkönnyítse Ágfalva közúti kapcsolatát a 84. főút felől.
A GySEV vasútvonal által két részre vágott várost összekötő utak különszintű kiépítése
Aluljáró építése kezdődött a Kőszegi útnál, a különszintű csomópontok kiépítésének folytatása kívánatos
a Besenyő utcánál és az M85 gyorsforgalmi út és az Egeredi-domb között tervezett városi forgalmi útnál.
A GySEV győri vasútvonal Lóki sor melletti szakaszának megszüntetésével lehetővé váló útépítés
A megszűnő vasútvonal helyén a 84. számú főút és a Kőszegi út tervezett közúti aluljáró között
tehermentesítő út építésére nyílik lehetőség.
A harkai út (8645. ök. út) forgalmi szerepének a növelése
A 8645. ök. utat úgy kell fejleszteni, hogy alternatívát nyújtson 84. számú főút déli szakasza felől a város
megközelítésére. Meg kell megnövelni a bevezető utak számát a főút felől. Ezt a célt szolgálja a
„lőportári út” a Harkai csúcsot északi oldalról megkerülő nyomvonalának a megépítése. Ezzel a
megoldással közvetlen közúti kapcsolat biztosítható a Lőverek felé is.
A településszerkezeti terven jelölt nyomvonal elvi megoldás, a részletes tervek kidolgozása során kell a
végleges nyomvonalat kijelölni, Natura 2000 területen kívül.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Közút létesítése az M85 déli csomópontja és az Egeredi-domb között
Az M85 gyorsforgalmi út soproni déli csomópontja a Szennyvíztelepnél van. A korábbi
településszerkezeti terv is városi utat indított ebből a csomópontból az Egeredi-domb felé, amely
csatlakozott a 8645. összekötő úthoz. Ez az út további közúti kapcsolati lehetőséget nyújt déli irányból.
Az Erzsébetkert keleti részének rendezése
A Béke út és a Bánfalvi út közvetlenül a Wiener Neustadt-i vasútvonal melletti összekötésével a
Mártírok útja megszüntethető, és az Erzsébetkert korábbi egysége visszaállítható.
Forgalomcsillapítás
- korlátozottan közforgalmú övezet a történelmi városmag területe
- forgalomcsillapított (lakó-pihenő) övezetbe tartozik az Alsó- és Felsőlőverek számos utcája
- a Várkerület revitalizációja során az egész térségben forgalomcsillapítást kell végrehajtani
További forgalomcsillapított övezetek bevezetését célszerű vizsgálni a következő területeken:
Jereván lakótelep,
József Attila lakótelep
Alsó- és Felsőlőverek további területei
Szent Mihály-domb
Ibolya út térsége
Király Jenő utca - Gyóni Géza utca - Kisfaludy utca térsége
Deák tér
Virágoskert utca - Dobner Nándor utca - Káposztás utca térsége
Ferenczy János utca
Ravazd utcai lakótelep
Kuruc-domb
Ösvény utca - Uszoda utca - Kertesi utca - Bécsi út - Gyik Ferenc utca - Fűzfa sor térsége,
Parkolás
A Várkerületen, az Ógabona téren és a Széchenyi téren a közterületek jelentős részét a parkolóhelyek
foglalják el. Törekedni kell ezeknek vagy egy részüknek a megszüntetésére.
A megszűnő parkolóhelyek pótlására elő kell készíteni további többszintes parkolóhelyek megépítését
(pl. Pap rét). Az első nagy befogadóképességű mélygarázs a Petőfi téren megépült.
A történelmi Belváros tehermentesítése érdekében feltétlenül szükség lenne a 84. főút mellett a Sopron
Szállótól nyugati irányba nagy befogadóképességű ingyenes parkolóhely létesítésére, amely
kereskedelemmel és szolgáltatással kiegészítve a Belváros közelsége miatt vonzó lehet a gépkocsival
idelátogatók számára. Innen színvonalas gyalogos kapcsolat létesítendő a Várkerület felé.
Selmeci utcában törekedni kell megfelelő információs rendszerrel ellátott idegenforgalmi autóbuszparkolóhely létrehozására.
Helyközi és helyi tömegközlekedés
Az utasforgalmi szempontból kitűnő helyen lévő helyközi autóbusz-pályaudvar a helyén marad, területe
nem fog növekedni, de a pályaudvarra érkező autóbuszok továbbra sem közlekedhetnek a Várkerületen.
A helyi járatokkal kapcsolatban a menetrendi kínálat csökkentése nélkül a helyi-helyközi integráció felé
kívánnak lépni a gazdaságosság érdekében.
A város fejlesztési területein a gyűjtőúthálózatot úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen helyi
autóbuszjáratok közlekedésére.
Kerékpáros közlekedés
Térségi és nemzetközi kerékpárutak:
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- Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) közötti kerékpárút a 84, főút jobb oldalán: „Széchenyi
Kerékpárút”
- Sopron – Fertőrákos – Fertő tó – Meggyes (Mörbisch am See) közötti kerékpárút: „Borostyánkő
Kerékpárút”
- Sopron és Balf közötti kerékpárút: „Kékfrankos Kerékpárút”
- Sopron – Brennbergbánya – Récény (Ritzing) közötti kerékpárút: „Brennbergi Kerékpárút”
- Sopron – Ágfalva – Lépesfalva (Loipersbach im Burgenland) közötti kerékpárút: „Corvinus
Kerékpárút”
- Somfalvi kerékpárút a régi Somfalvi úton
- Kerékpárút a Nemesbüki úton
- Kerékpárút a 8526. ök. úton Sopron - Fertőrákos és Balf között a 8518. ök. út felé
A településszerkezeti terven jelölt tervezett kerékpárutak elvi nyomvonalon haladnak. A kerékpárutak
engedélyezési eljárása során lefolytatandó hatásbecslés módosíthatja a Natura 2000 területeket érintő
kerékpárutak nyomvonalát, végső esetben azonban ki is zárhatja azok megvalósítását.
Belterületi fontosabb kerékpárutak:
- Brennbergi Kerékpárút folytatása a Rák patak mentén - Deák téren - Csengery utcán - Győri úton a
TESCO-ig
- Corvinus Kerékpárút folytatása az Ágfalvi út mentén a Belváros felé
- Ógabona téren – Várkerületen – Széchenyi téren – Petőfi téren gyűrű jellegű kerékpárút
- Ógabona térről kiindulva a Vitnyédi utca – Jereván lakótelep – Soproni Horváth József utca Vándor
Sándor utca – Besenyő utca vonalán létesítendő kerékpárút
- vasútállomás és a Széchenyi tér között az Erzsébet utca – Állomás utca – Mátyás király utca vonalán
létesítendő kerékpárút
- Széchenyi és Borostyánkő Kerékpárút felé vezető városi kerékpárutak: Ikva híd – Szentlélek utca – Sas
tér – Bécsi út – Hubertus út; valamint a Sas tér – Szent Mihály utca – Tómalom utca
- Kékfrankos Kerékpárúthoz vezető belterületi kerékpárút: Ikva híd – Balfi út
- Harka irányában a Borostyánkő Kerékpárút felé belterületi kerékpárút halad a Kempingig, onnan a
gleichenbergi fasoron folytatódik Harka felé
- Mucki pihenő felé haladó kerékpárút a Rák patak menti kerékpárútból kiágazva az Erzsébet kerten
keresztül a Deákkúti úton éri el a Récényi utat
Gyalogos közlekedés
A történelmi városmag területéhez kapcsolódóan a Várkerületen és az Ógabona téren is növelni kell a
gyalogos-sétáló területet elsősorban a parkolóhelyek rovására. Az így kialakuló sétáló övezet
kiterjeszthető a Szent Mihály-domb nyugalmi negyedére is.
Szükséges a GySEV pályaudvar alatti gyalogos aluljáró meghosszabbítása a Lőverek felé.
- Vasúti közlekedési területek
Sopronban a GySEV-pályaudvaron a vasútüzemi funkció Harkára telepítése miatt tartalék területek
keletkeznek.
A megszűnő győri vasútvonal belső részének nyomvonalán közút létesül.
A szombathelyi vonalnál a vágányszám bővítése miatt a vasúti terület bővítésével kell számolni keleti
irányban 50 m-rel, nyugati irányban 10 m-rel.
A Sopron-Ebenfurthi vasútvonal város közigazgatási területén történő megszüntetése egy szakaszon
lehetővé teszi a közút számára történő igénybevételt.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

2) Zöldterületek (közparkok)
Településszerkezeti jelentőségű, állandóan növényzettel fedett közterületek a városi jelentőségű
közparkok és a városrész jelentőségű kisebb zöldterületek.
Városi jelentőségű közparkok: a Citadella-park, az Erzsébet-kert, Deák-tér, a Jereván lakótelep
zöldterületei, a Bécsi-domb zöldterülete, illetve a tervezett Ikva- és Sós-patak menti, valamint a
vasútterületek menti zöldsávok.
3) Erdőterületek:
- Védelmi rendeltetésű erdőterületek
A természetvédelmi, illetve az egyéb védelmi rendeltetésű erdőterületek (elsődleges erdészeti
rendeltetés), valamint a tervezett védő erdők tartoznak ebbe a területfelhasználási kategóriába. A védelmi
rendeltetésű erdőterületek egy része, különösen a Soproni Tájvédelmi Körzet területén, másodlagosan
közjóléti rendeltetéseket is betöltenek.
- Gazdasági rendeltetésű erdőterületek
Ebbe a területfelhasználási kategóriába tartoznak a faanyagtermelő rendeltetésű erdők, illetve a
gazdasági rendeltetésre tervezett erdőterületek: Dudlesz-erdő, a Szárhalmi erdő természetvédelmi
oltalom alatt nem álló területei, Balfi-erdők és Kő-hegyi erdők.
4) Mezőgazdasági területek:
- Általános mezőgazdasági területek
A jellemzően nagy parcellás, beépítetlen, dominánsan szőlő- vagy szántóművelés alatt álló területek
tartoznak ebbe a területfelhasználási kategóriába.
A kijelölt területfelhasználási egységek területén a szabályozási tervekben tartósan biztosítani kell, hogy
a mezőgazdasági művelés – a szőlőkataszteri területeken a szőlőművelés – maradjon az elsődleges
területhasználati forma. A szabályozási tervekben az építmény-elhelyezés lehetőségeit, a tájvédelem
szempontjait is figyelembe véve kell megállapítani.
- Kertes mezőgazdasági területek
Kertes mezőgazdasági területek a jellemzően kis parcellás, gazdasági épületekkel elszórtan beépített,
dominánsan szőlő- vagy gyümölcsművelés alatt álló területek: a kutyahegyi és a virágvölgyi kiskertes
terület, a Tómalom és Aranyhegy közötti kiskertes tömb, valamint a Szárhalmi erdőtől délre eső
kiskertes területrész.
A sajátos tájhasználati forma megőrzése érdekében épület elhelyezést a szabályozási tervekben csak
művelt telkekre (szőlő-, gyümölcs-, vagy kertműveléssel hasznosított) szabad engedélyezni.
5) Vízgazdálkodási területek
Ebbe a területfelhasználási kategóriába tartozik a Fertő-tó és lápvidéke, a Kis- és Nagy-Tómalom, a
felszíni vízfolyások területei, a Sós- és Ikva-patakon tervezett árvíztározók területei, valamint az ivóvíz
beszerzési és kezelési területek.
6) Természetközeli területek
Természetközeli állapotokkal jellemezhető természeti területek (mocsarak, nádasok, gyepek) tartoznak
ebbe a területfelhasználási kategóriába: országos védelem alatt álló természetvédelmi területek, országos
védelemre tervezett területek, illetve az országos ökológiai hálózat részeként a Tómalmi-vízfolyás
környezete.
A területfelhasználási egységek területén az elsődleges cél a természetközeli állapotok megőrzése.
7) Különleges beépítésre nem szánt terület
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Ebbe a területfelhasználási kategóriába tartoznak az egyedi sajátosságokat hordozó zöldfelületek: a
Jereván lakótelepi Ibolya tó környezete, illetve az Ikva-patak és a lakótelep által határolt
háromszögterület a BMX-pályával, illetve a tervezett régészeti parkkal.
Ide tartozik a Kőhegyi bánya területe és a Kemping melletti gyep (6703/4 hrsz).
8. Művi értékvédelem
Világörökségi védelem
Az UNESCO 2001-ben a Fertő/Neusiedlersee kultúrtájat világörökségi védelemben részesítette. A
védelem Magyarország és így Sopron, illetve Ausztria területét egyaránt érinti.
Sopron közigazgatási területén a védett kultúrtájba Balf települési területe és a Fertői vízitelep egyaránt
beletartozik. Mindez az érintett településrészek épített környezetével szemben fokozott elvárásokat
támaszt.
Sopron – Balf városrész szabályozási terve és helyi építési szabályzata 8 épület helyi védelmét és 42
épület jellegvédelmét biztosítja.
A Fertői Vízitelep szabályozási terve és helyi építési szabályzata tartalmazza a lagúna rendszer
kialakításának feltételeit, a fésűs beépítés paramétereit és a cölöpházak telepítési távolságát. Ezzel
biztosítja az új fejlesztések kultúrtájba történő illeszkedését.
Műemléki jelentőségű terület
Sopron, Belváros bővített műemléki jelentőségű területe (MJT) a 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet 159. §
szerint került lehatárolásra és a város külső városfalakon belüli történeti városmagjának területi védelmét
biztosítja.
A városban összesen 424 műemlék áll egyedi védelem alatt és az MJT-n kívül még 12 kijelölt műemléki
környezet (MK) is található a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2011. januári nyilvántartásában.
A műemléki jelentőségű területen belül az egyedi védelemben részesülő műemlékek száma 380, az
összes egyedi műemlék 90 %-a, a kijelölt műemléki környezetek közül 9 található az MJT-n belül.
Az országos védelem alatt álló műemléki jelentőségű területen (MJT), valamint az egyedi védelem alatt
álló műemlékek vonatkozásában és ezek műemléki környezetén belül a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásait kell alkalmazni.
Az OTrT és az MTrT Sopron várost történeti településnek jelöli ki. A vonatkozó előírások alapján a
településszerkezeti terv feladata lehatárolni a történeti települési területet – vagyis a településképvédelmi terület határát.
Sopronban a műemléki jelentőségű területen belül koncentráltan vannak jelen a város örökségi értékei,
ezért ez egyben a történeti települési terület.
A történeti települési területre vonatkozó rehabilitációs elképzelések:
Óváros-Történelmi belváros
A megújítás első lépései a turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságú műemléki és régészeti örökség
egyes elemeinek felújítását, bemutatását célozzák:
- Sopron jelképe, a Tűztorony statikai megerősítése, megóvása, a hozzákapcsolódó a Borostyánkő út
maradványát bemutató, múzeumi fogadó és információs központ kialakítása, a Borostyánkő út vonalának
megjelenítése a Főtér burkolatán és a középkori várfalak mellett húzódó várfalsétány körbejárhatóvá
tétele.
- Az Óváros újraélesztését a kereskedők és vendéglátók megtelepedésének támogatása, az
épületrehabilitáció segítése önkormányzati források felhasználásával és a szisztematikus ingatlanpolitika
teszi lehetővé. Ennek révén az Óváros jelenlegi lakói igényeiknek jobban megfelelő, fenntartható
lakásokhoz juttathatók a történelmi belvároson kívül.
Várkerület

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
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- A Várkerület új térszerkezetének kialakításához elengedhetetlenül fontos a „Külkerület” megléte,
amely mint egy külső körút a belvárost tehermentesíti az átmenő forgalomtól. Ezért első lépésben ennek
a megvalósításával kell foglalkozni.
Ezt követően kell kialakítani a Várkerület új térszerkezetét, amely megnyugtatóan és funkciót bővítő
módon biztosítja a Várkerület mentén elhelyezkedő és elhelyezendő intézmények, vendéglátó,
szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások – továbbá a belvárosi viszonyok, adottságok mellett létező
lakások – organikus működését. A térszerkezet a Várkerület jelenlegi, közlekedési csatorna-rendszer
jellegét megszüntetve elősegíti az egykori köztér-jelleg visszaállítását, gyalogos dominanciájú,
klasszikus vegyesforgalmú közterület létrejöttét. A térszerkezet biztosítja a terület gépkocsival történő
bejárhatóságát, feltárhatóságát, működtetését, de az átmenő forgalom indirekt módon történő teljes
kizárásával, a célforgalmi parkolás kényelmes, városias, harmonikus és arányos biztosításával. Az
átmenő forgalomtól megszabadított területeken lehetővé teszi a kereskedelmi és vendéglátó felületek
városias, organikus, tradicionális mintákat idéző kialakítását, sopronias arculatot tükröző közterületi
dizájn, egységes utcabútor-rendszer elhelyezését. A térszerkezet kertépítészeti elemek beiktatásával
növeli a zöldfelületeket és javítja a tér mikroklímáját. Lehetővé teszi a belváros
karakterébe illeszkedő tömegközlekedés biztosítását.
Belső várfal övén kívüli belváros
A belső várfal övén – Várkerület–Széchenyi tér–Petőfi tér–Ógabona tér–Színház utca – kívüli, a rajtuk
átvezető országutak szerint elnevezett történeti belső külvárosok: északon a Bécsi-, keleten a Balfi-,
délen a Győri- és nyugaton az Újteleki-külváros. Az egyes „külvárosok” sajátos adottságainak és
lehetőségeinek megfelelő felújítását el kell végezni annak érdekében, hogy az újjáélesztett Óvároshoz és
az új arculatot kapó Várkerülethez történő illeszkedésük biztosított legyen.
Régészeti területek
Sopron MJV területén 325 darab a KÖH által nyilvántartott ex lege védett régészeti lelőhely található,
melyek közül 133 darab külön jogszabály által is kiemelt régészeti védelem alatt áll. A középkori és a
XVII. századi város védett területének befoglaló lelőhelyein belül nagyszámú egyedi lelőhely is
található, melyek rajzi okokból az alátámasztó dokumentációban külön nem kerültek feltüntetésre.
A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a terület és
településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell
megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség
esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
10.§-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti állapotukban, eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni. A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt
állnak, ahonnan a régészeti örökség elemi csak feltárás keretében mozdíthatók el Kötv 19.§ (1).
Helyi területi értékvédelem
Sopron-Bánfalva és Kutyahegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata területi védelemben
részesíti Sopronbánfalva központját, Új-Hermesen pedig a bányászkolónia 8 lakóépületét magába foglaló
helyi értékvédelmi területet határol le a szabályozási terv.
Látványvédelem
A város történeti sziluettjének, városképének – a jellemző tömegű épületekkel, ezek tetőzetével, a
templomtornyokkal és a Tűztoronnyal meghatározott „soproni látkép” – védelmét a jellemző
kilátóhelyekről meg kell őrizni.
Védendő kilátóhelyek, sétányok:
- Tűztorony
- Bástya utca a Patak utca és a Mély utca között
- Kurucdomb – Szélmalom
- Egeredi domb – Citadella
- Sörház domb - kilátó
- Alsó-Lőverek, Panoráma út
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- Alsó-Lőverek, Villasor a Városligeti úttól a Várisi útig
- Balfi út – Pihenőkereszt
- Sopronbánfalva, Karmelita kolostor terasza
- Sopronbánfalva, Gesztenyés körút egy szakasza
- Balf, a Fertőrákosi és Fertőendrédi út kereszteződésének környéke
- Balf, a románkori temetőkápolna környéke
- Károly magaslat – Károly kilátó
- Bécsi domb
- Koronázó domb – Amfiteátrum
- Kutya-hegy
- Várhely
9. Táj- és természetvédelem
Sopron MVJ európai jelentőségű Natura 2000-es területekben, országos jelentőségű védett természeti
területekben, illetve természetes állapotokkal jellemezhető természeti területekben rendkívül gazdag
(nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, országos ökológiai hálózat területei, ex-lege
védett természeti értékek).
A természeti, táji és kultúrtörténeti örökséghez kötődően a város számos helyi jelentőségű
természetvédelmi területtel és természeti emlékekkel is rendelkezik. Sajátos jellegvédelem alatt áll a
Lőverek városrész területe.
A Virágvölgy és a Bécsi-domb lakó- és üdülőterületei a városhoz kapcsolódó kiskertes mezőgazdasági
területeken kerültek kijelölésre. A kertkultúra hagyományainak fenntartása érdekében a beépítés
feltételeként szőlő- és gyümölcsművelési kötelezettség megállapítása szükséges a területre vonatkozó
szabályozási tervekben vagy önálló jellegvédelmi rendeletben.
Sopron szőlőkultúrájának védelmére történeti borvidék területként kijelölésre került a Virágvölgy
karakteres szőlőskerti része.
Tájképvédelmi terület a település teljes közigazgatási területe, kivéve a délkeleti kaputérséget.
Szélerőmű elhelyezéséhez kapcsolódó vizsgálat csak kijelölt területen lehetséges.
10. Környezetvédelem
Államilag elismert klimatikus gyógyhely a Lőverek és a balfi gyógyszanatórium környezete.
A település felszíni és felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny (Fertő-tó, nyílt karszt terület,
ivóvízbázisok).
Építési tevékenységet korlátozó tényezők: felszínmozgás-veszélyes területek, védőterületek, nyersanyaggazdálkodással összefüggő területek, átlagosnál jobb minőségű termőföldek, borszőlő termőhelyi
kataszteri területek.
11. Közművek
Vízellátás
Sopron és a vízellátó rendszeréhez kapcsolódó települések távlati vízigényének a biztosításához a volt
hegykői vízbázis folyamatban levő, kapacitásbővítéssel járó rekonstrukciójának a befejeztével a vízmű
újraindítása szükséges.
A somfalvi galéria környezetének jelenlegi beépítettsége és területhasználata miatt a vízmű
hidrogeológiai védőterületeinek biztosítása nem alakítható ki, ezért számolni kell a galéria kiváltásával.
Az Ausztria-Magyarország Európai Területi Együttműködési Programban együttműködő osztrák és
Sopron térsége vízművek fejlesztéseihez a Hegykőről és Neudörfl-ből induló új betáplálásokhoz, továbbá
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a Közép-Burgenlandi vízművel történő összekötéshez a burgenlandi Deutschkreutz felé meg kell építeni
a szállító vezetékeket és Sopron területén belül a rendszerhez kapcsolódó fővezetékeket, a Harkai kúp
(KOGL) közelében létesítendő víztárolót gépházzal és a Bécsi dombon az új víztároló medencéket.
Az új betáplálási irányok miatt megváltozik városon belül a fő vízáramlási irány, ezért szükséges a
fertőrákosi és kőhidai gépházak rekonstrukciója is.
A város É-i oldalán a jelenlegi beépítés és a tervezett M85 autóút közötti fejlesztési terület és Sopron
keleti fejlesztési területén a vízellátás megoldásához új nyomásövezeteket kell kialakítani. Ehhez
fővezeték építés, víztároló és nyomásfokozó gépházak építése szükséges. A vízminőség biztosítására,
javítására a vízműtelepeken UV fertőtlenítő és központi vízlágyító beépítése célszerű.
Szennyvízelvezetés
A soproni szennyvíztisztító telep fejlesztése 2007-ben fejeződött be, a korszerű tisztítómű további
fejlesztése jelenleg nem indokolt.
Balfon a befogadó érzékenysége miatt a tisztítómű nem felel meg a szigorú határértéki előírásoknak. A
tisztítóberendezés előtisztítóként való alkalmazása, majd az előtisztított szennyvíznek a Fertő-tóból az
Ikva vízgyűjtőjére – a soproni szennyvíztisztító telepre – való továbbítása javasolt.
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége jó, az értékesített vízmennyiség 98%-a a szennyvíztisztító
telepekre kerül. A szennyvízhálózat jelenleg sok idegen vizet szállít a szennyvíztisztító telepre, ezért
fontos az ingatlanokon belüli szenny- és csapadék elvezetés szétválasztása, illetve a hálózat
vízzáróságának javítása. Az idegen vizek kizárásával a szennyvíztisztító telep terhelése éves átlagban 3540 %-kal csökkenthető lenne.
A fejlesztési területeken ki kell építeni az új elvezető és továbbító rendszereket. Javasolható, hogy a
Fertő-tó-Fertőrákos-Kőhida-Tómalom transzport vonalon érkező szennyvíz új nyomvonalon, közvetlenül
kerüljön a soproni szennyvíztisztító telepre, így nem terhelné a soproni belső szennyvízelvezető
hálózatot.
Csapadékvíz elvezetés
A cél a tisztítótelep csapadékvíz-terhelésének nullára csökkentése, vagyis mindenhol meg kell oldani a
csapadékvizek biztonságos vezetését a befogadó vízfolyásokba.
Sopron külterületén, az országhatár és a város tervezett beépítésre szánt területei között, az Ikva és a Sós
patakon a már elkészült tervek szerint meghatározott területen kell kialakítani a tervezett záportározókat.
Elsősorban a beépített területek védelmét szolgálják. Megakadályozzák a patakok által okozott, illetve a
patakokba érkező nagytömegű csapadékmennyiség összeadódó árhullámából keletkező elöntéseket. A
tározók vize az árhullám levonulása után késleltetve vezethető tovább.
A koncepcióterv ajánlásai alapján javasolt a települési csapadékvíz-gazdálkodás alakítása a vizek több
célú hasznosításával.
A kiépített rendszer problémás és ellátatlan helyein a vizek akadálytalan továbbvezetéséhez el kell
végezni a fejlesztéseket illetve a rekonstrukciókat. A közművesítendő, beépítésre szánt fejlesztési
területeken a csapadékvíz vízelvezető hálózatot a többi közművel egyidejűleg kell megépíteni, a
vízelvezetés megoldása későbbi ütemre nem halasztható. A tervezett M85. számú autóút és az út melletti
fejlesztési területek csapadékvíz elvezetését összehangoltan kell megtervezni.
Villamos energia ellátás
A főelosztó hálózati kapcsolatban a tervezés időtávjában változás nem várható. A hosszú távú
teljesítményigények a meglevő alállomásokról kielégíthetők.
A rendszerben két féle fejlesztési területen várható igénynövekedés: az új beépítésre szánt területeken és
a meglevő, már beépített területeken belül. A jelenleg ellátatlan fejlesztési területen belül a hálózat
kiépítésével és a meglevőkön az igények növekedéséhez és a korszerűsítéshez szükséges fejlesztéssel
kell számolni, melyekhez a műszaki háttér igényt is biztosítani kell.
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Sopron középfeszültségű hálózataira készült stratégiai terv meghatározza a fejlesztések irányát, mely a
szabadvezeték hálózat átépítését és kábelhálózat létesítését is tartalmazza. A Soproni 35 kV-os hálózat
átépítésre kerül. Az átépítés során több 20 kV-os vezeték is létesül. A jelenlegi kábelstruktúra nem
minden körben íves jellegű, ezért fejlesztés idején kábelíveket kell kiépíteni a rendszerben. A tervezett
fejlesztéssel a várost ellátó két nagyfeszültségű (NAF) transzformátor állomásból egy kiesése esetén,
azonos feszültségszinten elláthatóvá válnak a középfeszültségű kábelívek.
Az áramszolgáltatói fejlesztések során a középfeszültségű hálózatban tervezett földkábeles szakaszok
megépítésével Brennbergbánya, Görbehalom, Virágvölgy, Bánfalva és Balf városrészeknek a villamos
energia ellátása üzembiztosabb lesz.
A fejlesztésre jelölt területek beépítése akkor lehetséges, ha a fejlesztendő területekről az azokon
áthaladó szabadvezetékeket kiváltják. Ezt a tervezett beruházás költségterhére, a terület előkészítés
keretében kell megoldani. A már elkészült rész-szabályozási tervekben, ahol nem kerültek közterületre a
szabadvezetékek, a védőtávolságuk biztosításával történt a beépítések szabályozása, ezáltal a
karbantartás-hozzáférés bonyolultabb maradt. A helyzet mindaddig fent marad, amíg nem kerül a
vezeték közterületre.
A város esztétikai megjelenésével szembeni igények várhatóan lényegesen növekedni fognak.
Ennek érdekében a létesítendő az új beépítésre szánt területeken új vezetékeket (közép-, a kisfeszültségű
és a közvilágítási vezetékeket egyaránt) földkábelbe fektetett kivitelezéssel szabad engedélyezni. A
meglevő hálózatokon belül egyes földfeletti szakaszok indokolt rekonstrukciójakor, egy-egy útszakasz
átépítésekor vagy felújításakor és az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű területeken a
földkábelbe történő áthelyezést kell előirányozni, ezzel egyre több helyen föld alá kerülhet a városban a
villamosenergia hálózat. A kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok földkábelre történő kiváltása esetén a
közvilágítást is ki kell váltani. Célszerű a közvilágítás megoldását a városban jelenleg jellemzően
alkalmazott lámpafejek helyett esztétikus lámpatestekkel megoldani a betáplálást pedig földkábeles
formában biztosítani.
A kábelhálózatok építésekor a földfeletti hálózat és a földkábel hálózat építési költsége közötti
különbözet fedezetét a beruházás megvalósításakor biztosítani kell.
Vezetékes gázellátás
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. a távlati gázigényeket ki tudja elégíteni.
A rendezési terv szerint tervezett lakó-, üdülő, kereskedelmi és egyéb ipari gazdasági területek a
gázellátásba a meglevő nagyközép- és középnyomású hálózatok továbbépítésével a megfelelő szabad
kapacitás birtokában bekapcsolhatók.
A körzeti gáznyomásszabályozók elhelyezését a környezetbe illeszkedve, növényzet takarásában ajánlott
telepíteni.
A szolgáltató fejlesztési tervében szerepel a korrózió miatt szükségessé váló acélvezetékek további
cseréje a különböző nyomásfokozatú vezetékeken.
Virágvölgy hálózatfejlesztését a gázellátási tanulmányterv javaslata alapján kell megépíteni, figyelembe
véve a területfelhasználásban történt változásokat.

A Sopron Holding Távhő divízió az igények alapján folytatja a lakásokban a helyiségenkénti
hőmérsékletszabályozók felszerelését. A nyári időszakbeli fogyasztáshoz kis egységteljesítményű
kazánokprojekt is létesül.
A SH Holding Távhő divízió a beépített területeken belül hálózatfejlesztéssel a jelentkező igényeket ki
tudja elégíteni. A Batsányi utcánál a nem üzemelő forróvíz távhővezeték bekötésével meg tudja oldani a
belvárosi rész ellátását.
A TSZT közművesítendő beépítésre szánt területei közül az északnyugati és a délkeleti iparterület
távhőellátásának a lehetőségét, a konkrét igények ismeretében vizsgálni lehet.
12. Hírközlés
A város vezetékes és vezeték nélküli távközlési szolgáltatásokkal rendelkezik.
A vezetékes rézvezetőjű hálózattal a központi és egyéb belterületei is gyakorlatilag 100%-ban lefedettek.
A központi belterületen jelentős előre haladás történt az optikai hálózatok kiépítésében. A fénykábelek
alkalmazásának legnagyobb előnye a nagy sávszélesség elérése.
A szolgáltatók célja, hogy minél közelebb kerüljenek az előfizetőkhöz, illetve közvetlenül optikai
kábellel érjék el őket. A meglévő saját infrastruktúrák felhasználásával tervezik az új hálózatrészek
kiépítését, és első sorban a központi belterületen a rézhálózatok fokozatos megszüntetését. Amennyiben
saját infrastruktúra nem áll rendelkezésre, az erősáramú kisfeszültségű hálózat oszlopainak
felhasználásával tervezik megvalósítani a hálózat fejlesztéseit. Azokon a helyeken, ahol jelentős
rekonstrukcióra kerül sor, preventív módon a szükséges alépítmény / védőcső elhelyezési munkákat a
területek burkolása előtt kell elvégezni.
A TSZT közművesítendő beépítésre szánt területeinek a vezetékes hírközlési hálózatba kapcsolása föld
alatti vezetésű hálózat építésével történjen.
A terv távlatában a már beépített területeken a hálózatok rekonstrukciójakor elő kell írni a légkábelek
kiváltását, ezzel egyre több helyen, a villamosenergia ellátáshoz hasonlóan föld alá kerül a vezetékes
hírközlési hálózat a városban.
Az elégtelen távközlési infrastruktúrájú területeken, a szétszórtan elhelyezkedő felhasználók biztonságos
együttműködéséhez, az alkalomhoz és eseti helyszínekhez fűződő időszakos távközlési igények
kielégítésére előnyös a vezeték nélküli műholdas és a vezeték nélküli mikrohullámú hálózat adatátvitele
a földi adatátvitellel szemben: a hálózat rugalmas felépítési és módosítási lehetősége, a gyorsabb
telepíthetőség, a megbízhatóbb működés és az áthidalt távolságtól független üzemeltetési költség.

Távhőellátás
A város hőenergia ellátásában jelentős szerepet játszó távfűtés a lakótelepeken és az iparterületeken
továbbra is biztosítható. A Sopron Holding Zrt. Távhő divízió és a Soproni Erőmű Kft. távhőszolgáltatók
be tudnak segíteni egymás rendszerébe. A költséghatékonyság, az energiatakarékosság és a
környezetvédelmi szempontok szerint végzik a beruházási és rekonstrukciós feladataikat. A
távhőhálózatokra dolgozó három kogenerációs erőmű a működése során a megtermelt villamosenergiát
értékesíti.
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I. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, TELEPÜLÉSI SZEREPKÖR
Földrajzi elhelyezkedés, természeti környezet10, településhálózati összefüggések
„Sopron kapuváros, vásárvonalon fekvő város, síkság és hegyek találkozásánál, egy nagyjából
északnyugat–délkeleti irányban futó, mintegy 1500 m széles völgyben fekszik. Ott, ahol a Rozáliahegység észak–déli csapású vonulatából kiágazó kelet–nyugati irányultságú Soproni-hegység, a Balfitönk és a Fertő mocsaras síkja között az Ikva patak völgye összeszűkül. A város legszűkebb táji keretét a
Soproni-medence jelenti, a nem túl bővizű Ikva kiszélesedő, teraszos völgye, amelyhez északról, a
Dudlesz–Arany-hegy vonulaton túl a kicsiny Kőhidai-medence, északnyugaton pedig a Vulka síkja
csatlakozik, amely az ebenfurthi kapun keresztül már a Bécsi-medencével jelent kapcsolatot. Keleti
irányban pedig a Lajta-hegységig nyúló Balfi-dombság vonja meg határát a Fertő medencéje felé.
A Soproni-hegység elsősorban fája révén volt hasznos a táj emberének, de meg kell említeni az északi és
keleti lankáin őshonos gesztenyét is, amely fontos kultúrnövénnyé vált. A Balfi-tönk, vagy más néven
Ruszt–Rákosi-dombvonulat Fertőre néző lankái a szőlőtermesztés elsőrangú területeivé váltak, s
nemkülönben fontos volt Sopron számára az itt bányászható kiváló építőanyag, a bádeni lajtamészkő.
Kevésbé jelentős építőkő a Soproni-hegység keleti részét alkotó óidei, metamorf kőzetekből álló
kristályos pala és gneisz, viszont az ahhoz nyugatról csatlakozó, harmadidőszaki miocén, folyóvízi
rétegekből felépülő hegységrész barnakőszenet rejtett, amely kibányászása révén a 18. század végétől
segítette a település fejlődését. A Soproni-medencét kitöltő agyag és homok szintén az építkezést
segítette. A Sopron környéki tájhoz tartozó Fertő és a távolabbi Hanság nádja, hal és vadállománya
biztosította sokáig az itt élő ember megélhetését, míg a Kisalföld kevéssé termékeny táján, a Répce-sík
kavicsos felszínén elterülő Nagyerdő vagy Cser tághatárú irtványfalvaknak adott szűk megélhetést.
A soproni kultúrtáj tehát átmeneti hegyrajzilag, növényföldrajzilag – hiszen az alpi és a pannon
flóraelemek keverednek itt – és néprajzilag is, mert Sopron már a 12. század végétől a német–magyar
nyelvhatárra került, ahol a török elől menekülő horvátság hozott újabb színt az etnikai összetételbe.
… „A település két csekély (ráadásul szeszélyes) vízhozamú patak, az Ikva és a Rák- (Bánfalvi)-patak
közé épült. Ezek – bár folyásirányukkal és medrükkel hozzájárultak a beépíthető terület kiterjedésének és
térbeli tagolódásának meghatározásához –, nemhogy közlekedésre és szállításra, de még a lakosság
kiegyensúlyozott vízellátására sem voltak alkalmasak. Ezért a város védelmi, ipari és kisebb mértékben
közegészségügyi célokat szolgáló belső vízhálózatát a különböző történeti korokban mesterséges
eszközökkel kellett kiépíteni és fenntartani.”
„Sopron helyzeti energiáinak nagy részét forgalmi fekvésének köszönheti. A város éppen ott alakult ki,
ahol a Bécsi-medence és a Kisalföld közötti összeköttetés a leginkább összeszűkül. A hegyek lábánál,
környezetéhez képest közepes térszínen fekvő Sopron tölcsérként gyűjtötte be az észak–dél, valamint az
északnyugat–délkelet irányú utakat. Ezek a főutak: az őskor óta fontos észak–déli kereskedelmi útvonal,
a Borostyánkő út, valamint a kelet–nyugati irányú út az egész évben biztonságosan járható szárazulatokat
keresték, s lehetőleg enyhe lankákon átkelve biztosították az összeköttetést a Kisalföld és a Bécsimedence között, illetve a Fertő és a Hanság mocsarait nyugatról kerülve elvezettek a Duna pozsonyi
átkelőhelyéhez. Az újkorban a várost délkeletről érte el az Itáliából Varasdon áthaladó, s az adriai Zengg
irányából jövő, Kanizsánál találkozó két fontos nemzetközi kereskedelmi és postaút, mely onnan azonos
nyomvonalon vezetett Szombathely – Kőszeg – Harka – Sopron felé. Továbbá a Buda – Győr –
Mórichida/Árpás – Kapuvár – Cenk – Sopron kereskedelmi főút, mely felvette a Kisalföld és a Rábaköz
északi részének a forgalmát, a Csepreg – Németkeresztúr – Harka – Sopron, valamint a Sárvár – Lövő –
Cenk – Sopron és a Pápa – Szany – Beled – Csapod – Röjtök – Cenk – Sopron kereskedelmi utak, a
Dunántúl belső részének forgalmával. Az északra nyíló Szt. Mihály kapun és utcán át vezetett be a

városba Cseh- és Morvaország, Szilézia, illetve Észak-Magyarország felől a Pozsony – Köpcsény –
Sopron útvonal. Az északnyugati Bécsi kapu és utca Németország, Csehország, Alsó- és Felső-Ausztria
irányából fogadta a Bécsújhelyen és Bécsen át érkező utakat (1. ábra). Mindkét említett irányból fontos
nemzetközi kereskedelmi és postautak érték el itt a várost. Mindez Sopront egészen a folyami gőzhajózás
és a vasúti közlekedés megindulásáig a nyugat-dunántúli térség egyik legfontosabb településévé tette.”

1. ábra. Sopron és környéke modern autótérképen, 1:450 000 © Cartographia, Budapest

10

Szende, K.-Kücsán, J.-Jankó, F., „Sopron”, Sopron város történeti helyrajza, 1. Természeti adottságok, pp. 5-6, 2010.
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Regionális fejlődéstörténeti áttekintés

Agglomerációs kitekintés – Jövőkép13

„Sopron eddigi legnagyobb gazdasági virágzását a XIX. sz. elejére tehetjük. 1828-ban Sopron a térség
legjelentősebb kereskedelmi és piaci központja. A ’48-49-es forradalom és szabadságharc leverése után a
Habsburg abszolutizmus kísérletet tesz a korábbi vármegyerendszer eltörlésére és új regionális
térszerkezet kialakítására. A Bach-korszakban így jön létre a Soproni kerület, mely a mai Győr-MosonSopron megye nyugati részét, Vas megyét, valamint Zala északi, Somogy nyugati részeit és Burgenland
térségét foglalta magába. A Bach korszakot követő enyhülés, majd később az 1867-es kiegyezés hatására
azonban a törekvés meghiúsul, a Monarchia visszaállítja a vármegyerendszer megszokott egységét.
Sopron ekkor még virágzó kereskedelmi központ, az Osztrák-Magyar Monarchia két gazdaságitársadalmi és kulturális központjának fő csapásvonalába esik. Ebben a „boldog békeidőnek” aposztrofált
helyzetben erősödik meg a Bécs-Budapest gazdasági tengely és azok fő pillérei: Budapest, Tatabánya,
Esztergom, Komárom, Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár. A gazdasági konjunktúrának az I. világháborút
lezáró trianoni békeszerződés vet véget. Sopron népe dönt: a felkínált népszavazás eredményeként a
„Csonka-Magyarország” része marad. A döntéssel ugyan elnyeri a „leghűségesebb város” címet, de a
régió városainak regionális versenyében innentől számíthatjuk lassú hanyatlását. Sorsa talán leginkább
Sátoraljaújhely sorsához hasonlítható: vonzáskörzetét elvesztő határvárossá válik. Ellensúlyként a
modern textilipar és az idegenforgalom megszervezése jelentette a fellendülést. A kommunista rezsim
újra elszigeteli a várost: a nyugati határokon évtizedekre legördül a vasfüggöny. 20 km-es különleges
zónát vonnak a határ mentén, amely 1975-ig fennmaradt és teljes mértékben elszigeteli az agglomerációs
Soproni térséget nemcsak Burgenlandtól, hanem az anyaországtól is. A város 1950-ben veszti el
megyeszékhelyi rangját. 1975-től 1988-ig a különleges zóna 2 km-re csökken. A rendszerváltozás – a
Nyugathoz való közelsége ellenére – váratlanul éri a várost, mely infrastrukturális lemaradását lassú
ütemben kezdi behozni.”11

„Sopron az EU-csatlakozás, a schengeni határnyitás révén olyan középvárossá kíván válni, amely fontos
gazdasági és kulturális szerepet tölt be térségében, figyelembe véve a gyakorlatilag megszűnt politikai
határokat. A városban és körzetében olyan változások indulhatnak el, amelyek újra egészséges és
természetes gazdasági térséget, és kulturális kapcsolatokat hozhatnak létre, elősegítve az egész régió
fejlődését és jelentőségének növekedését. Ezt a folyamatot elősegíthetik és támogathatják a meglévő
gazdasági, szellemi és természeti értékek, amelyek fenntarthatók, illetőleg megsokszorozhatók az új
típusú együttműködésekkel. Sopron ezzel jelentős kulturális, kereskedelmi, logisztikai és turisztikai
értékekkel rendelkező központtá válhat, amely a város lakóinak igazi otthont, a környék településeinek
pedig orientációt, támaszt, munkalehetőséget és szolgáltatásokat nyújthat. Mindezek feltétele és kerete a
környezet megóvása, a természeti értékek megőrzése, azaz a fenntartható fejlődés elve.
A város előbb részlegesen – a turizmus, a kultúra, a lakossági szolgáltatások területén – válhat valódi
térségi központtá, a Bécset övező városgyűrű (Bécsújhely, Sankt Pölten, Brno, Pozsony, Kismarton)
egyik szervező központjává. Hosszabb távon pedig valódi gazdasági irányító funkciókat vonhat
magához, döntési és ingázási központtá válhat teljes környezetében, mert megépülnek a szükséges
infrastruktúrák, autópályákon, gyorsforgalmi utakon minden irányból elérhető a város, így tovább
erősödik logisztikai szerepköre. Továbbá mert az Egyetem erős K+F műhellyé válik, s alapot ad a
technológia-intenzív vállalkozások letelepülésének, növekedésének. A város megtalálja azt a piaci rést,
amellyel a bécsi Centrope régió déli felének, Burgenlandnak a gazdasági irányító központjává válik.”

Térségi szerep12
„Sopron csak a térség szellemi, kulturális életében tud jelentősebb szerepet betölteni. A határtérség valós
integrációja továbbra is nagy kihívás és feladat a város számára.
Ahhoz, hogy Sopron Bécs agglomerációjának egyik erős alközpontjává válhasson, sikeres
gazdaságpolitikára, és gazdaságfejlesztő tevékenységre van szükség. Emellett középtávon, bizonyos
feltételek teljesülése esetén (pl. nyelvi határok újbóli lazulása, azaz a soproni társadalom jelentős része
beszéljen németül, további közforgalmú határátkelők megnyitása, útvonalak rehabilitációja) elsősorban
Közép- és Dél-Burgenland városi funkciókkal való ellátásában játszhat jelentősebb szerepet, amellett,
hogy hazánk határain belül a Sopron–Fertődi és a Kapuvári kistérség centrumaként jelenik meg.
A város hazai viszonylatban jelentős foglalkoztatási központnak számít.
A város országos „híre”, imázsa rendkívül kedvező, azonban saját régiójában kedvezőtlenebb a
megítélése. Ennek az ellentmondásnak az oldása csak egy élhetőbb város megteremtésével lehetséges,
továbbá városmarketing eszközök alkalmazása szükséges.”

11

Urbanitas Tervező és Tanácsadó Kft., Sopron MJV Településszerkezeti terve, Jóváhagyott terv, A regionális
fejlődéstörténeti áttekintés Sopron térségében, pp. 23., 2001.

12

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron MJV jóváhagyott
Gazdaságfejlesztési Koncepciója, 2009.
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Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron MJV jóváhagyott
Gazdaságfejlesztési Koncepciója, 2009.
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Térszerkezeti kapcsolatok
A város fontos közúti és vasúti csomópont, az osztrák autópálya-hálózat már Kismartonnál, 20 km-re
elérhető. A közúthálózat legnagyobb arányú fejlesztése az M85 gyorsforgalmi út megépítésével fog
megtörténni. Az M85 korszerű, országok közötti kapcsolatot biztosít az osztrák autópálya hálózathoz.
A jelenlegi két határátkelőhely (84. főút Sopron és 861. főút Kópháza) mellett legalább hat fontos, de
lokális jelentőségű határátkelő megnyitására lehet számítani a korábbi kiépített településközi utak
újjáépítésével:
- Sopron-Brennbergbánya - Récény (Ritzing),
- Sopron - Sopronkertes (Baumgarten),
- Sopron és Ágfalva - Somfalva és Lépesfalva között (Schattendorf és Loipersbach),
- Sopron-Fertőrákos - Szentmargitbánya (St. Margarethen),
- Harka - Sopronnyék (Neckenmarkt),
- Harka - Sopronkeresztúr (Deutchkreutz).
- Fertőrákos - Fertőmeggyes (Mörbisch am See)
A vasúti közlekedés területén jelentős fejlesztések várhatók:
- Sopronban a GySEV-pályaudvaron a tervek szerint csak személyforgalmi funkciók maradnak hét
vágánnyal. Az összes többi vasútüzemi funkció kikerül Harka állomásra.
- A győri vasútvonal jelenlegi nyomvonala Fertőboz és Sopron között megszűnik és Fertőboztól
Kópházáig új nyomvonalra fog kerülni. Kópházától a Szombathelyi vonallal egy nyomvonalon fog
Sopronba érkezni.
- A Sopron-Ebenfurthi vasútvonal magyarországi szakasza megszűnik. A Wiener-Neustadt-i vonallal
párhuzamosan fog haladni az új ebenfurthi vasútvonal a „viaduktig”. Ezután fordul északi irányba és
hagyja el az ország területét és halad tovább Ebenfurth felé.
Az UNESCO 2001-ben a Fertő/Neusiedlersee kultúrtájat világörökségi védelemben részesítette. A
védelem Magyarország és így Sopron, illetve Ausztria területét egyaránt érinti.

Országos Szerkezeti Terv (Sopron és környéke – részlet) - a 2008. évi L. törvénnyel módosított az
Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény 2. számú melléklete
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II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA
A tervkészítés célja
Sopron Megyei Jogú Város ma hatályos, többször módosított településszerkezeti tervét 155/2001. (III.
29.) Kgy. határozatával hagyta jóvá a város Közgyűlése. Tíz év elteltével időszerű tehát a terv teljes körű
felülvizsgálata annak érdekében, hogy 2011-ben a településszerkezeti terv Közgyűlés elé terjeszthető
legyen és a törvényi előírásoknak a város eleget tegyen.
A felülvizsgálat településrendezési szempontból fontos sarokpontjai
Az elfogadás óta eltelt immár több, mint tíz esztendő folyamán számos szabályozási terv (és időnként
azok módosítása) készült el a város különféle körzeteire, s ezek kidolgozása kapcsán a szerkezeti terv
apróbb-nagyobb módosításaira, helyenként pontosításaira került sor. Ezeket a törvény szövegéhez híven
egységes szerkezetbe kell foglalni.
A településszerkezeti terv megalapozására és a korábban lefektetett koncepciók/tervek/programok
összehangolására Sopron Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója is kidolgozásra került (készítette
VÁTI Városépítési Kft). Jóváhagyására a településszerkezeti tervhez kapcsolódóan kerül sor.
2008-ben Sopron MJV Közgyűlése 53/2008. (II. 28.) Kgy. határozatával elfogadta a város Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját. Az új szerkezeti tervnek e stratégia alapelveit is tükröznie kell, azzal
összhangban kell megszületnie annak érdekében, hogy a terv az elkészült koncepció és az elfogadott
stratégia megvalósítását egyaránt szolgálhassa.
Az elmúlt tíz év folyamán számos, például természetvédelmi, örökségvédelmi és egyéb rendelkezés
született, melyeknek az új településszerkezeti tervben az aktuális helyzetet, jogszabályi előírásokat
tükröző módon kell megjelennie.
A felülvizsgálatnak a terv sajátos eszközei révén törekednie kell a város mind természeti mind épített
értékei láthatóvá tételére, gazdagítására és azok megtartására, fenntarthatóságára.
A 2001-ben elfogadott településszerkezeti terv a területfelhasználás minden kategóriájában (ipari és
kereskedelmi gazdasági terület, különböző típusú lakóterület, üdülő terület, különféle célú különleges
terület, közlekedési terület) - jelentős fejlesztési területeket jelölt ki. Ezek jelentős része ma is
rendelkezésre áll, nem került felhasználásra. Ennek figyelembe vételével a beépítésre szánt területek
bővítése, új fejlesztési területek kijelölése nem prioritás.
Mindezekkel együtt azonban szükséges a helyi gazdaságfejlesztés koncepciója alapján különféle típusú
gazdasági területek (ipari, kereskedelmi, szolgáltatással kapcsolatos, logisztikai, stb.) megfelelőségének
vizsgálata, aktualizálása.
Az új településszerkezeti tervbe be kell épülnie az elmúlt évek során kidolgozott közúti és vasúti
közlekedésfejlesztési tervek eredményeinek, a város által kidolgoztatott közlekedésfejlesztési koncepció
elemeinek. Hasonlóképpen be kell épülnie az elmúlt évek közműépítései eredményeinek és a kidolgozott
és jelenleg kidolgozás alatt álló közműfejlesztési koncepcióknak (például a csapadékvíz-elvezetés városi
szintű, jelenleg készülő koncepciójának és a ma még megoldatlan közműellátási problémák megoldása
koncepciójának).
Gondoskodni és aktualizálni kell a természetes vízfolyások és vízfelületek hidrológiai és
vízgazdálkodási, vízkormányzási helyzetét, fenntartásuk távlatos koncepcióját, például a patakok
mederrendezésével kapcsolatos koncepciót.
Biztosítani, illetve a korábbi elképzeléseket felülvizsgálni szükséges olyan átfogó kérdésekben, mint a
hulladékgazdálkodás, a tömegközlekedés és a város energetikai rendszerének kérdése.
Felül kell vizsgálni a város távlati temető-fejlesztési terveit. Meg kell vizsgálni a jelenleg kijelölt
tartalék-temetőterület alkalmasságát, szükségességét és az esetleges alternatív helyszínek lehetőségeit.
Ezen vizsgálatok tükrében szükséges dönteni a területfelhasználás ezt érintő kérdésében.
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A tervmódosítás célja, hogy az uniós csatlakozás és a gazdasági változások következtében új
kihívásokkal szembesülő város együttműködési lehetőségeit és kitörési pontjait meghatározza, valamint
ennek segítségével a települést új pályára állítsa.
A tervezés során feltárásra kerülnek az országhatáron átnyúló együttműködési lehetőségek, amelyek
elősegíthetik, hogy a határok megnyitása ne csak jogi és gazdasági szinten, hanem a település
dinamikusabb fejlődésében is megvalósuljon.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatának további kiemelt célja, hogy a szomszédos Ausztriához
mérten a város versenyképességét javítsa, a túlszabályozás kerülésével, rugalmas rendezési eszközök
bevezetésével.
A településszerkezeti terv felülvizsgálatát meghatározó további – általános és jogi – szempontok
A felülvizsgált és Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX.17.)
sz. rendeletével elfogadott Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervének (MTrT)
figyelembe vétele, OTrT – MTrT előírásainak vizsgálata.
Területfelhasználások felülvizsgálata a meglévő belterületi határ és az átlagosnál jobb minőségű
termőföldek figyelembe vételével.
Szabályozási tervvel való lefedettség (szerzett jogok – kártalanítási szabályok) figyelembe vétele.
Erdőtervezett erdők, természetvédelmi érdekeltségű területek érintettségének vizsgálata.
Fenntarthatósági szempontok szerinti felülvizsgálat lefolytatása, tekintettel a biológiai
aktivitásérték pótlási kötelezettségre is: Sopron MJV adottságai (erdősültség, természetvédelem,
borvidék) nem teszi lehetővé a pótlást.
Funkcióváltás lehetőségeinek vizsgálata, valamint a területhasználatok folytonosságának
mérlegelése, egységes területfelhasználási tömbök kialakítása.
Területfelhasználás rendszerének egyszerűsítése – kategóriák összevonása, OTÉK szerinti
differenciálása.
Korlátozást jelentő adatállományok vizsgálata:
 bányatelkek, ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület,
 felszínmozgás-veszélyes területek,
 átlagosnál jobb minőségű termőföldek,
 európai és országos természetvédelmi területek, nemzeti ökológiai hálózat területei,
 országos erdőállomány adattár szerinti erdőtervezett erdőterületek,
 kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek,
 borszőlő termőhelyi kataszteri terület,
 világörökség területe,
 hidrogeológiai védőidomok,
 védőtávolságok.
2003. ÉVI XXVI. TÖRVÉNY AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL
Térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok
1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL
A településrendezés célja, feladata és eszközei
Kártalanítási szabályok
2009. ÉVI XXXVII. TÖRVÉNY AZ ERDŐRŐL, AZ ERDŐ VÉDELMÉRŐL ÉS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSRÓL
Erdő igénybe vétele
2007. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY A TERMŐFÖLD VÉDELMÉRŐL
A termőföld (időleges, illetőleg végleges) más célú hasznosítására vonatkozó közös szabályok
A belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére vonatkozó külön
szabályok
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1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL
Tájvédelem
Természeti területek körének meghatározása
Az élőhelyek általános védelme
A természet védelme és a területi tervezés
145/1999. (X. 1.) KORM. RENDELET A TEMETŐKRŐL

ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ

1999.

ÉVI

XLIII.

TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A temető, temetkezési emlékhely
1993. ÉVI XLVIII. TÖRVÉNY A BÁNYÁSZATRÓL
Bányatelek
Fogalommeghatározások
306/2010. (XII. 23.) KORM. RENDELET A LEVEGŐ VÉDELMÉRŐL
A levegő védelmének általános szabályai
Vonalforrásokra vonatkozó szabályok
4/2002. (X. 7.) KVVM RENDELET A LÉGSZENNYEZETTSÉGI AGGLOMERÁCIÓK ÉS ZÓNÁK KIJELÖLÉSÉRŐL
284/2007. (X. 29.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETI ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM EGYES
SZABÁLYAIRÓL

27/2008. (XII. 3.) KVVM-EÜM EGYÜTTES RENDELET A KÖRNYEZETI ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉSI

082/2004. (III.
24.)
Kgy. határozat

356/2004. (X.
28.)

HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A településszerkezeti terv módosítására vonatkozó határozatok
Határozat
száma
155/2001. (III.
29.) Kgy.
határozat

402/2001. (IX.
27.) Kgy.
határozat

Határozat tárgya
Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről és a Sopron
Megyei Jogú Város Általános Rendezési Tervéről és építésiszabályozási előírásairól szóló, többször módosított 35/1994.(X.11.)
Kgy. rendelet (ÁRT) módosításáról
• (Sopron Megyei Jogú Város igazgatási területére vonatkozóan a
Településszerkezeti terv mellékelt leírásának, valamint a
T−1 Terület felhasználási terv M=1:20000
T−2 Sopron (Sopronkőhida, Tómalom) terület felhasználási terve
M=1:10000
T−3 Balf terület felhasználási terve M=1:10000
T−4 Görbehalom, Brennbergbánya, Új- és Ó-Hermes terület
felhasználási terve M=1:10000
rajzszámú és megnevezésű tervlapok jóváhagyása, melyek a
határozat mellékletét képezik
• Sopron város közigazgatási területén belül eső területrészeken
készülő szabályozási tervek és műszaki tervek a településszerkezeti
tervvel összhangban történő elkészítésének elrendelése,
• a Kgy. utasítja a jegyzőt a Sopron város közigazgatási területére
vonatkozó Szabályozási tervek és Építési Szabályzatok a
jóváhagyott
Településszerkezeti
terv
alapján
történő
elkészíttetésére)
A Sopron-Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi
Építési Szabályzatáról
(a 155/2001.(III.29.) Kgy. határozattal jóváhagyott SMJV
Településszerkezeti terve T-1 és T-2 számú területfelhasználási

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

357/2004. (X.
28.)
Kgy. határozat

129/2005. (IV.
28.) Kgy.
határozat

165/2005. (V.
26.) Kgy.
határozat

166/2005. (V.

lapjának hatályon kívül helyezése és e területre vonatkozóan e
rendelet (47/2001. (X. 31.) Ör.) 2. melléklete alkalmazásának
jóváhagyása a Sopron-Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről
és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet hatálya alá tartozó
területre vonatkozóan)
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Lőverek városrész és
környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
új rendelet megalkotásáról
(a Kgy. a 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozattal jóváhagyott Sopron
Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve T-1 és T-2 számú
terület-felhasználási lapjának a Lőverek városrész és környéke
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet
által érintett területét hatályon kívül helyezi, és erre a területre a
Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló rendelet (10/2004. (III. 31.) Ör.) 7. melléklete
alkalmazását hagyja jóvá.)
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről
szóló 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezéséről
az ÉNY-i összekötő út nyomvonalára vonatkozóan
(a Kgy. úgy dönt, hogy a 155/2001. (III.29.) Kgy. határozattal
jóváhagyott Településszerkezeti Tervből az ÉNY-i gyűjtőút (84. sz.
tehermentesítő utat az Ágfalvi úttal összekötő út) tervben jelzett, a
melléklet szerinti nyomvonalát hatályon kívül helyezi.)
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről
szóló 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezéséről
az ÉNY-i összekötő út nyomvonalára vonatkozóan
(A Kgy. az érintett szakhatóságok és államigazgatási szervek előzetes
véleménye alapján az ÉNY-i gyűjtőút 233/2004. (VI. 24.) Kgy.
határozattal elfogadott új nyomvonala tervéhez a melléklet szerint
hozzájárul.)
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Dél-keleti városrész
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
rendeletéről
(a Kgy. a 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozattal jóváhagyott
Településszerkezeti Terve T-1 és T-2 számú terület-felhasználási
lapját a „Sopron, Délkeleti városrész Szabályozási Tervéről és Helyi
Építési Szabályzatáról” szóló 21/2005. (V. 5.) rendelet (továbbiakban:
Rendelet) hatálya alá tartozó területre vonatkozóan hatályon kívül
helyezi és a Rendelet 2. számú melléklete alkalmazását hagyja jóvá.)
Előterjesztés Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környezete
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról
(a Kgy. Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről
szóló 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozatát Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környezete
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2005.
(V. 27.) rendelete 2. mellékletében szereplő településszerkezeti tervlap
szerint módosítja)
Előterjesztés a Sopron, Dél-keleti gazdasági terület Szabályozási
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26.) Kgy.
határozat

Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról
(a Kgy. Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről
szóló 155/2001. (III. 29.) Kgy. számú határozatát Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a Sopron, Délkeleti Gazdasági terület
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
26/2005. (VI. 3.) rendelete 2. mellékletében szereplő
településszerkezeti tervlap szerint módosítja)
212/2005. (VI.
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 155/2001. (III. 29.) Kgy.
30.) Kgy.
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása
határozat
• (a Kgy. módosítja a 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozat „Sopron
Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének leírása” című
mellékletének „Terület-felhasználás” című bekezdését,
• a Kgy. módosítja „T–1 Terület felhasználási terv (M=1:20000)”
rajzszámú és megnevezésű tervlapját,
• a Kgy. módosítja „T–2 Sopron (Sopronkőhida, Tómalom) terület
felhasználási terve (M=1:10000)” rajzszámú és megnevezésű
tervlapját.
• a Kgy. elrendeli, hogy a jelen határozat hatályba lépése után a
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül eső
területrészeken készülő szabályozási terveket és műszaki terveket a
módosított településszerkezeti tervvel összhangban készítsék el.)
74/2006. (III. 30.) Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről
és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról
(a Kgy. a Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről
szóló 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozatát Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a Lőverek városrész és környéke Szabályozási
Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.)
rendelete 2. mellékletében szereplő tervlapja (és ahhoz csatolt
Településszerkezeti Terv leírása) szerint módosítja.)
303/2007. (XI.
Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand
29.)
dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
11/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról
(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2001. (III. 29.) Kgy.
számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terve T-1 és T-2
számú terület-felhasználási lapját a „Sopronkőhida – Tómalom –
Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 11/2001. (IV.1.) Ör. rendelet hatálya alá tartozó
területre vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:
- Sopronkőhida és Tómalom közötti terület kisvárosias lakóterületi,
településközpont vegyes, kertvárosias lakóterületi, zöldterületi,
valamint erdőterületi felhasználása a Területfelhasználási helyszínrajz
című, T-2./M jelű, Rp.I.169-5 munkaszámú tervlapon jelölteknek
megfelelően.
- Tómalom-fürdőhöz kapcsolódó strandfejlesztés miatt a tó nyugati
oldalának különleges célú felhasználása a Területfelhasználási
helyszínrajz című, T-2./M jelű, Rp.I.169-5 munkaszámú tervlapon
megjelölt helyen.
- Strandfejlesztéshez szükséges parkolók biztosítása érdekében
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

367/2007. (XII.
19.) Kgy.
határozat

344/2008. (XI.
27.) Kgy.
határozat

345/2008. (XI.
27.) Kgy.
határozat

Tómalmi buszforduló környékének közlekedési felhasználása a
Területfelhasználási helyszínrajz című, T-2./M jelű, Rp.I.169-5
munkaszámú tervlapon megjelölt helyen.
- Üdülők északi részének különleges területi felhasználása (kemping
számára) a Területfelhasználási helyszínrajz című, T-2./M jelű,
Rp.I.169-5 munkaszámú tervlapon megjelölt helyen.
- Sand-dűlő É-i részén a 06/9-13 hrsz-ú telkek kertvárosias, valamint a
fertőrákosi út melletti részen a 12014/8 és 06/1 hrsz-ú telkek
településközpont vegyes felhasználása a Területfelhasználási
helyszínrajz című, T-2./M jelű, Rp.I.169-5 munkaszámú tervlapon
jelölteknek megfelelően.
- János major melletti 01028/82 hrsz-ú telek kertvárosias lakóterületi
felhasználása a Területfelhasználási helyszínrajz című, T-2./M jelű,
Rp.I.169-5 munkaszámú tervlapon megjelölt helyen.
- A 10121 hrsz-ú telek északi és déli részének településközpont
vegyes felhasználása a Területfelhasználási helyszínrajz című, T-2./M
jelű, Rp.I.169-5 munkaszámú tervlapon megjelölt helyen.)
Előterjesztés a Sopron – Virágvölgy és környéke Szabályozási
Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 47/2001. (X. 31.)
rendelet módosításáról
(a Kgy. a 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozattal jóváhagyott
Településszerkezeti Terve T-1 és T-2 számú terület-felhasználási
lapját és a településszerkezeti terv műleírását a Sopron – Virágvölgy
és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 47/2001. (X. 31.) Ör. rendelet hatálya alá tartozó területre
vonatkozóan a határozat melléklete szerint módosítja.)
Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand
dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
11/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
(a Kgy. a 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozattal jóváhagyott
Településszerkezeti Terve T-1 és T-2 számú terület – felhasználású
lapját a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2001.
(IV. 1.) Ör. rendelet hatálya alá tartozó területre vonatkozóan az
alábbiak szerint módosítja:
–
Sopronkőhida és Tómalom közötti terület kisvárosias
lakóterületi, településközpont vegyes, kertvárosias lakóterületi,
zöldterületi, valamint erdőterületi felhasználása a Területfelhasználási
helyszínrajz című, T-2./M jelű, Rp. I. 169-6 munkaszámú tervlapon
jelölteknek megfelelően.)
Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, ÓHermes városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról
(a Kgy. a Sopron – Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, ÓHermes városrészek területének területfelhasználási rendjét e
határozat 1. mellékletét képező Területfelhasználási helyszínrajz című,
TSZ-J jelű, Rp.I.169-4 munkaszámú terven ábrázoltaknak
megfelelően, a határozat 2. mellékletét képező Településszerkezeti
leírás című dokumentumban foglaltak szerint állapítja meg. Egyúttal
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381/2008. (XII.
18.) Kgy.
határozat

SMJV Településszerkezeti Tervéről szóló 155/2001. (III. 29.) Kgy.
határozat fenti területre vonatkozó előírásai hatályukat vesztik.)
Előterjesztés a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2005.
(V. 27.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
(a Kgy. a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke területének
területfelhasználási rendjét e határozat mellékletét képező „Szerkezeti
terv módosítása” című, SZe – 1-2-3 rajzszámú terven ábrázoltaknak
megfelelően állapítja meg. Egyúttal SMJV Településszerkezeti
Tervéről szóló 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozat fenti területre
vonatkozó előírásai hatályukat vesztik.)

Hatályos településrendezési tervek
Rendelet száma
25/1999. (XI. 1.)
Ör.
47/2000. (XII. 1.)
Ör.
27/2001. (VII. 5.)
Ör.
47/2001. (X. 31.)
Ör.
16/2005. (IV. 7.)
Ör.
21/2005. (V. 5.)
Ör.
24/2005. (V. 27.)
Ör.
25/2005. (VI. 3.)
Ör.
26/2005. (VI. 3.)
Ör.
29/2005. (VII. 8.)
Ör.
9/2006. (IV. 7.)
Ör.

Rendelet tárgya
Sopron Szent Mihály domb városrészének Szabályozási Tervéről és
Helyi Építési Szabályzatáról
Az Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz. út közötti terület (tervezési
terület) helyi építési szabályzatáról
Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek Szabályozási
Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról
Sopron-Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról
Sopron-Balf városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról
Sopron, Délkeleti városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról
Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke Szabályozási Tervéről és
Helyi Építési Szabályzatáról
Sopron, Győri kapu I-II. Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről
Sopron, Dél-keleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi
Építési Szabályzatáról
Sopron-Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról
a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról
37/2007. (IV. 1.) Ör.
Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási
Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2001. (IV. 1.) Ör.
rendelet módosításáról
29/2007. (X. 5.) Sopron, Fertői Vízitelep Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Ör.
Szabályzatáról
36/2008. (XII. 4.) Sopron-Brennbergbánya,
Görbehalom,
Új-Hermes,
Ó-Hermes
Ör.
városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Szabályozási tervekkel történő lefedettség
(sárga sraffal és 16-os számmal jelöltek a folyamatban lévő tervek)

Aktualizált szerkezeti terv
A 2001 óta jóváhagyott változtatásokat az aktualizált településszerkezeti terv feldolgozta, beépítette.
A szabályozási tervekben szereplő, egyedi jellegű övezeteket az aktualizált településszerkezeti terv az
övezetre legjellemzőbb kategóriákba csoportosította.
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A területfelhasználás rendszerének átalakítása
A területfelhasználási kategóriák egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele a felülvizsgálat során alapvető
igényként merült fel, különös tekintettel az intézmény jellegű területfelhasználásokra és a különleges
területekre.
Az aktualizált településszerkezeti terv területfelhasználási kategóriáinak felülvizsgálata az OTÉK-ra
alapozottan az alábbiak szerint változik:
1. Vizek + Vízgazdálkodási terület Æ Vg - Vízgazdálkodási terület
2. Hétvégi házas üdülőterület + Hétvégi házas üdülőterület lakóépületekkel Æ Üh - Hétvégi házas
terület
3. Intézmény jellegű különleges terület + Lakóterületi alapfokú intézmény Æ a beépítési
százaléktól, funkciótól és környezettől függően kerül más területfelhasználási kategóriába
4. Szanatórium, kórház, szállodák Æ Kei - Különleges egészségügyi, idegenforgalmi terület
5. Honvédelmet szolgáló különleges terület Æ területfelhasználás megszüntetése, Gksz
területfelhasználásba történő besorolása
6. Sport terület Æ Ks - Különleges sport és szabadidő terület
7. Egyéb nagy zöldfelületű különleges terület (Kz) területfelhasználás kiterjesztése
8. Szilárd, folyékony hulladék elhelyezése Æ Ktg - Különleges településgazdálkodási terület
9. Egyéb különleges terület megszüntetése Æ elsősorban Ks, Kt, Kz, Kb területfelhasználásokba
történő besorolása
10. Strand terület Æ Ks - Különleges sport és szabadidő terület
11. Mezőgazdasági – üzemi terület (majorság) Æ Km - Különleges mezőgazdasági üzemi terület
12. Erdőterület Æ Ev - védelmi és Eg - gazdasági rendeltetésű erdőterület
13. Mezőgazdasági terület Æ Má - Általános mezőgazdasági terület, Mk - Kertes mezőgazdasági
terület
14. Természetvédelmi érintettségű területek Æ Tk - Természetközeli terület
15. Jereváni egyedi sajátosságokat hordozó zöldfelületek Æ Kk - különleges beépítésre nem szánt
terület

kertvárosias lakóterület
- Sopron-Bánfalva és Kutyahegy
kertvárosias lakóterület
- a Lőverek városrész és környéke
kisvárosias lakóterület (Egeredi-domb)
kertvárosias lakóterület (Egeredi-domb)
- Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő
kisvárosias lakóterület (kb. 50 telek)
kertvárosias lakóterület (kb. 410 telek)
- Sopron-Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek
Brennbergbánya falusias lakóterület (kb. 130 telek)
Görbehalom kertvárosias lakóterület (kb. 40 telek)
- Sopron Plazától ÉNy-ra levő kertvárosias lakóterület
A településszerkezeti tervben előirányzott új lakásépítési fejlesztési terület:
- Brandmajor kertvárosias lakóterület

34,9 Ha
74,1 Ha
5,7 Ha
39,3 Ha
4,8 Ha
40,3 Ha
20,5 Ha
4,3 Ha
17,8 Ha
6,1 Ha

Területfelhasználási egységek leírása
Beépítésre szánt területek
1) Lakóterületek:
Lakásépítési lehetőségek és népességi adatok összevetése
A hatályos tervek alapján beépíthető fejlesztési területek:
- Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz. út közötti terület
kertvárosias lakóterület (kb.100 telek)
- Sopron-Virágvölgy és környéke
kertvárosias lakóterület (tervezett területfelhasználás szerint)
- Sopron-Balf városrész
kertvárosias lakóterület
falusias lakóterület
- Sopron, Délkeleti városrész
kertvárosias lakóterület
- Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke

6,5 Ha
77,0 Ha
25,0 Ha
14,3 Ha
9,8 Ha

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Összesen rendelkezésre áll:
- kisvárosias lakóterület
- kertvárosias lakóterület
- falusias lakóterület

10,5 Ha
335,1 Ha
34,8 Ha
36
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Lakásszámbecslés14 a területi adatok alapján:
- kisvárosias lakóterületen építhető (25 lakás/Ha becsléssel)
- kertvárosias lakóterületen építhető (10 lakás/Ha becsléssel)
- falusias lakóterületen építhető (9 lakás/Ha becsléssel)
Összes építhető lakásszám:
Népességi adatok:
Lakónépesség száma15:
Állandó népesség száma16:
Állandó népesség változása 1990-2010 között17:

250 lakás
3350 lakás
300 lakás
3900 lakás
62 033 fő
57 889 fő
+ 2 806 fő

Sopronban található lakások száma18:
1 lakásra jutó lakosok száma:

25 432 lakás
2,28 fő/lakás

Összes elhelyezhető lakosok száma az építhető lakásszám alapján:
10 év alatt várható népességnövekedés a változási adatok alapján:

8 892 fő
1 403 fő

Fentiek alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló beépíthető fejlesztési területeken elhelyezhető
lakások bőven ki tudják elégíteni a várható igényeket, akár 10 évet meghaladó időtávlatban is.19
Virágvölgy kertvárosias lakóterületének felülvizsgálata
A Virágvölgy szőlőkultúrájának védelme érdekében a kertvárosias lakóterület nagyságát illetően
visszalépés történt a jelenlegi belterületi határra. Ennek megfelelően a területfelhasználás Mk – kertes
mezőgazdasági területre változik.

A Virágvölgyben is túlzónak tűnt a csaknem az Óváros területével megegyező nagyságú terület
kijelölése, miközben a kertvárosias lakóterületbe az „alközponti” funkcióknak megfelelő épületek
elhelyezhetők.
Aranyhegyen a gazdasági funkciók közé szorult „településközpont” nem indokolta ezt a
területfelhasználást, a közelében egyébként is vannak kijelölve hasonlók, amelyek meg is maradnak.
A Selmeci és Höflányi utca között viszont a településközponti vegyes területfelhasználás kiterjesztése
történt meg a korábbi gazdasági és intézményi területek átsorolásával.
Ugyancsak ebbe a területfelhasználásba került a városi stadion és alközponti funkciókat ellátó környezete
is.
- Központi vegyes terület (Vk)
A felülvizsgálat ennek a területfelhasználásnak az alkalmazásánál komoly hangsúlyt helyezett az
idekerülő intézmények, funkciók város határain messze túlnyúló szerepére és figyelembevette az
esetleges kötöttségeket is, hiszen ez a területfelhasználás elvben akár 100%-os beépítést is lehetővé tesz.
A Lőverekben egyetemi intézmények területei tartoznak ebbe a területfelhasználásba, ezeknél a
fejlesztési lehetőségek észszerű maximalizálhatósága is indokolja ezt a besorolást.
Sopronkőhidán az országos hírű fegyház és börtön intézménye van ebbe a területfelhasználási
kategóriába sorolva, melyet a viszonylag sűrű beépítés is indokol.
Új fejlesztési lehetőségeket magába hordozó központi vegyes terület a Balfi út melletti Anger réten és a
84. főút ÉNy-i kivezető szakasza mentén, a 84. főút és az egykori műszaki zár nyomvonalán tervezett
tehermentesítő út háromszögében van kijelölve.
A korábbi tervhez képest az ÉNy-i terület esetében a központi vegyes terület csökken és a természeti
adottságokhoz jobban illeszkedő Kz – különleges egyéb nagy zöldfelületű területbe került átsorolásra.

Külterületi falusias lakóhelyek felülvizsgálata:
a. Sopronpusztai őrs Æ Eg, Sopronpusztai major Æ Km
b. Jánostelep lakóterülete Æ Gksz
c. Táncsicsmajor 3 kisebb lakótelke Æ Km
d. Nyugatimajor lakóterület fenntartása
e. Jánostelep melletti 6 telek (01028/160, 169, 170, 171, 172; 17059) Æ Lke, a telekátosztást
követő területfelhasználási javaslat
2) Vegyes területek:
- Településközponti vegyes terület (Vt)
A felülvizsgálat során általános törekvés volt, hogy csak ott maradjanak meg ezek a területfelhasználási
egységek, ahol ezt pozíciójuk, az OTÉK szerint elhelyezhető épületek, esetleg a beépítettségből adódó
kötöttségek indokolják.
A közigazgatásilag Sopronhoz tartozó Balf és Brennbergbánya esetében – a koncepcióban
megfogalmazott településkarakter megőrzése érdekében – a kistelepülésekre vonatkozó törvényi
korlátokat kiterjesztően értelmeztük. Ennek megfelelően ezeken a településrészeken a településközponti
vegyes területek lakóterületi besorolást kaptak.

14

A hektárankénti (Ha) becslés átlagos kertvárosias telekterületből indult ki és a szintterület-sűrűség alapján súlyozott
Központi Statisztikai Hivatal 2011. január 1-i állapot
16
Központi Statisztikai Hivatal 2011. január 1-i állapot
17
Sopron MJV Polgármesteri Hivatallal egyeztetett adat
18
Központi Statisztikai Hivatal 2010. január 1-i állapot
19
Sopron MJV Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály nyilvántartása szerint:
2008-ban 407 db, 2009-ben 195 db, 2010-ben 147 db lakás használatbavételi engedélyét adták ki
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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3) Gazdasági területek:
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
Az ÉNy-i gazdasági területen az Ágfalvi út és a vasút közötti terület nagyobbik része kereskedelmi
szolgáltató gazdasági funkciót kap, mely a közeli lakóterületek szempontjából kedvezőbb. Szintén
ugyanez a területfelhasználás jelenik meg a vasút túloldalán a Baross utca menti sávban. A korábbi
egyéb ipari gazdasági területek átsorolása a funkcióváltást, a barna- mezős területek rehabilitációját
segíti elő.
A DK-i gazdasági területen a 84. sz. főút mellett jelentős fejlesztésre alkalmas területek vannak ebben a
területfelhasználási kategóriában.
Az Aranyhegyi Ipari Park területén a bányatelek pontos lehatárolása tette lehetővé új fejlesztési területek
kijelölését.
A Pozsonyi út két oldalán átsorolással új területek kerültek kijelölésre, illetve az M85 gyorsforgalmi út
csomópontjában már korábban kijelölt terület áll rendelkezésre.
Új fejlesztési területek:
- ÉNy-i gazdasági terület a vasút és a tehermentesítő út közötti terület
31,8 Ha
- DK-i gazdasági terület a 84. sz. főúttól északkeletre
59,2 Ha
- DK-i gazdasági terület a 84. sz. főúttól délnyugatra
32,7 Ha
- Aranyhegyi Ipari Park a bánya területtől északkeletre
27,3 Ha
- Aranyhegyi Ipari Park a bánya területtől délnyugatra
19,5 Ha
- Pozsonyi út két oldalán
12,4 Ha
- Pozsonyi út és az M85 gyorsforgalmi út csomópontjában
14,5 Ha
Összesen:
197,4 Ha
- Egyéb ipari gazdasági terület (Ge)
Az ÉNy-i gazdasági területen meglévő egyéb ipari gazdasági területek találhatók.
A DK-i gazdasági területen pedig a korábban kijelölt területek között vannak még fejlesztésre alkalmas
területek.
Az Aranyhegyi Ipari Parkban a téglagyár területe tartozik ebbe a területfelhasználási kategóriába.
Új fejlesztési területek:
- DK-i gazdasági terület a 84. sz. főúttól délnyugatra
94,9 Ha
4) Üdülőterületek:
- Üdülőházas üdülőterület (Üü)
A Lőver kemping, Tómalom, Balf, Brennbergbánya korábban kijelölt üdülőházas területei közösségi
üdülőházak, üdülőtáborok, kempingek elhelyezésére szolgálnak.
- Hétvégiházas üdülőterület (Üh)
Tómalom korábban beépült középső része és a Bécsi domb - tervezett M85 gyorsforgalmi út melletti
véderdősávval határolt - belterületi része tartozik ebbe a területfelhasználásba.
A Bécsi domb esetében a terület nagyságát illetően visszalépés történt a jelenlegi belterületi határra a
szőlőkataszteri besorolás, valamint táj- és termőföldvédelmi szempontok alapján.
A hétvégi házas üdülőterület lakóépületekkel területfelhasználási kategória megkülönböztetését a
javasolt településszerkezeti terv elveti, tekintettel arra, hogy ennek megjelenítése a szabályozási
tervekben elégséges.

- Különleges sport és szabadidő terület (Ks)
A balfi Fürdő utcában tervezett különleges sportterületet a javasolt településszerkezeti terv elveti,
tekintettel a telkek mezőgazdasági üzemi jellegére és meglévő beépítettségére. Balf településrészt az
Akácfa utcai sportterület megfelelően kiszolgálja.
Új-Hermes telepen a 9606/3 hrsz.-ú telken tervezett sport és üdülőterület helyett egységes övezetet
javasol a településszerkezeti terv, Kz területfelhasználásban - funkció megkötése nélkül - azonban az
egységes fejlesztés igényével.
A Pozsonyi út nyugati oldalán, a volt hulladéklerakó területén (feltöltött terület) a jóváhagyott
településszerkezeti terv sportterületet tervezett. A felülvizsgálat során a sportolási célú
területfelhasználás elvetésre került, a helyszín adottságait figyelembe véve (Gksz területfelhasználás
javaslatával). A lakosság kiszolgálására a belső, városi sportterületek rendelkezésre állnak.
Az Anger-réti sporttelep területén multifunkciós városkapu tervezett, amely területen a javasolt Vk
központi vegyes területfelhasználásban a sport- és rekreációs funkciók is fejleszthetők.

5) Különleges területek:
- Különleges egészségügyi, idegenforgalmi terület (Kei)
A különleges egészségügyi, idegenforgalmi területfelhasználás létrehozását indokolja a város ezen
funkcióinak gazdagsága. Sopronban az egészségügy szorosan összekötődik továbbá az
idegenforgalommal (gyógyhelyek, gyógyturizmus), amely ugyancsak alátámasztja ezen
területfelhasználási típus alkalmazását.

- Különleges temető terület (Kt)
Különleges temető területfelhasználásba javasolja a terv átsorolni a volt börtöntemetőt (01055 hrsz.-ú
telek) és a régi Szent Mihály temetőt. A Szent Mihály temető funkciói ma is elsősorban kegyeleti
szerepet töltenek be, zöldfelületi funkciói másodlagosak.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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Távlati temető bővítési területet a 2001-ben jóváhagyott településszerkezeti terv az Aranyhegyen, az
M85-ös út mentén jelölt ki (10,6 ha kiterjedésben, a hatályos szabályozási tervben mezőgazdasági
területként rögzítve, távlati hasznosításként jelölve).
A helyszín kedvezőtlen adottságai (megközelítés, M85-ös út közelsége, ipari telephelyek szomszédsága,
átlagosnál jobb minőségű termőföld, szőlőkataszteri terület) miatt azonban ez a terület tartalék
temetőterületként a továbbiakban nem szerepel a településszerkezeti tervben.
A Soproni Katolikus Konvent leírata20 szerint a Szent Mihály temetőben a temetésekhez felhasználható
sírhelyek száma előreiáthatólag 25-30 évre biztosított.
Mindazonáltal készült vizsgálat, amely az esetlegesen később szóba jöhető helyszíneket vette számba.
Különleges beépítésre szánt területként felmerült helyszínek:
 a Sopron Plaza feletti kiskertek és a Nyugatimajor feltáró útja közötti terület (26,77 ha, mely
a Sós-patak felé lejt, jó megközelíthetőség, vízbázis-védelmi kérdések),
 a bánfalvi kolostor feletti plató, kapcsolódva a meglévő Hősi temetőhöz (5,3 ha, különösen
szép fekvés, kissé nehézkes megközelíthetőség, lejtős terepviszonyok, erdőtervezett erdő),
 nyugati elkerülő és iparterület közötti területrész (31,8 ha, jó megközelíthetőség, ipari
telephelyek, vasút szomszédsága),
 10%-os építési joggal rendelkező különleges terület a Harkai gyep északnyugati részén (5,8
ha, szép fekvés, várostesttől elszakadó, jó megközelíthetőség, átlagosnál jobb minőségű
termőföld, országos jelentőségű védelemre tervezett természeti terület, magterület).
Beépítésre nem szánt különleges területként felmerült helyszín:
 pozsonyi úti volt bánya alatt és aranyhegyi nagy telek és karéja (2,9 ha+5,3 ha, jó
megközelíthetőség, átlagosnál jobb minőségű termőföld, szőlőkataszteri terület, részben
lakóterületi szerzett jogok).
A településszerkezeti terv lehetőséget biztosít temetőterület kialakítására Kz, különleges egyéb nagy
zöldfelületű területfelhasználásban is. E szerint temető terület kialakítására további potenciális területek
is rendelkezésre állnak, különös tekintettel arra a jogszabályi feltételre, hogy temető terület kijelölés
esetén mindenképpen szükséges talajszelvény vizsgálatokkal/talajfúrások végzésével a talajvízszint és
talajvízáramlások meghatározása, hogy az a rögzített 2,5 m-es mélységi szint alatt legyen.

A tartalék temető terület kijelölése során változatként felmerült helyszínek
- Különleges egyéb nagy zöldfelületű terület (Kz)
Az egyéb nagy zöldfelületű különleges területfelhasználás – mint extenzív különleges területfelhasználási
forma – alkalmazásának kiterjesztése, funkció megkötés nélkül. A területfelhasználás kategóriája
elsősorban az egyéb különleges területekből és az intézmény jellegű különleges területekből bővült fel.
A javasolt településszerkezeti terv Kz területfelhasználásba sorolta:
 Új-Hermes turisztikai fejlesztési területe (Ks, Üü Æ Kz),
 Erdei iskola és Gyermek- és Ifjúsági tábor,
 Erdei malom,
 Sós-patak és Liget-patak közötti fejlesztési terület,
 Karmelita kolostor,
 Botanikus kert,
 Gyermek és Ifjúsági Központ,
 Bécsi-domb feletti terület (Üü, Vk Æ Kz),
 Amfiteátrum,
 Fogyatékos Gyermekek Otthona,
 Harkai plató különleges fejlesztési terület,
 Egeredi-domb alatti különleges fejlesztési terület.
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A területfelhasználás területén nagy zöldfelületi borítottság biztosítása mellett elhelyezhetők például
sport és szabadidős funkciók, rekreációs funkciók, idegenforgalmi fejlesztések, temető stb. A
területfelhasználásra a javasolt legnagyobb szintterületi sűrűség értéke 0,8.
A 2001. és 2005. évi településszerkezeti terv Sopron belterületének nyugati területrészéhez kapcsolódóan
jelentős fejlesztési területeket jelölt ki, mintegy 190 ha-os kiterjedésben: központi vegyes, kertvárosias
lakó, különleges és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználási egységek formájában.
A javasolt településszerkezeti terv – tekintettel a terület természetközeli állapotára, a három patak
összefolyásánál kialakult mélyfekvésre, a somfalvi vízbázisra – a területfelhasználás rendszerének
módosítását javasolja: a főút mellett fekvő, közel 32 ha-os központi vegyes területfelhasználás
megtartása mellett, a terület egyéb nagy zöldfelületű különleges területfelhasználásba sorolásával.
A tervezett változtatás nyomán extenzívebb kialakítással vehető igénybe a terület, amely kedvező hatású
településökológiai, felszíni és felszín alatti vízvédelem, valamint élőhelyvédelem szempontjából is. A
településszerkezeti terv leírásában is rögzített ütemezést a területre készülő szabályozási tervnek
tartalmaznia kell.
- Különleges településgazdálkodási terület (Ktg)
Sopron MJV területén előforduló településgazdálkodással összefüggő területhasználatok kerülnek ebbe
az összevont övezetbe, ide tartozóan: a szilárd és folyékony hulladékkezelési területek, illetve a Somfalvi
út melletti hőerőmű és tömbje (egyéb ipari gazdasági területből).
A szilárd, folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló különleges területek (571) felülvizsgálata:
a. Sopronpuszta, 0990/4 hrsz.-ú telek - hulladéklerakás (inert) a volt anyagbánya területén Æ Má,
b. Balf, 01565/5 hrsz.-ú volt hulladéklerakó (rekultivált) Æ Ev,
c. Harka határában, 0492/2 hrsz.-ú volt szennyvízleürítő (rekultivált) Æ Km,
d. Pozsonyi út, 4902/24, 25 hrsz.-ú telkek Æ Gksz,
e. Harkai úti hulladéklerakó bővítése 0482/10, 6, 19, 18, 4 hrsz.-ú telkeken Æ Ktg

A Pozsonyi út menti felhagyott homokbánya
- Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Km)
Mezőgazdasági – üzemi terület (majorság) (911) megszüntetése és átsorolása különleges mezőgazdasági
üzemi területbe, vagy egyéb területfelhasználásba:
a. Nyugatimajor északi területrésze, az utca mentén Æ Lf; tőle északra Æ Má (szántók, legelők),
déli területrésze marad Km,
b. Jánostelep majorság Æ Gksz,
c. 01056/34 a hrsz.-ú részlet Æ Má (Jánosteleptől keletre – Lippai János Kertészeti Szki
Tangazdasága),
d. Brandmajor teljes területe Æ Lke, a tervezett bővítéssel,
e. Harka felé eső 0463/3 hrsz.-ú telek ÆMá,
f. Táncsics-major marad Km,
g. Fényes-pince, 0158; 0168/52, 53; 0171 hrsz.-ú telkek Æ marad Km,
h. Balf, 10709 hrsz.-ú telek Æ Má, mellyel párhuzamosan a 01519/1, 2, 3 hrsz.-ú telkek Km
területfelhasználásba történő átsorolása Ks területfelhasználásból.

Balf, Fürdő utcában javasolt különleges mezőgazdasági üzemi terület
A javasolt átsorolásokkal a külterületi beépítésre szánt területek racionalizálása történik meg, a valós
használathoz igazodóan, figyelembe véve a meglévő épületállományt.
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A harkai településhatáron korábban működött szennyvízleürítő helyet a tulajdonos Florasca Kft.
rekultiválta. A korábbi területhasználatot és a tulajdonosi szándékokat figyelembe véve a tervjavaslat
különleges mezőgazdasági üzemi területbe javasolja átsorolni.
- Megszüntetésre került különleges területek
Intézmény jellegű különleges terület (51) megszüntetése, egyéb övezetekbe történő átsorolása:
a. Erdei iskola, 10001, 10008 hrsz.-ú telkek Æ Kz,
b. TV torony, 0535/2 hrsz.-ú telek Æ Ev, közműterületként szabályozva,
c. Hotel Lőver (6810/2 hrsz.), Állami Szanatórium (6814/1 hrsz.), Hotel Szieszta (7002 hrsz.),
Hotel Maroni (7020/2, 7022, 7023/2 hrsz.), Hotel Fagus (6798/7 hrsz.) Æ Kei,
d. Fészek Lakópark, 6793 hsrz.-ú telek Æ Kei,
e. Várisi út, 6798/4 hrsz.-ú telek Æ Kei,
f. Szanatórium, 6839 hrsz.-ú telek Æ Lke (Lőveri),
g. NyME Idegennyelvi lektorátus, 6366 hrsz.-ú telek Æ Vk,
h. NyME és Botanikus Kert, 7183 hrsz.-ú telek Æ Kz,
i. Kossuth Lajos úti villa, 3175 hrsz.-ú telek Æ Lk,
j. Erzsébet kórház, 5729/6 hrsz.-ú telek Æ Kei, 5729/1, 3, 5 hrsz.-ú telkekkel,
k. Kuruc-domb, meteorológiai állomás, 5628 hrsz.-ú telek Æ Z,
l. Apácakert, 5365/280 hrsz.-ú telek Æ Z,
m. Balf gyógyszanatórium, 8902/1, 2; 8903, 8901/2, hrsz.-ú telkek Æ Kei,
n. Fogyatékos Gyermekek Otthona, 5096/2 hrsz.-ú telek Æ Kz,
o. Fegyház, 10136/1 hrsz.-ú telek Æ Vk, 01028/2 hrsz.-ú telekkel.
Lakóterületi alapfokú intézmény (52) megszüntetése, egyéb övezetekbe történő átsorolása:
a. Kölcsy Ferenc Általános Iskola, 6106/2; 2576/8, 9, 10 hrsz.-ú telkek Æ Ln,
b. Király Jenő utcai óvoda, 2576/51 hrsz.-ú telek Æ Ln,
c. Zsilip utcai óvoda, 3264 hrsz.-ú telek Æ Lk,
d. Fáy András Gazdasági Szakközépiskola, 4257/257 hrsz.-ú telek Æ Ln,
e. Teleki Pál utcai bölcsőde, 4257/152 hrsz.-ú telek Æ Ln,
f. Trefort téri óvoda, 4257/131 hrsz.-ú telek Æ Ln.
Honvédelmet szolgáló különleges terület (53) megszüntetése, egyéb övezetekbe történő átsorolása:
a. Flandorffer utca és Selmeci utcai tömb Æ Vt,
b. Volt határátkelőhely, 0892/6, 7; 0897; 0928 hrsz.-ú telkek Æ Gksz.
Egyéb különleges terület (591) megszüntetése, a megfelelő különleges területfelhasználásokba történő
besorolása:
a. 4778/1 hrsz.-ú Amfiteátrum Æ Kz,
b. Sós- és Ikva-patak közötti terület Æ Kz, kiterjesztve a Nyugati elkerülő vonalán az Ligetpatakig, illetve a Nyugati major feltáró útjáig,
c. Bánfalva 8042/2, 8042/4 hrsz.-ú telkek Æ Kz, 8050, 8055 hrsz.-ú telek Æ Ev, 8052/2 hrsz.-ú
telek – műemlék erdei malom Æ Kz,
d. Karmelita templom és kolostor, valamint a felette lévő telkek Æ Kz,
e. Tómalom nyugati part Æ Kz, keleti part Æ Ks, északi part Æ Z,
f. Wienerberger agyagbánya Æ Kb,
g. Harkai-plató 10%-os beépítettséggel tervezett 0504/5; 0506/1, 3, 5, 6, 7; 6703/3, 4, 5 hrsz.-ú
telkei Æ Kz,
h. Harkai-plató 3%-os beépítettséggel tervezett telkei Æ Má,
i. Egeredi-domb alatt az 5805/201, 202, 203, 204, 213 hrsz.-ú telkek Æ Kz.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
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Beépítésre nem szánt területek
1) Zöldterületek (közparkok):
Sopron MJV zöldterületekben, illetve közterületi, közhasználatra megnyitott, valamint magántulajdonú
zöldfelületekben gazdag település. A szerkezeti terv felülvizsgálata során a közparkok és közkertek (nem
közlekedési célú közterület) hierarchiájának megfelelően kerültek a javaslatok megfogalmazásra.
A jóváhagyott tervekben tervezett zöldterületek változtatásának szempontjai:
 a településszéleken tervezett, jellemzően kis területű zöldterületek megszüntetésre kerültek
(nem szerkezeti jelentőségű zöldterületek, pl. Aranyhegy),
 a közlekedési területekhez kapcsolódó kisebb területű zöldterületek a tömb besorolásának
megfelelő területhasználatba kerültek átsorolásra (nem szerkezeti jelentőségű zöldterületek),
 a használati érték szempontjából kifogásolható zöldterületek más besorolást kaptak (pl.
hulladéklerakótól északra tervezett zöldterület, Balf ásványvíz-palackozótól délre eső
zöldterület, mely utóbbi gyakorlatilag megközelíthetetlen),
 a zöldterület természetközeli állapota miatt a Tk területfelhasználás kedvezőbb besorolás
(tómalmi zöldterületek),
 zöldterületben úszó egyéb területfelhasználások beolvasztása (pl. Kuruc-dombi meteorológiai
állomás, Bécsi-dombi vegyes és lakó területek, mely utóbbiak fejlesztése nem támogatható).
Egyéb zöldterületi módosítási javaslatok indoklása:
 régi Szent Mihály temető különleges temető területbe sorolása, amelynek elsődleges
funkciója a kegyelet,
 vasútterületek rehabilitációja kapcsán zöldterület kijelölés a volt déli pályaudvartól északra,
illetve a központi pályaudvartól délre (vegyes terület fejlesztés helyett).
 az Ikva-patak mentén a tervezett erdőterület zöldterületi átsorolása, összhangban a Sós-patak
menti zöldterületi kísérő sávval, a patakpartok közcélú rehabilitációjának céljával,
 az Apácakertben a volt Florasca telephellyel szemben lévő tömb egységes zöldterületi
besorolása (leromlott állagú építmények az új városrész határán, háttérben az erdősült
domboldallal),
 az Arany-hegyi agyagbánya környezetében tervezett zöldterületek megszüntetése, a
különleges terület határának pontosításához, illetve a tartalék temető terület megszüntetéséhez
kapcsolódóan,
 a Jereván lakóterületen az egyedi sajátosságokat hordozó zöldfelületek, a készülő
szabályozási tervvel összhangban Kk különleges beépítésre nem szánt besorolásba kerültek
(Ibolya-tó és környezete, Ikva és lakótelek közti háromszögterület).
2) Erdőterületek:
A kapott erdészeti adatok alapján (Megyei Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása, 2009., 2011.), az
MTrT kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete alapján, továbbá a környezetvédelméért felelős
államigazgatási szervekkel egyeztetve az erdőterületek felülvizsgálatra kerültek.
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tanerdő (az egy telekre kiterjedő tanerdő nem indokolja önálló oktatási rendeltetésű erdő
területfelhasználás megkülönböztetését).

A jelenlegi erdőterv a Natura 2000 területeken fekvő erdők egy részének gazdasági elsődleges
rendeltetést határoz meg. Az Erdőtörvény értelmében, valamint a környezetvédelméért felelős
közigazgatási szervek észrevétele alapján az összes védett területen fekvő erdő településszerkezeti tervn
védelmi rendeltetésű besorolást kapott.
Ev védelmi rendeltetésű erdő területfelhasználásba kerülnek továbbá a településvédelmi szempontból
tervezett erdőterületek, a védelmi erdősávok (pl.: DK-i iparterületet lehatároló erdősáv, vasút menti
erdősávok), illetve a természetvédelmi oltalomra javasolt Pihenőkereszt, parkerdő rendeltetésű részletei.
- Gazdasági rendeltetésű erdőterületek
Eg gazdasági rendeltetésű erdő területfelhasználásba kerülnek azok az erdőterven faanyagtermelő erdő,
illetve a gazdasági rendeltetésre tervezett parkerdő területek, melyek nem védett területen fekszenek.
Az erdőkezelő TAEG Zrt. tájékoztatása alapján a Bécsi-dombon, a Szárhalmi erdő keleti részén, illetve a
Balfi erdőkhöz kapcsolódó elsődleges parkerdő rendeltetésű erdők nem töltik be a rendeltetésükkel járó
szerepüket (elhelyezkedés, jelenlegi használat, fenntartás módja).
Közjóléti szerepet döntően a Soproni TK erdőterületei töltenek be, másodlagos–harmadlagos
rendeltetésként. A javasolt településszerkezeti terv önálló területfelhasználás formájában nem állapít meg
egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületet Sopron MJV közigazgatási területén.

Erdőtervezett erdőterületek
Az erdőterületfelhasználás tervezése során figyelembe vételre került az OTrT előírása, amely szerint az
Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településszerkezeti terv
legalább 95%-ban csak erdőterület területfelhasználási egységbe sorolhatja. Az egyéb részletek
tekintetében (döntően fás legelők, gyepek, faállomány nélküli tervezett erdők, beépült telephelyek) a
javasolt településszerkezeti terv az eltérési lehetőséget kihasználja, 1,8%-ban.
A településszerkezeti terven az erdőterületek rendeltetésének megállapítása az alábbi szempontok szerint
történt:
 Adatszolgáltatás részeként kapott erdészeti elsődleges rendeltetések;
 Erdőgazdálkodó (TAEG Zrt.) javaslatai
 Erdőtörvény 24. §-a szerint védelmi rendeltetésűek a védett természeti területen lévő
erdőterületek.

Beépítésre szánt területek erdő területfelhasználásba sorolása:
 Sopronpusztai őrs Æ Eg,
 Tv torony Æ Ev (szabályozási szinten közműterületként, II. rendű közút),
 Muck - Moha-panzió, és volt Muck őrs Æ Ev,
 0527/4 hrsz.-ú telek (volt bánya a Várisi erdészlak felett) Æ Ev.
A jóváhagyott tervben a Muck-i ingatlanok beépítésre szánt területként szerepeltek, lehetőséget adva
valamilyen nagyobb fejlesztési elképzelés megvalósítására. A javasolt településszerkezeti terv a meglévő
építményekre alapozott értékteremtő fejlesztést támogat, kis mértékű bővítési lehetőség biztosításával,
különös tekintettel a terület érzékenységére (Soproni TK, Natura 2000 terület, megközelítési
nehézségek).

- Védelmi rendeltetésű erdőterületek
Ev védelmi rendeltetésű erdő területfelhasználásba kerülnek a Soproni TK erdei, és a Fertő-Hanság
Nemzeti Park erdei, valamint a Natura 2000 területeken található erdők. Ezek elsődleges erdészeti
rendeltetése jellemzően:
 országos természetvédelmi oltalom alatt álló erdő,
 erdőrezervátum, fokozottan védett természeti terület,
 talajvédelmi erdő, mezővédő erdő,
 határrendészeti és nemzetbiztonsági erdő,
 településvédelmi erdő,
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
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3) Mezőgazdasági területek:
A
mezőgazdasági
területfelhasználás
felülvizsgálata során fontosnak tartottuk a tájképi
szempontból védendő kiskertes struktúrák
elkülönítését
az
általános
árutermelő
területhasználattól.
Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználásba
kerülnek a kialakult jelleg szerint (apró telkes
struktúra, jellemzően gazdasági épületekkel
beépítetten), a tájképi szempontok mérlegelése
alapján:
 Virágvölgy külterületi kiskertes része,
 Tómalom és Aranyhegy közötti
kiskertes tömb,
 Szárhalmi erdőtől délre eső kiskertes
tömb.

vízgazdálkodási térség lehatárolása jóval nagyobb kiterjedésű, így a felülvizsgálat során szükségessé vált
a vízgazdálkodási területfelhasználás növelése (90%-os megfelelési követelmény).
A vízgazdálkodási területfelhasználás a Fertő-tó védett, fokozottan védett természeti értékeit nem
veszélyezteti.
Újonnan vízgazdálkodási terület a Sós- és Liget-patakra tervezett árvíztározók állandó tározói területén
került kijelölésre. Az időszakos elöntésű területek általános mezőgazdasági, illetve természetközeli
területként kerülnek rögzítésre, fő funkciójuk figyelembe vételével.

Általános (sárga) és kertes (narancs)
mezőgazdasági területfelhasználások
javasolt egységei
A történeti borvidék szőlőterületeinek (a FŐMI által szolgáltatott szakértői véleményben lehatárolt I. és
II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területeket) önálló területfelhasználásban történő elkülönítése
túlzott differenciálást jelentett volna, ezért a településszerkezeti terven történő megkülönböztetése
elvetésre került.
A szőlőkataszteri területek megjelenítését a felülvizsgált településszerkezeti terv tematikus tervlapja
tartalmazza. A készülő külterületi szabályozási terv a szőlőtermő területek védelmére differenciált
előírásrendszert dolgoz ki.
A Harkai-plató területén a Lőverekre készült szabályozási terv különleges 10%-os és 3%-os övezeteket
szabályozott. A 3%-os beépítettségű övezet szerzett jogának figyelembe vételével általános árutermelő
mezőgazdasági besorolást javasol a felülvizsgálatra került településszerkezeti terv.
A Virágvölgy visszalépésre tervezett északi területrésze jellemzően nagyobb parcellás beépítetlen
szőlőterület, melyet a fentiekkel összhangban szintén általános mezőgazdasági területbe javasol a
szerkezeti terv.
Balfon a beépítésre szánt területekkel szomszédosan általános mezőgazdasági terület kijelölést javasol a
településszerkezeti terv, azzal a szándékkal hogy ezen területeken a kiskertes jellegű beépítések ne
valósulhassanak meg (különösen a Fő úttól keletre eső területek esetében, amelyek a „fertő” és a
lakóterületek között helyezkednek el.
4) Vízgazdálkodási területek:
A jóváhagyott településszerkezeti terv a vízgazdálkodási területen belül külön ábrázolta a nyílt
vízfelületeket. Az OTÉK szabályainak megfelelően a javasolt településszerkezeti terv ezt a
megkülönböztetést elveti.
A jóváhagyott településszerkezeti terv a Fertő-tó nyílt vízfelületeit sorolta be vízgazdálkodási területbe, a
mocsaras, nádas és gyepes területeket mezőgazdasági területfelhasználásba tette. A megyei terv
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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Tervezett tározók (I.CONTROLL Hajózási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
A Sós-patakra tervezett tározó elöntési területén építési korlátozást szükséges elrendelni a külterületi
szabályozási tervben.
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5) Természetközeli területek:
Az OTÉK által nemrégiben bevezetett új területfelhasználás kijelölése Sopron esetében a mocsarakra,
nádasokra, gyepekre (természetközeli állapotokkal jellemezhető természeti területekre) irányulhat
elsősorban. A területfelhasználás építési tilalommal jár, amely a védett természeti területek, vagy egyéb
értékes élőhelyek esetében kívánatos is.
Tk természetközeli terület területfelhasználásba kerülnek a javasolt településszerkezeti terv szerint:
 Ikva-mente TT,
 Liget-patak TT, környezete,
 Bécsi-domb,
 Tómalom vízfolyás mentén,
 Országos védelemre tervezett területek – Gyakorlótér, Pihenőkereszt, Balfi út menti völgy,
 Balfi úttól keletre eső vizes gyepek, szántók,
 a Soproni TK területére eső tisztások, gyepek, amelyek nem állnak erdőtervezés alatt – Kisrét, Faber-rét, Brennbergi út menti gyepek.
A Harkai-plató a korábbiakban ismertetett okokból általános mezőgazdasági területfelhasználásba került
besorolásra. A 3%-os beépítési lehetőség a terület legeltetéses fenntartását elősegítheti, ily módon
támogatva az országos védelemre tervezett terület természeti értékeinek megőrzését.
6) Különleges beépítésre nem szánt területek:
A Nyugati városrész készülő szabályozási tervét figyelembe véve került bevezetésre, a különleges
beépítésre nem szánt területfelhasználási kategória. A Jereván lakótelepi egyedi sajátosságokat hordozó
zöldfelületei javasoltak a Kk területfelhasználásba:
 az Ibolya tó környezete,
 az Ikva-patak és a lakótelep által határolt háromszögterület a BMX-pályával és a tervezett
régészeti parkkal.
Különleges beépítésre nem szánt besorolást kapott a Kemping melletti gyep területe.
Különleges bányaterület (Kkb)
 A különleges bányaterületek bányatelkek szerinti pontosítására szükség volt, különösen a
Wienerberger agyagbánya tekintetében (Sopron II. gneisz esetében is). A Pozsonyi úttól
keletre eső működő homokbánya tervezése során figyelembe vételre került a
bányaművelés bővítésének szándéka (057/230, 231 hrsz.-ú telkekkel). A Pozsonyi út
menti felhagyott homokbánya rekultivációjának elősegítésére Gksz területfelhasználást
javasol a felülvizsgált településszerkezeti terv.
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Városrészek21 fejlesztési lehetőségei - Területfelhasználási változások városrészenként
Belváros
A Belváros, mint városrész területe magába foglalja a belső várfallal körülvett Óvárost, az ahhoz
közvetlenül kapcsolódó Várkerületet és a belső várfal övén kívüli belvárosi területeket, vagyis a történeti
belső külvárosokat: a Bécsi-, a Balfi-, a Győri-és az Újteleki-külvárost.
Utcanevekkel: 84. sz. főút – Stornó Ferenc u. – Híd u. – Fapiac u. – Győri út – Kőszegi út – vasútvonal GySEV pályaudvar – Csengery u. – Frankenburg u. – Vörösmarty u. – Wesselényi u. – Flandorfer u. –
Gyár u. – Lackner Kristóf u.
Óváros-Történelmi belváros
A megújítás első lépései a turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságú műemléki és régészeti örökség
egyes elemeinek felújítását, bemutatását célozzák:
Sopron jelképe, a Tűztorony statikai megerősítése, megóvása, a hozzákapcsolódó a Borostyánkő út
maradványát bemutató, múzeumi fogadó és információs központ kialakítása, a Borostyánkő út vonalának
megjelenítése a Főtér burkolatán és a középkori várfalak mellett húzódó várfalsétány körbejárhatóvá
tétele.
Ezzel párhuzamosan tudatos tevékenységgel újjá kell éleszteni az Óvárost, úgy is mint lakókörnyezetet
és be kell vonni a város vérkeringésébe. Ennek egyik eszköze lehet a szociális jellegű lakófunkció helyén
egyetemi szálláshelyek, apartmanok kialakítása. A város egyik problémája, hogy a több, mint ötezer
egyetemista jelenléte nem érzékelhető a város életében, nyilvánvalóan azért, mert a campus jellegű
egyetem a hozzákapcsolódó kollégiumokkal eleve kivonja a fiatalokat ebből a fizikai térből. A fiatalok
könnyen tudnának alkalmazkodni azokhoz a lakáskörülményekhez, amelyek ma az idősek számára
problémát jelentenek az Óvárosban. Az idősebbek számára kedvezőbb lenne a nyugodt, zöldövezeti
elhelyezés, ezzel szemben a fiatalok az ingerszegény környezet helyett nyüzsgő, eseményekkel teli
diákéletre vágynak. Az így megváltozó lakónépesség aktív résztvevőjévé válna a város kulturális
rendezvényeinek, vendéglátó és szórakozóhelyek létesítését vonzaná, egyben garanciájává válna a
megújulásnak, mely csak a fiatalok bevonásával képzelhető el.
Az Óváros újraélesztését a kereskedők és vendéglátók megtelepedésének támogatása, az
épületrehabilitáció segítése önkormányzati források felhasználásával és a szisztematikus ingatlanpolitika
teszi lehetővé. Ennek révén az Óváros jelenlegi lakói igényeiknek jobban megfelelő, fenntartható
lakásokhoz juttathatók a történelmi belvároson kívül.
Az Óváros teljes terjedelmével a műemléki jelentőségű területen (MJT) belül helyezkedik el. Az
intézmények sokasága miatt településközponti vegyes területfelhasználási kategóriába tartozik, a
felülvizsgálat során nem történt változás.
Várkerület
A Várkerület új térszerkezetének kialakításához elengedhetetlenül fontos a „Külkerület” megléte, amely
mint egy külső körút a belvárost tehermentesíti az átmenő forgalomtól. Ezért első lépésben ennek a
megvalósításával kell foglalkozni.
Ezt követően kell kialakítani a Várkerület új térszerkezetét, amely megnyugtatóan és funkciót bővítő
módon biztosítja a Várkerület mentén elhelyezkedő és elhelyezendő intézmények, vendéglátó,
szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások – továbbá a belvárosi viszonyok, adottságok mellett létező
21
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lakások – organikus működését. A térszerkezet a Várkerület jelenlegi, közlekedési csatorna-rendszer
jellegét megszüntetve elősegíti az egykori köztér-jelleg visszaállítását, gyalogos dominanciájú,
klasszikus vegyesforgalmú közterület létrejöttét. A térszerkezet biztosítja a terület gépkocsival történő
bejárhatóságát, feltárhatóságát, működtetését, de az átmenő forgalom indirekt módon történő teljes
kizárásával, a célforgalmi parkolás kényelmes, városias, harmonikus és arányos biztosításával. Az
átmenő forgalomtól megszabadított területeken lehetővé teszi a kereskedelmi és vendéglátó felületek
városias, organikus, tradicionális mintákat idéző kialakítását, sopronias arculatot tükröző közterületi
dizájn, egységes utcabútor-rendszer elhelyezését. A térszerkezet kertépítészeti elemek beiktatásával
növeli a zöldfelületeket és javítja a tér mikroklímáját. Lehetővé teszi a belváros
karakterébe illeszkedő tömegközlekedés biztosítását.
A Várkerület teljes terjedelmével a műemléki jelentőségű területen (MJT) belül helyezkedik el és
településközponti vegyes kategóriába tartozik, a területfelhasználásban a felülvizsgálat során nem
történt változás.
Belső várfal övén kívüli belváros
A belső várfal övén – Várkerület–Széchenyi tér–Petőfi tér–Ógabona tér–Színház utca – kívüli, a rajtuk
átvezető országutak szerint elnevezett történeti belső külvárosok: északon a Bécsi-, keleten a Balfi-,
délen a Győri- és nyugaton az Újteleki-külváros. Az egyes „külvárosok” sajátos adottságainak és
lehetőségeinek megfelelő felújítását el kell végezni annak érdekében, hogy az újjáélesztett Óvároshoz és
az új arculatot kapó Várkerülethez történő illeszkedésük biztosított legyen.
Ezeknek a „külvárosoknak” a felújítása összetett feladat, amely a műemlék-helyreállítástól a
tömbrehabilitáción keresztül a panelfelújításig felöleli annak különböző módozatait.
- A Bécsi külváros csaknem teljes terjedelmével a műemléki jelentőségű területen (MJT) belül
helyezkedik el. A területfelhasználásban a Szent Mihály temető területének zöldterületi besorolása Kt –
Különleges temetőterületre változik.
- A Balfi külváros teljes terjedelmével a műemléki jelentőségű területen (MJT) belül helyezkedik el és
kisvárosias lakóterület kategóriába tartozik, a területfelhasználásban a felülvizsgálat során nem történt
változás.
- A Győri külváros nagyobbik része a műemléki jelentőségű területen (MJT) belül helyezkedik el és
településközponti vegyes, illetve kisvárosias lakóterület kategóriába tartozik, a területfelhasználásban a
felülvizsgálat során nem történt változás.
- Az Újteleki külváros teljes terjedelmével a műemléki jelentőségű területen (MJT) belül helyezkedik el és
központi vegyes, településközponti vegyes, kisvárosias lakóterületi, valamint a Deák tér Z – zöldterületi
(közpark) kategóriába tartozik. A területfelhasználásban a Rákóczi utca mentén jelenik meg
településközponti vegyes terület, valamint a Deák tér D-i oldalán a kisvárosias lakóterület központi
vegyesre változik, mely a Deák tér környezetére készült szabályozási tervvel összhangban van.
- A műemléki jelentőségű területen (MJT) belül az Ikva parton a központi vegyes területfelhasználás
kisvárosias lakóterületi kategóriára változik, illetve a a Deák tér környezetére készült szabályozási
tervvel összhangban történnek még változások a tér DK-i részén: zöldterület, nagyvárosias lakóterületek,
illetve vegyes területek jelennek meg.
- A Belváros területének ÉNy-i részén településközponti vegyes területfelhasználásban jelentősebb
területek vannak kijelölve a Lackner Kristóf utca mentén, valamint a Selmeci és Höflányi utca között. A
Lackner Kristóf utca belső szakaszának É-i oldalán nagyvárosias lakóterület jelenik meg. A GySEV
pályaudvar környékén a központi vegyes területek kis mértékben bővülnek.
- Az OTrT és az MTrT Sopron várost történeti településnek jelöli ki. A vonatkozó előírások alapján a
településszerkezeti terv feladata lehatárolni a történeti települési területet – vagyis a településképvédelmi terület határát.
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Sopronban a műemléki jelentőségű területen belül koncentráltan vannak jelen a város örökségi értékei,
ezért ez egyben a történeti települési terület.
Kurucdomb városrész
Sopron keleti részén, a Kurucdomb városrész nagy zöldfelületű intézményekkel – kórház, sportpályák,
temető - tagolt, kisvárosias és kertvárosias jellegű lakóterület.
A városrész funkcionális gazdagítását jelenti annak az új, multifunkcionális csarnoknak a tervezett
megépítése, amely a város gazdaságfejlesztése szempontjából is alapvetően fontos. A csarnok
elhelyezésére alkalmas, nagy kiterjedésű, jó közlekedési pozícióban lévő – önkormányzati tulajdonú terület az Anger réti sporttelep, amely a csarnok megépültével rendszeresen megszervezésre kerülő
vásárok, kiállítások, koncertek és sportrendezvények helyszínéül szolgál majd.
A városrész legmagasabb pontján jellegzetes városképi elemként jelenik meg a város sziluettjében a volt
Szélmalom. A malmot erődszerű épületegyüttes veszi körül, amelyben leromlott állapotú szociális
bérlakások találhatók. A Szélmalom tetejéről kiváló kilátás nyílik az egész városra. A különleges
adottságú hely ma kihasználatlan, ezért a Szélmalom és környéke közösségi, kulturális és turisztikai célú
fejlesztése elengedhetetlenül fontos.
A városrész területfelhasználásában a legjelentősebb változás az Anger réti sporttelep zöldterületi és
különleges sportterületi besorolásának egyesítése és központi vegyes területbe történő átsorolása, az ide
tervezett multifunkcionális csarnok megvalósíthatósága érdekében.
A területfelhasználási rendszer átalakításának megfelelően az Erzsébet kórház területe Kei – különleges
egészségügyi idegenforgalmi területbe kerül.
A Kurucdombon lévő meteorológiai állomás területe és a Lehár Ferenc utca melletti különleges terület
egyaránt zöldterületi besorolást kap.
A 84. sz. főút D-i oldalán lévő településközponti vegyes területek a környezetükhöz illeszkedő kisvárosias
lakóterületi kategóriába kerülnek.
Északi városrész
Az Északi városrész a 84-es úttól északra fekszik és városszerkezeti szempontból három, jól
elkülöníthető egységből áll: Bécsi domb, Virágvölgy és Aranyhegy.
Bécsi-domb
A 84-es út Bécs irányába kivezető szakasza mentén elhelyezkedő Bécsi domb városrész az út mellé
települt kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciókkal elsősorban az idegenforgalomra, az Ausztria
felől érkező turistákra koncentrál. A 84-es úttól beljebb fekvő területére laza, kertvárosias és hétvégi
házas beépítés jellemző. Ettől északra, közvetlenül mögötte fog megépülni az M85-ös gyorsforgalmi út.
A 84-es és M85-ös gyorsforgalmi út, valamint a 84-es út és a nyugati forgalmi gyűrű csatlakozásánál
lévő területek várhatóan felértékelődnek és új funkciókat vonzanak. Ezek a városbaérkezés fontos
pontjai, ezért az új beépítések megjelenésére fokozott figyelmet kell fordítani.
A Bécsi domb esetében a hétvégi házas terület nagyságát illetően visszalépés történt a jelenlegi
belterületi határra a szőlőkataszteri besorolás, valamint táj- és termőföldvédelmi szempontok alapján.
Ennek megfelelően a területfelhasználás Má – általános mezőgazdasági területre változik. Így a hétvégi
házas területet védő, az M85 gyorsforgalmi út mellé tervezett erdősáv egy részének a besorolása is
ugyanerre módosul. A megmaradó erdőterület egy része rendeltetésének megfelelően pontosításra kerül
és gazdasági erdőre változik.
A dombra vezető út É-i oldalán a központi vegyes és üdülőházas területfelhasználás Kz – különleges
egyéb nagy zöldfelületű területre módosul.

A Virágvölgy Sopron kis kiterjedésű történeti borvidéke. Cél a hagyományos arculat megőrzése, az
építési szándékok visszaszorítása. A Virágvölgy déli részén található a Koronázó domb, amely egy római
kori amfiteátrum maradványait rejti magában. Az elképzelések között szerepel az amfiteárum területén
szabadtéri színpad kialakítása.
A történeti borvidék területe a hatályos szabályozási terv szerint lehatárolásra kerül és a
területfelhasználása általános mezőgazdasági területről Mk – kertes mezőgazdasági területre módosul.
A hétvégi házas és a kertvárosias lakóterület nagyságát illetően visszalépés történt a jelenlegi belterületi
határra. Ennek megfelelően a területfelhasználás Má – általános mezőgazdasági és Mk – kertes
mezőgazdasági területre változik. Így az M85 gyorsforgalmi út mellé tervezett erdősáv besorolása Má-ra
módosul.
A nagykiterjedésű településközponti vegyes terület kertvárosias lakóterületre változik, a terület ellátását
biztosító szolgáltatások ebben a területfelhasználási kategóriában is elhelyezhetők.
Az amfiteátrum területe kereskedelmi szolgáltató gazdasági területről Kz – különleges egyéb nagy
zöldfelületű területre módosul.
Aranyhegy
Az Aranyhegy a Pozsonyi úttól keletre elhelyezkedő, vegyes funkciójú terület, amely hagyományos
beépítésű és új kertvárosias lakóterületből, a volt agyagbánya rekultivációjával - a térlagyár
szomszédságában - kialakított ipari innovációs övezetből és korábban iparterületnek szánt, de társasházas
beépítésű lakóterületté átminősített, új lakóövezetből áll. A városképben igen hangsúlyosan megjelenő új
lakóterületek fejlesztése nem járt együtt a zöldterületek kialakításával, melyet pótolni kell. Ez a
lakóépületek városképi megjelenését is kedvezőbbé teheti. Az új M85-ös út megépülésével – az egyik
legfontosabb bevezető út - a Pozsonyi út melletti gazdasági hasznosítású területek további terjeszkedése
várható. Ugyancsak felértékelődik a Pozsonyi út és az M85-ös gyorsforgalmi út csomópontja. Ezért az új
beépítésekre fokozott figyelmet kell fordítani.
A Pozsonyi út két oldalán új kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek vannak kijelölve. Az M85
gyorsforgalmi úton belüli beépítésre nem szánt területek besorolása Mk – kertes mezőgazdasági és Tk –
természetközeli területre módosul.
Az Aranyhegyen lévő Sopron I. agyagbánya és Sopron I. homokbánya területe pontosításra került, ennek
következtében a különleges bányaterület kibővült. A bányatelek és a 84. sz. főút közötti terület véderdő
besorolást kap, illetve a bányatelektől É-ra és D-re a területfelhasználás kereskedelmi szolgáltató
gazdasági területre változik.
A Tómalom utcai Egészségügyi Gyermekotthon területfelhasználása Kz – különleges egyéb nagy
zöldfelületű területre módosul.
Jereván lakótelep városrész
A Jereván lakótelep Sopron nyugati részén, az Ikva-patak és az Ebenfurth-i vasútvonal közötti területen
helyezkedik el. A jellegéből adódóan sűrűn lakott, több mint 10000 lakosú lakótelep kereskedelmi,
szolgáltató, egészségügyi, kulturális és sport ellátó hálózata kiépült, panelépületeinek zöldfelületekkel
tagolt elhelyezése, élhető lakókörnyezetet biztosít. A lakótelepre nem jellemző az elhasználódottság és a
szegregáció, de az építési technológiából fakadó, energiapazarló épületszerkezetek és épületgépészeti
berendezések felújítása sürgető feladat. Ezért a panelprogramban való részvétel lehetőségét kihasználva
az épületeket fel kell újítani. Ugyancsak gondoskodni kell a zöldfelületek megújításáról és a kerti
berendezések cseréjéről. A vasútvonal okozta környezeti zaj az Ebenfurth-i vasútvonal középtávon
várható felszámolásával megoldódik.

Virágvölgy
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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Különleges beépítésre nem szánt területbe tartoznak az egyedi sajátosságokat hordozó zöldfelületek: az
Ibolya tó környezete, illetve az Ikva-patak és a lakótelep által határolt háromszögterület a BMXpályával, illetve a tervezett régészeti parkkal.
A lakótelep belsejében külön területfelhasználásként Z – zöldterületek kerülnek lehatárolásra.
Nagyvárosias lakóterületbe vannak átsorolva a korábbi különleges intézményterületek, illetve a Táncsics
u. és a vasút melletti kereskedelmi szolgáltató és gazdasági területek.
Kisvárosias lakóterületbe kerül a Kossuth Lajos és az Ősz u utca közötti terület.
Lőverek-Bánfalva városrész
A Sopron belvárosától délnyugatra, a vasútvonalon túl elhelyezkedő, a Soproni Tájvédelmi Körzet
erdőségeivel határolt, döntően lakófunkciójú terület több jól elkülöníthető egységből áll: Alsó- és FelsőLöverek, József Attila és Ibolya utcai lakótelep, Erzsébetkert és környéke, Egeredi-domb és környéke,
Sopronbánfalva – egykor önálló – falusias lakóterülete és a Kutya-hegy új, kertvárosias beépítésű része.
A városrész nagy zöldfelületű intézményterületén a Nyugat-magyarországi Egyetem épületegyüttese és
Botanikus kertje található. A Lövér körút közvetlen közelében, az erdő területébe benyúló, rekreációs
területeken az Állami Szanatórium és Sopron nagy szállodái helyezkednek el.
A városrész egyes területeinek jellegzetes funkciói – védett természeti területek, arborétum, klimatikus
gyógyhely, szanatórium, üdülők és panziók, villanegyed, magas presztizsű lakóterületek - fokozott
elvárásokat támasztanak a környezeti minőséggel szemben. Ez utóbbi egyaránt jelenti a természeti és
épített környezet minőségét, valamint a környezet állapotát: a levegőminőséget és a zajszintet. Ezért
minden további fejlesztést csak ezek szem előtt tartásával lehet megvalósítani.
A Nyugat-magyarországi Egyetem épületegyüttese és Botanikus kertje kiváló adottságainak hosszútávú
megőrzése érdekében Kz – különleges egyéb nagy zöldfelületű terület kategóriába kerül. Az egyetem
Lőverekben lévő további intézményei a fejlesztések észszerű maximalizálhatósága érdekében központi
vegyes területi besorolást kapnak.
Különleges egészségügyi, idegenforgalmi területbe tartoznak a szanatóriumok és a Lőverek jellegzetes
szállodái. A város által kínált egészségügyi szolgáltatások, az egészségturizmus terjedése és
összekapcsolódása az idegenforgalommal indokolja ennek a sajátosságokat kifejező, területfelhasználási
kategóriának a bevezetését.
A Felsőbüki Nagy Pál utca és a vasút közötti sáv Z – zöldterület (közpark) kategóriába kerül.
Az Egeredi-domb alatt, a Szombathelyi vasútvonal mentén véderdősávok és egy különleges egyéb nagy
zöldfelületű terület kerül kijelölésre.
Az Erzsébet kerti Gyermek és Ifjúsági Központ (GyIK) besorolása Kz – különleges egyéb nagy
zöldfelületű terület. Az Ady Endre út és a Lőver körút sarkán a településközponti vegyes terület
nagyvárosias lakóterületre változik. A Cseresznye sor és az Erdész utca közötti terület kisvárosias
lakóterületre módosul.
A Bánfalvi úttól D-re a központi vegyes terület helyén kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, alatta
kisvárosias lakóterület kerül kijelölésre. A Bánfalvi út mentén a kertvárosias és a településközponti
vegyes terület kisvárosias lakóterületre, a Lippai János Középiskola központi vegyes területének É-i és
K-i része kertvárosias lakóterületre változik.
Az Ágfalvi út és a vasút kereszteződésénél a településközponti vegyes terület kertvárosias lakóterületre
módosul.
Sopronbánfalván az Ady Endre út végén a településközponti vegyes terület kisvárosias lakótertületre
változik.
A Karmelita kolostor különleges egyéb nagy zöldfelületű terület kategóriába kerül, míg alatta a Hősi
temetőhöz kapcsolódóan különleges temetőterület kerül kijelölésre.
A falu szélén, a Brennbergi út mellett a malom és környezete különleges egyéb nagy zöldfelületű
területbe, a fölötte lévő terület védelmi rendeltetésű erdőterületbe kerül.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

A közigazgatási határ és a vasút közötti terület kertes mezőgazdasági területre változik.
Iparterületek
Sopronnak két iparterülete van, amelyek a várostestben elfoglalt helyük alapján az ÉNy-i, illetve a DK-i
iparterület nevet kapták.
Nyugati iparterület
A város tradicionális, ÉNy-i iparterülete az Ebenfurth-i vasútvonal, a Bánfalvi, illetve Ágfalvi út és az
egykori műszaki zár vonalának háromszögében található. Vasúti kiszolgálását a Wiener Neustadt-i
vasútvonalról lehet biztosítani, míg közúton jelenleg csak a városon keresztülhaladva közelíthető meg.
Az iparterület korábbi légszennyező üzemei (pl. Vasöntöde) megszűntek, illetve környezetvédelmi
beruházások következtében korszerűsödtek (Pl. Soproni Faipari Rt.), így az ipari tevékenységből
származó környezetterhelés csökkent. A terület egy része barnamezőnek számít, de a viszonylag olcsó
közművesített területek alacsonyabb fizetőképességű ipari, logisztikai üzemeket vonzanak. Ezért az
ÉNy-i ipartetület meglétével hosszabb távon is számolni kell. A terület közúti közlekedési
kapcsolatainak javítását az ún. nyugati forgalmi gyűrű megépítése és az ÉNy-i tehermentesítő út fogja
javítani. Az ipari tevékenység felhagyása esetén az érintett területek rekultivációjáról és racionális
hasznosításáról gondoskodni kell.
Az Ágfalvi út és a vasút közötti terület nagyobbik része kereskedelmi szolgáltató gazdasági funkciót kap,
mely a közeli lakóterületek szempontjából kedvezőbb. A vasút túloldalán a Baross utca menti sávban
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület és nagyvárosias lakóterület jelenik meg. A Baross utca vasút
felöli oldalán zöldterület kerül kijelölésre.
A Táncsics utca déli részén lévő telektömb az erőmű területével együtt Ktg - Különleges
településgazdálkodási terület kategóriába kerül.
A vasút és a tehermentesítő út közötti, új, háromszög alakú fejlesztési terület kereskedelmi szolgáltató
gazdasági besorolást kap.
Keleti iparterület
A DK-i iparterület a város előbbivel átellenes, déli részén, a győri és a szombathelyi vasútvonalak által
határolt területen fekszik. Távlatban a győri vasútvonal helyén is út létesül, de a terület feltárását a 84-es
út felől jeleleg is kedvezően lehet biztosítani. A terület használatát a Rák- és az Ikva-patak, a
védőterülettel rendelkező szennyvíztisztító és meglévő közművezetékek kedvezőtlenül befolyásolják.
Ennek ellenére a DK-i iparterület az utóbbi húsz évben jelentős fejlődésen ment keresztül és az ipari
tevékenységen kívül, a Győri út mentén megjelentek kereskedelmi létesítmények, bevásárlóközpontok is.
Itt található a GySEV rendezőpályaudvara és logisztikai központja, amely a terület kiszolgálását
biztosítja. A területen ipari park működik. Az iparterület szennyvíztisztító irányába történő további
fejlesztésére, magántulajdonban lévő, közművesítés nélküli területek állnak rendelkezésre, amelyek
esetében a közművesítést el kell végezni. A 84-es úttal párhuzamosan szervízút kiépítésére van szükség.
A nagy forgalmat vonzó, nagy kiterjedésű létesítmények és a sok burkolt felület miatt fokozott figyelmet
kell fordítani a környezeti állapot javítására, a gazdasági területek zöldfelületeinek a kialakítására, az
utcafásításra és a városba érkezés fontos pontjain az építészeti megjelenésre.
A DK-i iparterület kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe és egyéb ipari gazdasági területbe
tartozik, a területfelhasználásban a felülvizsgálat során nem történt változás.
A kedvezőbb városképi megjelenés és vizuális lehatárolás érdekében a terület déli határán, a tervezett
gyűjtőút mentén védelmi rendeltetésű erdőterület került kijelölésre.
Egyéb belterületek
Sopron közigazgatási területén belül, a központi belterülettől elkülönülve az alábbi településrészek
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helyezkednek el: észak-keleten Tómalom és Sopronkőhida, dél-keleten Balf, nyugaton Görbehalom,
Brennbergbánya, Ó-Hermes és Új-Hermes. Ezek a településrészek a várostól 5-10 km-es távolságban
találhatók.
Közülük korábban önálló település volt a börtönéről elhíresült Sopronkőhida (Kőhídtelep), a Fertő tó
partján fekvő, gyógyvizéről nevezetes Balf és a mélyen a Soproni-hegység egyik szép völgyében fekvő
bányászfalu, Brennbergbánya, melyek továbbra is őrzik jellegzetes karakterüket.
Tómalom a múlt század elejétől Sopron közkedvelt üdülőhelye, amely tóparti üdülőfunkcióját máig
megtartotta. Görbehalom, Ó-Hermes és Új-Hermes bányászkolóniái a korábban fő megélhetést adó
bányászat emlékét őrzik.
Sopronhoz tartozik még a Fertőrákoson keresztül megközelíthető Fertő tavi strand és üdülőtelep,
valamint egy bérleti megállapodás alapján, a különleges adottságú, fertőrákosi barlangszínház.
Sopronkőhida-Tómalom
Sopronkőhida-Tómalom mára szinte egybenőtt területén nagy mértékű lakóterületfejlesztések (Tómalom
lakópark) várhatók, köszönhetően a Nagy-Tómalom közelségének és a különleges természeti
adottságoknak. Ezzel párhuzamosan a már meglévő üdülőterületeken belül is megjelent az üdülők
lakóépületté történő átminősítésének, az állandó ottlakásnak az igénye. Ezek a folyamatok a
környezetterhelés növekedésével és az üdülőhelyi karakter elvesztésével járhatnak, ezért fokozott
figyelmet kell fordítani az arányosságra.
Sopronkőhidán a fegyház és börtön intézménye központi vegyes területfelhasználási kategóriába van
besorolva. Vele szemben kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület és kertvárosias lakóterület jelenik
meg.
Tómalom korábban beépült középső része hétvégiházas besorolást kap. Az út mentén gazdasági és
védelmi rendeltetésű erdőterület került kijelölésre.
A világörökségi terület határa mentén húzódó tófűzér természetközeli területbe kerül.
Balf
Balfon a rekreációs funkciók erősítése, a gyógyfürdő bővítése és a szanatórium felújítása már régebb óta
napirenden van, ennek megvalósítása fontos egészségügyi, turisztikai, egyben gazdasági érdek. Jelenleg
itt is folyik kisebb mértékű lakóterületfejlesztés. Fontos cél a falu eredeti karakterének, hangulatának
megóvása, a jellegzetes épületek és beépítés megőrzése.

Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kiköltözők új életformája és építési igényei ne
veszélyeztessék a településrészek sajátos karakterét.
Brennbergbánya lakóterülete falusias lakóterületi besorolást kap. Új-Hermesen a kolónia mellett
kertvárosias lakóterület, a település déli részén különleges egyéb nagy zöldfelületű terület került
kijelölésre.
ÉNy-i beépítésre szánt terület
A városrészek között nem szerepel a 84. sz. főút – Jereván lakótelep – ÉNy-i iparterület – ÉNy-i
tehermentesítő út által határolt, háromszög alakú fejlesztési terület, melynek területfelhasználási
változásai az alábbiak:
A Liget patak – ÉNy-i tehermentesítő út – Nyugatimajor bekötő útja – Lke – kertvárosias lakóterület –
Sopron Plaza alatti tó által határolt terület Kz – különleges egyéb nagy zöldfelületű terület kategóriába
kerül. A területet érintő patakok mentén Z – zöldterület kerül kijelölésre.
Összegzés:
Sopron MJV Közgyűlése 53/2008. (II. 28.) Kgy. határozatával elfogadott Integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS) által meghatározott általános célok, illetve az egyes városrészekre lebontott városrészi
célok rendszerükben illeszkedtek a hatályos településszerkezeti tervhez.
Az időközben elkészült Sopron Megyei Jogú Város Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója
célrendszere, a településszerkezeti tervvel összefüggő prioritások, specifikus célok, intézkedések az
Integrált Városfejlesztési Stratégia céljait figyelembe vették.
A városrészek fejlesztési lehetőségeinek és a területfelhasználási változásoknak az elemzése igazolta,
hogy a településszerkezeti terv felülvizsgálata során történt változások, a Hosszútávú Városfejlesztési
Koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia által megfogalmazott elképzelésekkel összhangban
vannak és azok megvalósítását elősegítik.

A gyógyfürdő és szanatórium meglévő és tervezett bővítési területe különleges egészségügyi
idegenforgalmi terület kategóriába kerül. A falu területének középső részén a településközponti vegyes
terület falusias lakóterületre változik.
A Fertőendrédi út melletti telkek területfelhasználása kertvárosias lakóterületre módosul.
Fertői vízitelep
A Fertői vízitelepre 2007-ben jóváhagyott szabályozás terv vegyes és üdülőterületeket, illetve különleges
területeket állapított meg, zöldterületekkel tagoltan, lagúnák ölelésében.
A területfelhasználási egységen belül a lefektetett szabályozási terv szerinti környezetalakítási/beépítési
terv továbbiakban is megtartható.
Brennbergbánya és a volt bányászkolóniák
Brennbergbánya és a hozzákapcsolódó volt bányászkolóniák: Görbehalom, Ó-Hermes és Új-Hermes a
Soproni Tájvédelmi Körzet szívében, nagyon szép természeti környezetben találhatók. Lakó- és
üdülőfunkciójuk mára felértékelődött és a városból kitelepülők célterületeivé váltak (pl. Görbehalom).
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
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III. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1-2. Tájrendezés, környezetalakítás

Tájszerkezet, tájhasználat22
A három kistáj – a Soproni-hegység (3.1.11),
a Soproni-medence (3.1.13), valamint a Fertőmelléki dombság (3.1.12) – találkozási
pontjánál az évezredek során egyedi tájképi
harmónia alakult ki. Ötvöződik a város és a
vidék: Sopron sokszínű, városias, kis- és
kertvárosias beépítései mellett a falvak még
őrzik karakterüket, mindezt a környező erdők
és
mezőgazdasági
területek
foglalják
egységbe. A táj karakterét alapvetően az erdő,
a szőlő és a város, a falvak elegye, nem
mellesleg az elegy aránya határozza meg.
A táj karakterének jelentős eleme az erdő: a
helyi
természetföldrajzi
adottságoknak
megfelelően sokféle, fajgazdag erdőtársulás
képviseli a területhasználati kategóriát. A
Sopron-környéki erdők nagy része védett: a
(Forrás: Dövényi Zoltán (Szerk.) (2010): Magyarország
Szárhalmi erdő a Nemzeti Park része, a
Kistájainak Katasztere. Budapest: MTA FKI)
hegyvidéki városi erdő tájvédelmi körzet.
Az erdőterületek védettségére az új beépítéseknél és a felújításoknál, erdőközeli/erdei barnamezős
beruházásoknáltekintettel kell lenni. A városi erdő egységes képét a beépített terület délnyugati határán
megszakítja a Szanatórium, a Lövér szálló, és a Hotel Fagus: ezek a létesítmények a tájhasználatot is
mozaikosabbá teszik. A Soproni-hegység erdeinek látképét színesíti a Károly-magaslat és a TV-torony:
utóbbi kihasználatlanul.
A Soproni-hegység erdőtakarója ma is csaknem összefüggő, mindössze kis kiterjedésű irtásrétek
szakítják meg, a jelenlegi vegetációban azonban igen jelentős a kultúrfenyvesek aránya. Ettől függetlenül
az erdők természetközeli állapotúak, amit az is jelez, hogy az akácosok részesedése mindössze 0,3%. A
Fertőmelléki-dombságban az erdők területaránya ma is jelentős, a korábbi intenzív erdőhasználat miatt,
azonban sok a leromlott állapotú állomány, továbbá magas az akácosok (6,5) % és a kultúrfenyvesek
térfoglalása (Király 2006).
A gyepek a környezetükhöz képest viszonylag alacsonyabb, tehát bőségesebb nedvesség ellátottságú,
széles völgytalpakhoz, medencealjakhoz kötődnek, elsősorban Kópházától észak-nyugatra és dél-keletre,
Harka környékére, Ágfalvától nyugatra és Sopronkőhidától nyugatra és keletre is. Utóbbi terület példa a
sekélytalajú lejtőkön néhol előforduló félig száraz gyepekre. A gyepek tekintélyes részét már évtizedek
óta nem legeltetik és csak kisebb hányadukat kaszálják, ezért teret hódítanak rajtuk a magaskórós
gyomok és helyenként a bokrosodás különböző szakaszaiban vannak. Viszonylag sok a felhagyott gyep,
egyrészt a városperemi ipari létesítmények szomszédságában, másrészt a nagyobb erdőtömbökhöz
kapcsolódóan. Utóbbi területeken gyors a gyepparlagok fás szukceszsziója.
A soproni tájban meghatározó a szőlészet jelenléte. Nagy összefüggő szőlőterületeket a Fertő-menti
22

Ny-Mo-i Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. (2010): „Sopron MJV Környezetvédelmi Programja
2010-2015”
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vonulat délkeleti-keleti részén, Dudlesz déli nyúlványán, Harkától délre és északra, valamint Fertőboztól
keletre találhatók. A hegyközségek által irányított szőlőművelés kordában tartja a szőlők állapotát.
Meghatározó a táj látképe szempontjából a helyenként keskenyparcellás művelés, illetve kerítések
hiánya. Ez utóbbit a hegyközségi rendtartás tiltotta be, így védve a hagyományos tájképet.
A szántók a dombvonulatok magasabb hátain található erdők és a mélyebb fekvésű gyepek közötti
síkokon és enyhe esésű lejtőkön, de csak ott, ahol az adottságok nem megfelelőek a szőlő számára.
Ennek megfelelően Soprontól észak-nyugatra a Soproni-medence határ menti területén, valamint a
várostól délkeletre, illetve Sopronpuszta környékén koncentrálódnak. Jelentős hányaduk művelését
felhagyták, így jelenleg gyomos parlagok, sőt a cserjésedés is beindult rajtuk, mint pl. a Fertő nyugati
partja mentén.
Napjainkban a város sokkal kiterjedtebb, mint eddig bármikor. A művelés alól kivett terület mintegy
hetven év alatt megnégyszereződött. Sopron pereme szétterült, egyre nagyobb területet véve el más
területhasználati kategóriáktól. A települések kontúrjai elmosódtak, összefolytak. A terjeszkedés
elsősorban a mezőgazdasági területeket fenyegeti: a szántókat, szőlőket, hétvégi kerteket. Az évszázadok
óta művelés alatt álló településkörnyéki területek felhagyásuk után átalakulnak kertvárosias beépítésű,
vagy iparterületté. Példa erre a Virágvölgy, a Pihenőkereszt beépítése, valamint az Arany-hegy, a
Bánfalvi-patak déli partja menti szolgáltató központok.
Míg a Lőverek esetében – egyelőre – sikerült megőrizni a szolid átmenetet az ember által birtokba vett
terület és a kezelt erdő között, addig az északi és déli ipari negyedek határán nincs tájképileg,
esztétikailag elfogadható kapcsolat a beépített és a nem beépített terület között.
Veszélyforrást jelent a tájképi harmóniára a város robbanásszerű fejlődése, nagy területek belterületbe
vonása, a beépítések kitolódása a tájba. Sok jellegzetes tájelem szorult vissza, a jellegzetes soproni tájat a
szétesés fenyegeti. Az emberlakta térséghez képest háttérbe szorultak a szőlők és a városon kívüli kertek.
A területi – mennyiségi – terjeszkedésen felül a másik veszélyforrás a jellegbeli – minőségi – átalakulás.
A régóta a településekhez tartozó területeket a jellegvesztés fenyegeti: a beépítés sok esetben fokozódik
– habár ennek a Lőverek jellegvédelmi rendelete gátat vet –, máshol tájképileg nehezen elfogadható, a
helyhez nem illő épületeket emelnek. Ez a tendencia különösen a belterület külső övén, az új
iparterületek és lakóterületek viszonylatában jelentős.
A falvak közül Brennbergbánya őrizte meg leginkább karakterét: a beépítés még mindig falusias. Az
összkép megmaradása elsősorban a terület alábányászottságának köszönhető, mely lehetetlenné teszi az
intenzívebb beépítést. Bánfalva mára a város része, csak távolabb eső területei mutatják a falu régi
jellegét. Balf különálló egységéhez kertek sora és a Balfi parkerdő vezet.
A keleti oldal új, önálló mozaikeleme a Tómalom, melynek rácsos alaprajzát a védett Szárhalmi-erdő
szélére telepítették, mely tény természetvédelmi aggodalmakra adhat okot. A tómalmi településrész
tájbeli kapcsolatot sokkal inkább Fertőrákossal mutat, mint Sopronnal. Balf, Tómalom és a környező
kistelepülések a városkörnyéki apróbb-nagyobb beépítésfoltokkal együtt (János-telep, Táncsics-major,
Brand-major) jelentős veszélyforrást takarnak a táj szétforgácsolódása vonatkozásában. A telepek
vonzzák a város beépített területének határát, ezáltal veszélyeztetve a még meglévő, mozaikos
területhasználatot, a belterület-külterület egyensúlyát.
A város körül – az erdővel határolt részt kivéve – szőlőket, kerteket, szántókat vontak belterületbe:
helyükön lakóterület és gazdasági terület van, jobbára megvalósult és több tervezett beépítéssel.
Nagyobb beépítések, melyek megváltoztatták a táj összképét az adott irányban: a Kutya-hegy, a
Virágvölgy és a Bécsi-domb, az Arany-hegyi ipari park, a délkeleti ipari terület. Előbbiek a szőlőktől és
a kertektől vontak el területet, míg utóbbiak inkább rét, legelő, ill. szántó területeket foglaltak el. A
tájban a település egyre nagyobb területet követel magának, megszüntetve ezzel olyan hagyományos
tájképi elemeket, mint a kisparcellás szőlőművelés és a városkörnyéki kiskertek, gyümölcsösök.
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A város zöldfelületi rendszerének ismertetése
A települések területének egy része beépített, vagy burkolt felületű, más területrészeket növényzet fed. A
növényzettel fedett területek nagyon sokféle funkciót tölthetnek be, kialakításuk és a növényzet jellege,
állományszerkezete ennek megfelelően különböző lehet. A növényzettel fedett különböző rendeltetésű
területeknek azonban közös tulajdonsága, hogy a növényegyüttesek jelentős nagyságú asszimiláló,
párologtató felülettel rendelkeznek. A zöld levéltömegük következtében a növényzettel fedett területek
sajátos szerepet játszanak a település környezeti adottságainak és viszonyainak alakításában. E közös
tulajdonság és sajátos szerepkör miatt a település növényzettel fedett területeit zöldfelületnek nevezzük.
A zöldfelületek vizsgálatakor a település növényzettel tartósan vagy időszakosan fedett, biológiailag
aktív felületeit vizsgáljuk. A vizsgálat eredményeinek a bemutatására a javasolt településszerkezeti tervet
használjuk. Az egyes ábrák a javasolt településszerkezeti terv alapján számított biológiai aktivitást
mutatják be, az ábrák alatti, illetve melletti magyarázatok kitérnek a területek jelenlegi helyzetére és a
felülvizsgálatban szereplő, zöldfelületet érintő módosításokra is.

Az ábra Sopron MJV közigazgatási területének településszerkezeti terv szerinti biológiailag aktív
területeinek megoszlását szemlélteti. Az oldalsó skála a területek biológiai aktivitásértékének
számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet érintett értékmutatói alapján készült. A település
átlagos aktivitásértéke hektáronként 5,87. A belső városrészek aktivitásértéke ettől jóval elmarad.
Nem csak a felső ábrán, hanem a I. katonai
felmérésen is jól látható a település ÉNy-DK-i
irányultsága, a településmag völgyi elhelyezkedése.
Ez az adottság biztosítja a település rendszeres
átszellőzését. A település egészét nézve a
legjelentősebb zöldfelületek a települést övező
erdőterületek, továbbá a Fertő-tó vízfelülete. A
völgyben fekvő külterületek jellemzően szántó és
gyep (rét, legelő) művelési ágúak.

A továbbiakban az IVS-ben meghatározott városrészenként ismertetjük a város zöldfelületi adottságait.
Az alábbi diagram alapján a város településszerkezetéről az alábbiak állapíthatók meg:
 az egy főre jutó átlagos biológiai aktivitásérték a Belvárosban és a Jereván városrészben a
legalacsonyabb;
 az elsődlegesen lakó funkciójú városrészek közül a hektáronkénti átalagos biológiai
aktivitásérték a Lővérekben, míg az egy főre jutó átlagos biológiai aktivitásérték az Északi
városrészben a legmagasabb;
 az Egyéb belterületek aktivitásértéke meghaladja a kertvárosias lakóterületekre meghatározott
értékmutatót;
 az Iparterületek hektáronkénti átlagos biológiai aktivitásértéke meghaladja a gazdasági
területekre meghatározott értékmutatót;
 a Külterületek aktivitásértékét az erdő-, a víz-, és a természetközeli területek határozzák meg.

Átlagos biológiai aktivitásértékek az egyes városrészekben
Az Iparterületek összlakossága 700 fő, ezért erre a területre nem számítottuk ki az egy főre jutó átlagos
biológiai aktivitásértéket. A Külterületen élő lakosságról nem ált rendelkezésünkre számszerű adat.

I. katonai felmérés (1763-1785)
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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1. Belváros
A jellemzően lakó funkciójú városrészek közül a
településszerkezeti
terven
a
Belvárosban
a
legalacsonyabb a biológiailag aktív felületek aránya.
Többek között épp ezért, ebben a városrészben van a
legnagyobb
lehetősége
a
városi
hősziget
kialakulásának.
A városrész hektáronkénti átlagos biológiai
aktivitásértéke (1,11) tükrözi a Belváros elsődleges
szerepkörét: történelmi településközpont, ahol több
olyan önálló rendeltetési egység is megjelenik, amely
nincsen zavaró hatással a lakófunkcióra.

Petőfi tér
Parkká alakítása a Széchenyi tér kialakításának korszakában kezdődött el, és felújításokkal mintegy 100
évig maradt fenn, majd csaknem az egész területét zárt burkolatú parkolóvá alakították ki. 2005-től
kezdődően a tér alá mélygarázst építettek, a felszínen díszmedencét és évelőágyásokat alakítottak ki.
A tér a településszerkezeti terven településközpont vegyes terület-felhasználásban maradt.
Paprét
Területe 1833 óta van a város tulajdonában, a jelenlegi platánokat (Platanus × acerifolia) 1866-ban
ültették. Közülük néhány elpusztult. Hatalmas koronájuk gondozása és a megtelepedő madárfauna
jelentős gondot jelent. A klímamódosításon és asszimilációs felületének levegőminőséget javító hatásán
kívül más zöldfelületi szolgáltatást nem tud nyújtani, ez azonban a belvárosban nagyon fontos funkció.
A Paprét a településszerkezeti terven zöldterületi besorolásban maradt.
Várfalkertek
Turisztikailag kihasználatlanok. Díszítő, hatásfokozó funkció mellett parkosításuknál a korhűségre is
figyelemmel lehet lenni (pl. ciprus habitusú örökzöld a római leletek környezetében).
Evangélikus templom mögötti zöldterület
A nyugatra nyitott, egyébként épületekkel határolt, méretes fapéldányokkal bíró kis zöldfelület fontos
szerepet tölt be a belváros pihenni, beszélgetni vágyó lakosainak életében, de felszereltsége elmarad a
kívánatostól. Kényelmes és elegendő számú utcabútorzatra lenne itt szükség.

A városrész zöldfelületei a településszerkezeti terven elsődlegesen
az alábbi terület-felhasználásokba soroltak: zöldterület, védelmi
rendeltetésű erdőterület, különleges beépítésre szánt temetőterület.
A terület-felhasználásokból generált aktivitásérték-térképnél
kedvezőbb képet mutat a légifotó, amelyen kiemeltük a
zöldfelületeket. A városrész központjában a közterületi
zöldfelületek kiterjedése minimális. A városrész pereme felé
közeledve mind a közterületi, mind a magánterületi zöldfelületek
aránya kedvezőbb.
A Belváros legjelentősebb zöldterei:
Deák tér
A Rák patak beboltozását követvően az 1800-as évek végétől mintegy 50 év alatt alakult ki a határoló
térfalak stílusjegyeivel összhangban. A II. Világháború után többször durván átalakították, majd hosszú
időn át elhanyagolták. 2006-ban a határoló épületek stílusát figyelmen kívül hagyva európai uniós
pénzforrásból átépítették, amelynek egyes részletei ellen a lakosság erőteljesen tiltakozott. Az átépítés
során park funkciót kapott a Deák téri iskola előtti terület is, ez által területe mintegy 2,7 hektárra bővült,
faállománya gyarapodott. A tér a településszerkezeti terven zöldterületi besorolásban maradt.
Széchényi tér
Parkká alakulása az 1800-as évek elején kezdődött, de közpark jelleget véglegesen csak az 1881-es
átalakítás után nyert. Jelenlegi térszerkezete és faállományának nagy része az 1960-as évekbeli utolsó
erőteljes átalakításból származik. A minden oldalról körülfolyó közlekedés és a két hosszanti oldalán a
gépjármű parkolás erősen befolyásolja az intimitását (az elmúlt években a déli oldalon telepített sövény
némileg mérsékelte). A belvároshoz legközelebbi park a funkcióját akkor tölthetné be megfelelően, ha
körötte a gépjármű-közlekedés és –parkolás jelentősen mérséklődne.
A tér a településszerkezeti terven zöldterületi besorolásban maradt.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

2. Kurucdomb
A Kurucdomb hektáronkénti átlagos biológiai
aktivitásértéke (2,13) a falusias lakóterületek (2,4)
értékéhez áll közel.
A szerkezeti terven az alábbi meglévő zöldfelületek
kerültek zöldterületként lehatárolásra: Szent István
park; Kurucdomb; Thököly tér; Evangélikus temető
előtti zöldfelület; Apácakert. A városrészben több,
jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmény is
található: Szent Erzsébet Kórház; SFAC sporttelep;
Evangélikus temető.
A településrészt kettészeli az átszellőzést elősegítő,
zöldfelületi elemként is jelentős Ikva-patak.
A légifotón jól látható, hogy a magánterületi
zöldfelületek is jelentős szerepet játszanak a városrész
zöldfelületi rendszerében. Ugyan a zártsorú
beépítéseket nem kíséri előkert, de a hátsókertek
intenzitása ellensúlyozza ezt, és a lakóterületeket
mintegy belülről kondicionálja.
A településszerkezeti terv a városrészben zöldfelületi
szempontból kedvezően módosult: a Szent Erzsébet
Kórház a korábbi beépítésre szánt különleges területfelhasználásból beépítésre nem szánt különleges
terület-felhasználásból került; mintegy 6 700 m2-nyi
zöldterület és nagyságrendileg 1,1 ha-nyi erdőterület
került kijelölésre.
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3. Északi városrész

5. Lővérek
Az Északi városrész hektáronkénti átlagos biológiai
aktivitásértéke (2,55) meghaladja a falusias
lakóterületek (2,4) értékét, az egy főre jutó átlagos
biológiai aktivitásérték (3,28) még ennél is kedvezőbb.
A biológiailag aktív felületek elsősorban a Pozsonyi
úttól Ny-ra találhatóak. A kertvárosias lakóterület
besorolású Virágvölgytől D-re, illetve K-re
zöldterületek kerültek kijelölésre. A jelölt lakóterületet
É-on és Ny-on mezőgazdasági területek határolják, így
a tervezett településrész átszellőzése biztosított.
A városrész alacsony biológiailag aktivitásértékű
területei a Pozsonyi úti és a Faller Jenő utcai gazdasági
területek. A gazdasági területek zöldfelületi rendszerét
szabályozási terv kell kezelni.
A Szent Mihály temető zöldfelületi kondicionáló
hatása magas kihasználtsága miatt nem tekinthető
városi szinten jelentősnek.

4. Jereván városrész
Jereván városrészt É-on a lakótelepi beépítés, D-en a
kisvárosias beépítés határozza meg.
A városrész zöldfelületei közül a lakótelep központja
(Kodály Zoltán tér), a Ibolya-tó és környéke, valamint
a lakóteleptől É-ra eső zöldfelületek emelhetők ki.
A városrészt É-on az Ikva-patak határolja, mely
mentén a településszerkezeti terv zöldterületet jelölt ki.
Jereván lakótelep növényállománya
A közel negyven éves lakótelep faállománya érett
korban van, jelentős lombfelület szolgálja a klíma
szélsőségeinek mérséklését. A gyors eredmény érdekében gyorsan növő fajokat, főleg nyárakat is ültettek
telepítéskor, amelyeket alátelepítéssel fokozatosan le
kellene cserélni, mivel a nyárak legfeljebb még egy
évtizedig lesznek alkalmasak feladatuk ellátására.

A városrész hektáronkénti átlagos biológiai
aktivitásértéke (3,62) meghaladja a kertvárosias
lakóterületek ÖTM rendeletben meghatározott értékét
(3). A Lőverek sajátossága, hogy a várost D-ről és Nyról koszorúzó erdőségekkel érintkezik, néhol az erdő
bele is nyúlik a lőveri kertek telkei közé és így a
természetesebb területek és a város belsőbb művi
részletei összeköttetésben maradhattak.
A városrész „zöld csomópontja” az Erzsébetkert.
Jelentős zöldfelületi elem emellett még az Erdészeti
Botanikus Kert.
Lővérek alakulástörténete
A hajdani erdőterületeket fafajválogatással gyümölcsössé alakított, a telekhatáron élősövénnyel szegett
telkek fokozatosan már nem csak termésükkel szolgálták a tulajdonost, hanem kis kerti lakkal is, később
pedig villákat, családi házakat építettek ide. Az Alsó-Lőverek már az 1930-as években inkább lakó övezetté változott, a 70-es évektől kezdve ez a folyamat a Felső-Lőverekben is erőteljesen előretört. A
folyamat tulajdonosváltással is jár, amikor is az íratlan „lőveri szabályok” feledésbe merülnek. A
természettel harmonizáló kertgazdálkodást felváltja az épített értékekkel és a díszkert különlegességeivel, a nyírt gyeppel kérkedő magatartás. Az adott klímához évszázadok alatt kiválogatott
gyümölcsfajták bő termését a tömegtermelésben használatos, intenzív gondozást (kémiai
növényvédelmet) igénylő fajták gazdát keserítő sikertelensége váltja fel. Ezt a folyamatot szerette volna
megállítani a Lőverek jellegét védő rendelet23, ami azonban alig ér célt, mivel a lakók körében nem
tudatosult, végrajtásának ellenőrzése pedig gyatra.
Erzsébetkert
Hazánk (egyik) legrégebbi közparkja. A város 1763-ban vásárolta a polgárok felfrissülésére és a
serfogyasztás ösztönzésére („unus et solus hortus et amoena viridaria homines ad bibendum invitatura
videantur”), mivel az itt talált épületekben serfőzdét működtettek. A tragikus halált halt királyné
tiszteletére 1899-ben az Erzsébetkert nevet kapta. 1847-ben a jobbára francia stílusú kertet részben
angolkertté alakították, ennek egyes részletei máig fennmaradtak. A II. Világháború pusztítása után az
1960-as évek közepén végezték a kert utolsó fejlesztését. A kert 1942 óta védett.
Az Ady Endre út végén megépült vasút alatti közúti átvezetéskor a kerten vezették át az Ágfalvára,
Bánfalvára és ma már az új lakótelepekre irányuló jelentős forgalmat. Időközben a déli határán futó Ady
Endre út forgalma is jelentősen megnőtt. Az utak zavaró hatása ellen a park semmilyen módon nem
védett. A hajdani serfőzde helyén az 1950-es években létesült épület kiszolgálására parkolóhelyet
alakítottak ki. A kert keleti végén működő városi kertészet területét a város eladta, ahol lakópark és
oktatási intézmény létesült, amely a kert intimitását tovább rontotta.
A mintegy 10 évvel ezelőtti felmérés szerint a faállományt 760 példány alkotja (ebből 141 fenyő),
átlagos mellmagassági átmérő 36 cm, átlagos magasság 15 m. A legméretesebb példányok a
mamutfenyők (Sequiadendron giganteum), a platánok (Platanus × acerifolia) és egy szürkenyár
(Popolus x canescens).
Összefoglalva: a város legnagyobb (5 ha), az ország legidősebb (közel 250 év) és jelentős faállományt
(760 példány) magába foglaló közparkja a tőle elvárt funkciókat maradéktalanul nem tudja ellátni területi
feldarabolódása, az intimitást zavaró közlekedés miatt.
Az Erzsébetkert a településszerkezeti terven zöldterületi besorolásban maradt.
23

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

37/1992. (XII. 30.) Sopron Város Önkormányzati rendelet a Lőverek jellegvédelméről
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Botanikus kert24
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Egyetemi Élő Növénygyűjteménye a Nyugatmagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának dendrológiai oktatókertjének számít. A 17 hektáros
kertben jelenleg kb. 4000 fás szárú és 2000 lágyszárú növény taxon található meg. A kertben több
intenzív gondozást igénylő lágyszárú gyűjtemény, sziklakert várja a látogatókat. Számos ritka, védett
hazai és nem őshonos növényfajt fedezhetünk fel. Vakok és gyengén látók számára akadálymentesített
sétaút is biztosított. A botanikus kert 1978 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület.
A Botanikus kertet a településszerkezeti terv Különleges egyéb nagy zöldfelületű területként határolja le.

7. Egyéb belterületek
A település egyéb, elsődlegesen lakófunkciójú
belterületeinek zöldfelületi ellátottsága kedvező,
átlagos hektáronkénti biológiai aktivitásértékük 3,21.
A területek kedvező zöldfelületi adottságait
Görbehalom, Óhermes, Újhermes és Brennbergbánya
esetében erősíti a környező területek magas biológiai
aktivitása (erdőterületek). Sopronkőhida és Tómalom
területén a lehatárolt zöld-, vízgazdálkodási-, valamint
erdőterületek a meghatározó zöldfelületi elemek. Balf
zöldfelületi rendszerének legjelentősebb elem a
nagyméretű hátsó-, haszonkertek.

6. Iparterületek
A város legalacsonyabb hektáronkénti biológiai
aktivitásértékű városrésze az Iparterületek. Az érintett
területeken szerkezeti jelentőségű zöldterület csak a
nyugati Iparterület esetében, a vasút és a Baross út
között került kijelölésre. A keleti Iparterület esetében a
Rák- és az Ikva-patak a legjelentősebb zöldfelületi
elem. A városrész további zöldfelületeit szabályozási
tervi szinten kell biztosítani.
Az Iparterületek belső területeinek beépítettsége új
zöldfelületek kijelölésére nem ad lehetőséget. A Keleti
Iparterület hatályos szabályozási terve több helyen is
védőfásítást ír elő.
Figyelembe véve a terepi és az éghajlati adottságokat
környezeti szempontból a Keleti Iparterület fekvése
kedvezőbb a Nyugatiénál.

Nyugati Iparterület

Görbehalom

Óhermes, Újhermes, Brennbergbánya

Sopronkőhida és Tómalom

Balf

Keleti Iparterület

24

Botanikus kert (Sopron) – Wikipédia. http://hu.wikipedia.org/wiki/Botanikus_kert_(Sopron). (2011. július 26.)
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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Külterületek
Az oldalsó ábráról jól leolvasható a város zöldfelületi
szempontból gyűrűs szerkezete. A várost biológiailag
magas aktivitásértékű területek (erdőterületek,
vízgazdálkodási terület) szegélyezik, a középső gyűrűt
közepes
biológiai
aktivitásértékű
területek
(mezőgazdasági területek) jellemzik, a belső kör már a
város horizontális terjeszkedésének hatására az
alacsony aktivitásértékű beépítésre szánt területek
határozzák meg.

Zöldfelületek állapotának általános jellemzése
A zöldterületekre vonatkozóan a város vezetésének nem áll rendelkezésére megbízható adat. Nem
ismeretes a fás vegetáció faji összetétele, kormegoszlása, területi elhelyezkedése és egészségi állapota
sem. Mindezek következtében zöldfelületi, zöldterületi és fás növényzeti statisztikák nem számíthatók
és nem állapíthatók meg ezen statisztikai adatok időbeli változásai sem. A zöldterületek közösségi
ingatlanvagyon jogszabály25 szerinti számbavétele nem történt meg. Az elmúlt évtizedben az új
lakótelepek kiépülése, közlekedési pályák átalakítása és újak építése által új közösségi és egyéb
tulajdonviszonyú zöldfelületek jöttek létre, amelyekről szintén nincs rendezett, ellenőrzött információ.
Az adatok hiánya ellenére megállapítható a szakszerű zöldterületi munka, amit a 2009-ben a Turizmus
Zrt. által rendezett versenyben elnyert „Virágos Magyarországért” aranyérem is bizonyít.

A klíma változásának és a város zöldfelületeire gyakorolt hatására nincs vizsgálat, de egyes, tőlünk
délebbre fekvő tájakon ismert, de eddig itt ismeretlen kártevők megjelenése (pl. amerikai lepkekabóca
(Metcalfa pruinosa) a kerti tamariskán (Tamarix tetrandra), eperfa pajzstetű (Pseudaulacaspis
pentagona) a szivarfákon (Catalpa bignonioides) és gömbakácokon (Robinia pseudoacacia
Umbraculifera)) valószínűleg összefüggésbe hozható az elmúlt 30 év átlaghőmérséklet emelkedésével.
Sopron vonzerejét jelentősen növelhetné egy hosszú távú zöldfelület27-gazdálkodási koncepció és annak
következetes érvényesítése a várostervezésben és maradéktalan végrehajtása a gyakorlatban. A
koncepciónak tulajdonviszonytól függetlenül minden zöldfelületre ki kellene terjedni. Egységes
szemléletben kellene kezelni a közösségi, az intézményi és a magán kezelésű zöldfelületeket és az
azokon élő fás növényállományokat. Naprakész nyilvántartással kellene követni a zöldfelület
mennyiségét, minőségét és egészségi állapotát valamint a költségráfordítást. Következetes
végrehajtásához követhető helyi zöldfelületi szabályozást, pénzügyi eszközöket, érvényre jutásához
hatékony eszközöket kell rendelni (támogatás, mozgalom, ellenőrzés, szankció stb.). A zöldfelületi
szabályozásnak ki kellene térni a közösségi zöldfelületi értékek védelmére (nem csak a védett értékekre)
és az utcakép kertészeti eszközökkel történő formálására és a formálás jogosultjait is meg kellene
nevezni.

Forrásjegyzék:
Ny-Mo-i Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. (2010): „Sopron MJV
Környezetvédelmi Programja 2010-2015”, Varga G., 2.3.6 Zöldfelület mennyisége, térbeli eloszlása és
minősége, valamint az élővilág állapota, pp. 114–118.
Űrfelvételek: http://maps.google.com/)

Az utcai sorfák egészségügyi helyzete a teljes körű felmérés hiánya miatt szabatosan nem állapítható
meg, azonban egyes részleges felmérések összefüggést találtak a fák állapota és a környezet
szennyezettsége között. A közlekedési felületek sózása súlyosan mérgezi a talajt és az utcafák
állapotromlásához, majd néhány év alatt pusztulásához vezet, kivéve egy-két magas sótartalmat tűrő, de
tájidegen fafajt. A só felhasználása folyamatosan növekszik egyrészt a bővülő közlekedési felület,
másrészt a lakosság „feketére síktalanítás” igénye miatt. Különösen a nagy forgalmú utak, egyes
burkolati minőségek, vagy a lejtőviszonyok fokozzák a só felhasználást, amely utak (Csengery utca,
Béke út, Ady E. utca, Fapiac stb.) mentén a sorfák kezelése jelentős költségtöbblettel jár.26
A légszennyezés a lombozaton fejti ki a hatását, ami nekrotikus foltok formájában figyelhető meg a
levéllemezeken, ami csökkenti az asszimiláló felületet, csökkenti a fák ellenálló képességét és így
egészségromláshoz, majd az összesített hatások miatt akár pusztuláshoz is vezethet. Az utóbbi tíz évben
a légszenynyezettségének hatása különösen a hársakon és a juharokon figyelhető, amely fafajok
Sopronban az utcafák állományának 18 és 31 százalékát teszi ki (Varga et al 2000). Megfigyelhető, hogy
egyes ózonra érzékeny lágyszárú fajok (pl. díszdohány (Nicotiana alata)) az ózonkoncentráció
emelkedésekor károsodnak, vagy akár el is pusztulhatnak (Lackner K. u. Laktanya utca kereszteződés,
2008 nyarán). Az elhalt fákat várostűrésre nemesített tájhonos fafajokkal folyamatosan pótolják.
25

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási
rendjéről
26
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a belterületi
közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag
használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem
veszélyezteti.
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Zöldfelület: a közigazgatási területen található
Zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület.
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A településszerkezeti terv tájrendezési és környezetalakítási tervlapjai
A településszerkezeti terv tervlapjai között szerepelnek a tájrendezési szempontból jelentőséggel bíró
örökségvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi, gyógyhelyi, termőföldvédelmi és földtani lehatárolások.
A különböző kategóriákhoz tartozó jogszabályi előírások határolják be a településszerkezeti terv
mozgásterét.
Örökségi területi lehatárolások (művi értékvédelem, tájvédelem)
Világörökség területe
Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj 2001-ben nyerte el a világörökségi címet. A világörökségi terület
lehatárolását a felülvizsgált településszerkezeti terv a kapott adatszolgáltatás szerint ábrázolja.
A Fertő-tó Európa nemzetközi jelentőségű vadvize, a kontinens legnagyobb sósvizű tava, és az eurázsiai
sztyeppe tavak legnyugatibb képviselője. A felterjesztést Magyarország és Ausztria közösen
kezdeményezte.
„A tó környéke 8000 év óta különböző kultúrák találkozópontja, melyen az emberi tevékenység és a
földrajzi környezet evolúciós szimbiózisának eredményeként egy egyedi kulturális tájegység alakult ki.
A vidéknek a természeti értékek mellett figyelemre méltó a népi építészete, több jelentős 18-19. századi
kastélya pedig jelentős kulturális látnivalót jelent.”28
Történeti település terület
Az OTrT és az MTrT Sopron várost történeti településnek jelöli ki. A vonatkozó előírások alapján a
településszerkezeti terv feladata lehatárolni a történeti települési területet – vagyis a településképvédelmi terület határát.
A javasolt lehatárolás a kijelölt műemléki jelentőségű terület, amely koncentráltan hordozza a város
örökségi értékeit, annak rétegeit.
Történeti borvidék terület
A tervezési hierarchiában nem szereplő örökségi kategória, amelyet Sopron MJV a szőlőkultúra
hagyományainak hangsúlyozására kíván megjeleníteni a településszerkezeti tervében.
A felülvizsgált településszerkezeti terv a történeti borvidék területet a történeti települési területhez
hasonlóan értelmezi, kezeli és az örökségi kategóriák sorába emeli, megkülönböztetve a táji
településkép-védelmi területtől (tájképvédelmi terület).
Történeti borvidék területként a javasolt településszerkezeti terv a település szőlészeti hagyományai
szempontjából legmarkánsabb területet – a Virágvölgy beépítésre nem szánt területét emeli ki. A
lehatárolást megalapozta a 2001. évi szerkezeti terv és a Virágvölgy jóváhagyott szabályozási terve
[47/2001. (X.31. Önk. rendelet)], mely tervek a történetileg kialakult keskenyparcellás hagyományosan
szőlő kultúrájú területrészt védelemben részesítették.
Tájképvédelmi terület
Az MTrT lehatárolta az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét. Az előírások alapján a
településszerkezeti tervnek feladata pontosítani a táji településkép-védelmi terület határát.
A javaslat kiterjeszti a tájképvédelmi területet az OTrT felhatalmazása alapján a Liget-patak menti TT és
Ikva-patak menti TT országos védettségű területekre és azok környezetére (település teljes Ny-i
kapujára). A Harkai úti hulladéklerakó területét a javasolt tájképvédelmi övezetből a terv kizárja,
bevonja azonban az ásványi nyersanyagvagyon területét.
28

http://www.vilagorokseg.hu/portal/helyszin.php?idt=20070131184230
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Tájképvédelmi terület javasolt lehatárolása (sárga sraff) összevetése az MTrT országos tájképvédelmi terület
övezetével (zöld sraff)

Lőverek jellegvédelmi területe
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a Lőverek jellegvédelméről rendelkezik a településrészre vonatkozó védelmi célú intézkedésekről:
építésügyi, közlekedési, zöldfelületi, zajvédelmi és hulladékkezelési szempontokat tárgyalva.
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület
A javasolt településszerkezeti terv a vizsgálat alá vonható terület esetében alapvetésként fektette le, hogy
tájképvédelmi területen nem helyezhető el szélerőmű. A tájképvédelmi terület korrigált lehatárolása
alapján a város közigazgatási területének DK-i zónája maradt, mint potenciális szélenergia hasznosításra
szolgáló terület. Ez a terület az egyeztetési eljárás során tovább szűkült a hulladéklerakó területére.
A vizsgálat alá vonható terület esetében az alábbi korlátozásokat/adottságokat vette a terv figyelembe:
 a település tervei között szerepel egy szélerőmű elhelyezése a Harkai úti hulladéklerakó
területén, amely 500 m-nél nagyobb védőtávolságot képes csak tartani a szomszédos
lakóterületektől (meglévő, tervezett lakóterületektől, max. 100 m-es magasságú toronnyal),
 a fentiek alapján az egyéb lakóterületektől is 500 m-es védőtávolság tartása,
 az infrastruktúra hálózatoktól, erdőterületektől 150 m védőtávolság tartása.
A kijelölt területen szélerőmű elhelyezés csak további vizsgálatok alapján kezdeményezhető, a
jogszabályi előírásoknak is megfelelő háttér dokumentációkkal megalapozottan.
Természetvédelem
Sopron MJV európai, országos és helyi jelentőségű természetvédelmi területekben rendkívül gazdag. A
természetvédelemről szóló településszerkezeti terv 5. sz., Természetvédelem című tervlapja rajzi
formában kibontja és részletezi a védettség típusait (Fertő-Hanság Nemzeti Park adatszolgáltatása
alapján, 2009. verzió 8.0., illetve az ökológiai hálózat esetében 2012. évi adatszolgáltatás alapján).
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Az ex-lege védett természeti értékek Sopronban a források, lápok, barlangok, halmok (régészeti adatok
alapján feltett) és földvárak.
Az országos ökológiai hálózat területei az egyeztetési eljárás során pontosított lehatárolás alapján
kerültek feltüntetésre.
A helyi jelentőségű természetvédelmi területek és természeti emlékek Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelete, a helyi jelentőségű természeti
értékek védelméről, illetve a jóváhagyott szabályozási tervek alapján kerültek feltüntetésre.
Vízvédelem, gyógyhely
A gyógyhely és védőterülete a település által nemrégiben készített felülvizsgálat alapján került
megjelenítésre (az eredeti határvonalakat átvéve).
A felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeket a 219/2004. (VII.21.) a felszín
alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet részletezi 2. sz. mellékletében:
 üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős
vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei,
 azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit,
mész- és dolomitmárga képződmények találhatók,
 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni
állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint regisztrált
természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete is,
 a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály
szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.

nyersanyagvagyon területét. Az OTrT alapján bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
Felszínmozgás veszélyes területek (Földtani veszélyforrás területe)
A településszerkezeti terv mellékleteiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerültek a
felszínmozgás-veszélyes területek:
 az illetékes Bányakapitányság és jogelődje (Magyar Geológiai Szolgálat) által kiadott
településrendezési tervekhez adott államigazgatási véleményei alapján (szöveges területi
lehatárolás), illetve
 a Bányakapitánysággal történt tervezői egyeztetés keretében (konkrét mozgások helyszínei,
alábányászott területek) kapott adatok alapján.
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület
A VINGIS rendszert üzemeltető Földmérési és Távérzékelési Intézet által szolgáltatott I. és II. osztályú
szőlőkataszteri területek (2011.) a mezőgazdasági hagyományok védelme érdekében kerültek
feltüntetésre, tekintettel az OTrT előírására is.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal határozata alapján a 0499/19, 0499/20, 0499/21, 0499/22,
0499/23 hrsz-ú földrészletek a 2011-es év folyamán törlésre kerültek a szőlőkataszerből.
Átlagosnál jobb minőségű termőföldek
A Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal adatszolgáltatása alapján kerültek leválogatásra az átlagosnál
jobb minőségű termőföldek. Terület-igénybevétel, belterületbe vonás esetén a termőföld minőségi
adottságait figyelembe szükséges venni.

A nyílt karszt területe a 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató, a nyílt karszt területek külterületi
jegyzékéről alapján került lehatárolásra.
Termőföldvédelem, földtani és egyéb korlátozások
Bányatelek határa
A bányatelkek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányászati területekről szóló legfrissebb
nyilvántartása alapján került feltüntetésre.
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
Az MTrT Sopron települést, mint ásványi nyersanyag-gazdálkodási területet jelöli, azzal a feladatmeghatározással, hogy a településrendezési tervekben szükséges a tényleges kiterjedésének megfelelő
lehatárolás elvégzése.
Az OTrT-ben az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület a következőképpen definiált: „országos
területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott
övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem
fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, lignit és barnakőszén,
ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek találhatók”.
Bányatelekkel nem lefedett ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület a Kópháza felé eső megkutatott
agyagvagyon (0455/2-21 hrsz.-ú területrész) a Bányakapitányság adatszolgáltatása szerint. A megadott
koordináták alapján vonallal lehatárolt formában az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület kijelölésre
kerül, mellyel egyidejűleg mezőgazdasági területfelhasználásban marad.
Tájképvédelmi szempontból az agyagvagyon kitermelése kedvezőtlen táji hatásokat eredményezhetne: a
Harkai-csúcs előterében húzódik a lelőhely dombvonulata, amely a Soproni-medence sík területén
karakteres tájelem. A települési szinten pontosított országos tájképvédelmi terület magába foglalja a
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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Átlagosnál jobb minőségű termőföldek Sopron MJV területén
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Az elegy arányának fenntartása érdekében a város lehetősége a fejlesztéseinek ütemezett, a racionális
igényekhez alkalmazkodó végrehajtása. Jelentős visszaminősítések esetén az érvényben lévő
aktivitásérték pótlási rendelet szerint új beruházások csak pótlással volnának lehetségesek, amelyek
dominánsan erdő területfelhasználás tervezésével realizálódhatnának. Ez sem természetvédelmi, sem
tájképvédelmi, sem mezőgazdasági (történeti borvidék - szőlészet) szempontból nem volna kedvező.

A településszerkezeti terv tájrendezési vonatkozásai
Beépítésre szánt területek
A 2001. évi településszerkezeti terv igen nagy távra tervezett beépítésre szánt területeket. A
felülvizsgálat során áttekintésre kerültek a tervben máig rendelkezésre álló beépítési potenciálok. A
vizsgálat során az Önkormányzat és a tervezők mérlegelték, hogy ezen területek racionalizálásra
kerüljenek-e.
A város természeti adottságait figyelembe véve– magas erdősültség, védett természeti területek (Fertő-tó,
gyepek), a borvidék szőlőkataszteri területei – a beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területbe
való visszaminősítése csak korlátozott mértékben volt javasolható, tekintettel a biológiai aktivitásérték
pótlási kötelezettségre.

A települési terület kiterjedésének változása
A beépítésre szánt városi területek kiterjedésének változása – a már korábbi tervekben kijelölt beépítésre
szánt területekhez képest –- jellemzően kisebb léptékű. A javasolt településszerkezeti terv által tervezett
visszalépések (sárga), illetve bővítések (piros) területei az alábbi ábrán jelennek meg, a belterületi határt
is feltüntetve.
Visszalépések, figyelembe véve a meglévő
belterületi határt, a szőlőkataszteri területeket és az
átlagosnál jobb minőségű termőföldeket:
 Virágvölgy (Lke lakóterület, Üh üdülőterület),
 Egeredi-domb, telekosztással – szabályozással
nem rendelkező részen (Lke lakóterület).
Bővítések, tekintettel a beruházói igényekre:
 a nyugati elkerülő út mentén (Gksz gazdasági
terület),
 a Brand major bővítéseként (Lke lakóterület),
 a Harkai úti hulladéklerakó bővítéseként (Ktg
különleges településgazdálkodási területe).

A rendelkezésre álló területek
legnagyobb részére érvényes
szabályozás van érvényben.
Visszaminősítéseket követően a
jövőben felmerülő fejlesztési
igények
esetén
biztosítani
kellene az akkor már elvesző
biológiai aktivitásérték pótlását.
Az
aktivitásérték
többlet
tartalékolására a jogszabályok
nem adnak lehetőséget.

A szőlészeti hagyományok jelentőségét jelzi, hogy a 14–15. században megerősödött a monokultúrás
jellegű szőlőművelés és az erre alapuló borkereskedelem, miközben a város határában folytatott
szőlőművelés jelentősége csökkent. A lakosság közel 60%-a szőlőművelésből élő gazdapolgár, illetve
vincellér, kapás és napszámos volt, de a kézművesek és kereskedők, sőt az egyházi javadalmak többsége
is rendelkezett szőlőparcellákkal, így bekapcsolódtak a piacra termelő szőlőművelésbe.
Sopron MJV Környezetvédelmi Programja 2010-2015 (Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem
Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.) megállapítja, hogy
„Ötvöződik a város és a vidék: Sopron sokszínű, városias, kis- és kertvárosias beépítései mellett a falvak
még őrzik karakterüket, mindezt a környező erdők és mezőgazdasági területek foglalják egységbe. A táj
karakterét alapvetően az erdő, a szőlő és a város, a falvak elegye, nem mellesleg az elegy aránya
határozza meg.”
A 2010-ben elfogadott környezetvédelmi program vizsgálataiban azt is megállapítja, hogy a város
terjeszkedése az elmúlt évtizedekben drasztikusan növekedett, különösen, ha a tervezett beépítésre szánt
területeket is figyelembe vesszük.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

A beépítésre szánt városi területek kiterjedésének változása
A javasolt településszerkezeti terv álalt tervezett
visszalépések (sárga), illetve tervezett bővítések (piros)
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Az aktualizált, jóváhagyott településszerkezeti tervhez képest javasolt új beépítésre szánt területek
1. Nyugati elkerülő út menti Gksz, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
A 31,8 ha-os terület mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt az aktualizált településszerkezeti terv
szerint. A beépítetlen területen szántó és legelő művelési ágú telkek találhatók (átlagos, vagy annál
gyengébb termőhelyi adottságokkal).

3. Brand-major bővítése
A Brand-major kertvárosias lakóterületi bővítése befektetői igények alapján került a felülvizsgált
településszerkezeti tervben kijelölésre. A jogszabályi környezet vizsgálata alapján a tervezett bővítés
több ponton ellehetetlenülő. Az alábbi vizsgálati anyagban ez részletesen bemutatásra kerül.

MTrT szerkezeti terv
Aktualizált településszerkezeti tervlap

Javasolt településszerkezeti tervlap

A Győr-Moson-Sopron MTrT szerkezeti tervlapja a nyugati elkerülő úttal határosan a területet városias
települési térségbe sorolja. Közlekedési infrastruktúrák által határoltan, ipari környezetben a terület
potenciális fejlesztési térségként jelenik meg. A javasolt településszerkezeti terv a települési
törekvésekkel összhangban kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásba sorolja a területet,
a nyugati iparterület kiterjesztéseként.
A fejlesztési területen tervezett beruházások során tekintettel kell lenni a szomszédos természetvédelmi
oltalom alatt álló terület (Liget-patak TT) ökológiai értékeire, illetve az általános tájvédelem
követelményeire.
2. Harkai úti hulladéklerakó bővítése (Khu különleges szilárd és folyékony hulladékkezelés területe)
A Harkai úti régi hulladéklerakó lezárásra és rekultivációra került. A tervezett cséri regionális
hulladéklerakó kiépítésének akadályai és lassú folyamata miatt Sopron MJV a régi lerakó mellett egy új
– a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő – lerakókazettát létesített. A kazetta kapacitása 177500 m3,
amely középtávon tudja biztosítani a térségben keletkező hulladékok elhelyezését.
A Harkai úti hulladéklerakó betelése esetén sem szűnik meg a hulladékkezeléssel kapcsolatos
tevékenység a telephelyen és ahhoz kapcsolódóan. A regionális hulladékkezelő rendszer kiszolgálására
válogatóműre, komposztálótelepre, átrakó állomásra, stb. a jövőben is szükség lesz. Ezek helybiztosítása
végett kezdeményezte a település Önkormányzata a Khu szilárd és folyékony hulladékkezelés
területének bővítését. A területfelhasználás növelését korlátozza a telephely környezetének borszőlő
termőhelyi kataszterrel való érintettsége. A bővítés területe 3,5 ha lehet (részben már igénybe vett
területen).
A Győr-Moson-Sopron MTrT a telephelyet térségi szempontból tájrehabilitációt igénylő területnek
jelöli, tekintettel a hulladéklerakás korlátozott idejére.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Aktualizált településszerkezeti terv

A bővítési terület státusza
OTrT: mezőgazdasági térség, települési területen kívül
MTrT: mezőgazdasági térség, települési területen kívül
Státusz: beépítésre nem szánt – mezőgazdasági terület; külterület
Szabályozási tervi lefedettség: nincs
Tájképvédelem: országos jelentőségű tájképvédelmi terület
Természetvédelmi érdekeltség: ökológiai hálózat puffer terület, Natura 2000 különleges
természetmegőrzési terület (sci), országos védelemre javasolt természetvédelmi terület szomszédsága,
természeti terület
Művelési ág: rét, legelő
Termőföld: 499/20, 21 hrsz.-ú telkek átlagosnál jobb minőségű termőföldek, vízeróziónak kitett terület
Erdőtervezett erdő: 499/22, 23 hrsz.-ú telkek (egyéb részlet)
Szőlőkataszteri terület: nem (2011-ben törlésre került a terület a kataszterből)
A Brand-major lakóterületté (kertvárosias) átalakulása, mint szatellit településrész idegen Sopron város
hagyományos településszerkezetétől.
A lakóterület a Harkai-platón helyezkedik el, természetközeli gyepek ölelésében. A terület természeti
adottságai vonzó lakókörnyezetet jelentenek, a lakópark teljesen be is települt. A lakókat helyben
kiszolgáló funkciók azonban nem alakultak ki.
Az aktualizált településszerkezeti terv a lakóparkot és gazdasági épületeket egységesen mezőgazdasági
üzemi terület – majorság területfelhasználásba sorolta. A kialakult területhasználatra tekintettel a
felülvizsgált településszerkezeti terv a kertvárosias besorolást javasolja. (A lótartást szolgáló gazdasági
épületek részére is megfelelő a kertvárosias besorolás, mivel mint sportépítmény vagy egyéb gazdasági
tevékenység céljára szolgáló épület fenntarthatók, bővíthetők.)
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A tervezett bővítéssel a beépítésre szánt lakó
területfelhasználás duplájára növekedne. A
fejlesztés
meglévő
területhasználathoz
kapcsolódna, ennek ellenére számos jogi
akadály merül fel, mint újonnan kijelölésre
kerülő beépítésre szánt terület:
 átlagosnál jobb minőségű termőföld,
 több szintű természetvédelmi érintettség,
 erdőtervezett erdő.

Tájrendezési, környezetalakítási javaslatok
Az alátámasztó munkarészek II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA című
fejezetében bemutatásra került változtatási javaslatok leírása a tájrendezési, környezetalakítási
szempontokat is magába foglalja.

Termőföldvédelem,
borszőlő termőhelyi kataszteri terület

Természetvédelem

A szakterületi szempontból legfontosabb változtatások/szempontok:
 kis léptékű új beépítésre szánt területek kijelölése (meglévő beépítésre szánt területekhez
kapcsolódóan),
 beépítésre szánt területi visszalépések (Virágvölgy, Egeredi-domb egy kisebb területrésze),
 beépítésre szánt területek extenzifikálása (pl. nyugati fejlesztési területen Kz
területfelhasználás javaslata, vegyes területek felülvizsgálata),
 a biológiai aktivitásértékre tekintettel elvégzett felülvizsgálat (legindokoltabb helyszíneken
történő visszalépés beépítésre szánt területből),
 erdőterületek felülvizsgálata (új elemként a délkeleti iparterületet takaró védőfásítás kijelölése
50 m szélességben, összhangban a tájképvédelmi követelményekkel),
 mezőgazdasági területfelhasználás differenciálása,
 Tk, természetközeli területfelhasználás bevezetése,
 Fertő-tó vízgazdálkodási területként történő besorolása.

Befolyásoló tényezők

Termőföld védelmi szempontból a tervezett fejlesztés helyben kötött beruházásnak is tekinthető lehet. Az
Országos Területrendezési Terv azonban egyértelműen szabályozza, hogy szőlőkataszteri terület (I. és II.
osztályú) beépítésre szánt területté nem minősíthető át.
A fejlesztési terület Natura 2000 terület, így a hatályos jogszabályok alapján hatásbecslés készítése
kötelező a beruházásra. Az Event Sopron Kft. által készített (Dr. Kalmár Sándor) hatásbecslést a
Környezeti értékelés függelékeként szerepeltetjük. A hatásbecslés eredménye alapján a beruházás
végrehajtható, bizonyos kompenzációk biztosításával (beépítés intenzitásának korlátozása, fás
növényállomány telepítése).
Természetvédelmi szempontból a lakóterület bővítése azonban további aggályokat is felvet. A környező
– országos védelemre is tervezett - gyepek területén a beruházás a degradációt fokozhatja. A növekvő
lakónépességgel a zavarás fokozódna, többek között a taposással, forgalomvonzással és az egyéb
antropogén hatásokkal.
Tájképi szempontból kedvező adottság, hogy a tervezett fejlesztés területe a Harkai út felől erdővel
takart lenne. A Soproni TK erdőségei felől pedig az elvárt fásítási kötelezettség (0499/22, 23 hrsz.-ú
telkeken) jelenthet megfelelő látványvédelmet. A kertvárosias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es
építménymagasságú épületekkel (F+1+T) volna betelepíthető.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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Biológiai aktivitásérték számítás
HATÁLYOS (AKTUALIZÁLT) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Területfelhasználás
Nagyvárosias lakóterület

TERVEZETT (FELÜLVIZSGÁLT) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Terület (ha)

BIA értéke
0,6
63,51

Kisvárosias lakóterület

323,88

Kertvárosias lakóterület

629,26

Lőveri kertvárosias lakóterület

114,44

Falusias lakóterület

42,93

Településközponti vegyes terület

138,56

Központi vegyes terület

138,84

Számított
BIA érték
38,11

BIA érték indoklása

Területfelhasználás
Nagyvárosias lakóterület

Terület (ha)

BIA értéke

Számított
BIA érték

73,27

0,6

43,96

1,2

388,66

Kisvárosias lakóterület

334,47

1,2

401,36

3

1887,77

Kertvárosias lakóterület

565,22

3

1695,66

3

343,31

Lőveri kertvárosias lakóterület

114,94

3

344,82

2,4

103,02

Falusias lakóterület

120,26

2,4

288,62

0,5

69,28

Településközponti vegyes terület

102,95

0,5

51,48

0,5

69,42

Központi vegyes terület

73,66

0,5

36,83

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

376,83

0,4

150,73

229,84

0,4

91,94

69,71

2,7

188,22

113,46

3

340,38

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

341,44

0,4

136,58

Egyéb ipari gazdasági terület

269,51

0,4

107,80

Egyéb ipari gazdasági terület

2,7

193,63

Üdülőházas üdülőterület

3

513,47

Hétvégi házas üdülőterület

214,37 Oktatási központok területei,
egészségügyi területek
pontértékei
13,64 Oktatási központok területei,
egészségügyi területek
pontértékei
7,77

Különleges egészségügyi, idegenforgalmi
terület
Különleges sport és szabadidő terület

40,46

3

121,38

34,07

3

102,21

Különleges temető terület

26,26

3

78,78

Üdülőházas üdülőterület

71,71

Hétvégi házas üdülőterület

171,16

Intézmény jellegű különleges terület
71,46

3

Lakóterületi alapfokú intézmény különleges
terület
Honvédelmet szolgáló különleges terület

4,55

3

5,18

1,5

Különleges sport terület

67,41

3

202,23

Különleges temető terület

23,96

3

71,88

Egyéb nagy zöldfelületű különleges terület

52,02
17,34

Szilárd, folyékony hulladék
szolgáló különleges terület

3

elhelyezésére

Extenzívebb jellegéből
fakadóan sport, temető,
állat- és növénykertek
pontértékei

3,48

Egyéb nagy zöldfelületű különleges terület
170,72

3

512,16

Különleges településgazdálkodási terület

38,03

0,1

3,80

Különleges bánya terület

41,61

0,2

8,32

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

21,12

0,7

14,78

361,44

0,6

216,86

59,26

0,6

35,56

107,34

6

644,04

6087,87

9

54790,83

31,27

9
3,7

281,43

Közlekedési terület
Vasúti terület

34,81

0,1

Különleges bánya terület

11,64

0,2

2,33

Egyéb különleges terület

219,42

1,5

329,12

Különleges strand terület

5,84

3

17,53

Általános mezőgazdasági terület

18,37

0,7

12,86

Kertes mezőgazdasági terület

0,6

233,59

421,52

389,32

Természetközeli terület

57,39

0,6

34,43

Zöldterület

119,78

6

718,70

Erdőterület

6028,39

9

54255,51

Mezőgazdasági terület

6717,19

5

33585,95

Vízgazdálkodási terület

800,49

6
Összesen:

4802,94

Mezőgazdasági üzemi terület - Majorság
Közlekedési terület
Vasúti terület

Zöldterület

98409,39

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Erdőterület (védelmi)
Erdőterület (gazdasági)

Vízgazdálkodási terület
Különleges beépítésre nem szánt terület

2922,73

Egészségügyi területek
pontértéke

Extenzívebb jellegéből
fakadóan sport, temető,
állat- és növénykertek
pontértékei

10814,10

644,27

3,2
8

5154,16

3697,24

6

22183,44

17,94

6
Összesen:

107,64
100052,36

Hatályos (aktualizált) településszerkezeti terv
Tervezett (felülvizsgált) településszerkezeti terv
Változás

BIA érték indoklása

1348,86

98409,39
100052,36
+ 1642,97
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A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A.
§ szerint a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településrendezési eszköz tájrendezési alátámasztó
szakági munkarészében számítással kell igazolni.)
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén javasolt módosítások beépítésre nem szánt területek
beépítésre szánt területté történő kijelölésével járnak együtt, így – az Étv. 8. § (2) b) pontja alapján – a
biológiai aktivitásérték számítása szükségszerű.
Az aktivitásérték számítást a tervezési terület egészére végeztük el, a változások pontos nyomon
követhetősége érdekében.
A számítás alapján a módosulások + 1 642,97 biológiai aktivitásérték növekedést eredményeznek.
A javasolt településszerkezeti terv nyomán a település biológiai aktivitásértéke szinten tartható. A terv
az Étv. előírásait betartja. A teljes településre készített számítás alapján kis mértékű növekedés is
bekövetkezik, az erdőterületek pontosítása és a kisebb arányú visszaminősítések nyomán.

Az alkalmazott rövidítések előfordulásuk sorrendjében (a területfelhasználási módok rövidítései nem
kerültek feltűntetésre):
Étv.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
BIA
Biológiai aktivitásérték
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Ssz. Név

Egyedi tájértékek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján a településrendezési terv
tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását. Sopron egyedi tájértékeinek
felmérése 2010-ben készült el a TÉKA program keretében.
Sopron egyedi tájértékei
Ssz. Név
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Belvárosi településkép az Amfiteátrum felől
Tűztorony
Kecsketemplom
Orsolya tér
Jellegzetes óvárosi utcarészlet
Erdészeti Múzeum
Bányászati múzeum
Várfal
Római kori maradványok
Szent Mihály templom
Szent Mihály temető
Mauzóleum
Poncichter házak Balfi út
Deák tér
Széchenyi tér
Nyugat-magyarországi Egyetem Botanikus kert
Erzsébet kert
Lővér nyaraló és kert
Ojtozi emlékmű
Ojtozi fasor
Károlymagaslat
Deák kút
Deákkúti kőfejtő
Altdörfer Viktor emléktábla
Béka-tó
Dalos kő
Muck pihenő
Várhely-kilátó
Vaskori halomsírok
Pék kereszt
Várhely-Földvár és bemutatóhely
Néhai Rabtemető, 1956-os emlékhely
Harkai fás legelő
Pihenő kereszt
Karmelita templom, kolostor
Karmelita templom látványkép

EOV koordináta
(Ny-K)
(D-É)
465512
263839
465718
263223
465588
263190
465619
262895
465595
263047
465504
263195
465497
263164
465701
263022
465622
263162
466144
263455
466168
263702
466717
262831
466000
263261
465290
262558
465483
262786
464336
262544
464196
262863
463376
262116
464821
260249
464964
260027
463886
261021
463506
261285
463603
261452
464063
260503
465162
260337
463766
260434
464290
261066
461149
261097
460974
260410
465646
263568
461148
261061
466808
267199
465589
259702
468078
262085
462663
262293
462374
262420
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37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Karmelita templom lépcsője
Hősi temető
Pálos pince
Sörházdombi kilátó
Erdei pihenő
Hajnal tér
Természetbarát forrás
Parasztház a Hajnal téren
Fáber rét
Szalamandra tó
Szlavón tölgyek
Hét bükkfa
Kocsányos tölgyesek
Leukofillit lelőhely
Gloriette kilátó
Lovarda
Erdei Malom
Rák-patak erdei szakasza
Erdei Iskola
Bányász-templom (Római katolikus templom)
Bányász pince - templom épületében
Bányászlámpa és emléktábla
Brennbergi általános iskola
Csillék
Egyedi tájkép Brennbergbányán
Havas bérc
Szent Borbála temető
Idős kocsányos tölgy
Kovács patak
Magányosan álló lucfenyő
Szálasi bunker
Szent Borbála szobor
Borbála telep, egykori munkásfürdő kéménye
Evangélikus Harangláb
Kőbérc-Oromvégi kőfejtő
Hermesi út és a hegyoldal idős bükkösei
Kistómalom
Tómalmi tó
Hársfasor
Idős fűzfák
Idős tölgyek a tómalmi kerékpár út mellett
Sopronkőhida Fegyház és Börtön
Balfi látkép
Fertői présház
Fehér úti présház

EOV koordináta
(Ny-K)
(D-É)
462628
262302
462926
262307
462581
262219
464118
261897
461794
261843
462458
262324
462046
261173
462447
262295
462473
261004
462019
261083
462869
260825
462425
260514
462626
260978
462623
262583
463052
261794
465623
259389
461752
262394
462139
262404
460892
262536
457895
259905
457906
259914
457843
259867
457817
259827
457920
259923
458137
259540
458129
259736
458677
260005
458683
259993
458679
259307
458698
260039
457827
259570
458100
259553
457695
259770
458011
259728
458572
259661
457137
260516
468286
265751
468280
266619
468352
266446
468315
265626
467815
265340
467932
267413
470929
258875
471192
262302
470306
261560
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Ssz. Név
210
211
212
213
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
230
231
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

Balfi-Fertő vonulási útvonal
Fűzfa – kút
Új-hegy kilátó pont
Új-hegyi présház
Egyedül álló kocsánytalan tölgy
Foglalt forrás
Fűzfasor
Határkövek
Határkövek
Poloskás bérci-kilátó (Köves-háti kilátó)
Régi határőrségi figyelőtorony
Tekerős kút egyedül álló kocsánytalan tölggyel
Jegenyenyár fasor
Gyógy kastélyszálló parkja
Balfi gyógyfürdő kápolnája
Zsolnay ivókút
Kőhíd fürdőparkban
Christian Jager ház
Jellegzetes boltíves szekérkapu
Jellegzetes boltíves szekérkapu
Halászcsárda
Parasztház
Szalagtelkes falukép
Szent Farkas vártemplom
Szent Farkas templom egyedi látványkép
Szent Farkas templom kapuja
Temető
Holocaust emlékmű
II. világháború áldozatainak emlékműve
Borház
Lovas major
Kiszáradt patakvölgy
Konradsatzi bokros
Kőhalmi dombi kert
Magas erdei határkő
Nyula Ferenc sétány
Ránisi-kaszálórét
Gyepes gyümölcsös balfi szőlőkben
Új hegyi csatornák
Fertő tavi vízitelep

EOV koordináta
(Ny-K)
(D-É)
472107
261589
471560
261092
470520
260613
470406
261070
469817
261670
471384
259786
471334
259701
472411
259443
472667
258816
459343
260442
471571
263778
468948
261263
472348
257735
470856
259120
470843
259004
471318
259863
470789
259066
471058
259460
471105
259176
471104
258994
471136
258829
471071
259481
471088
259529
470961
259582
470946
259582
470957
259572
470984
259503
470948
259551
471087
258850
471210
258668
471449
259323
469342
259963
471976
260713
470461
260276
470166
259224
470712
258961
471810
260031
470286
259381
470768
260885
473236
267024
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3. Közlekedés

B. SOPRONT ÉRINTŐ LEGFONTOSABB ÚTHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK

A. SOPRON KÜLSŐ KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATAI

Az egész város közlekedését érintő legfontosabb úthálózati fejlesztések között hetet lehet megemlíteni:

Sopron térségében a közúthálózat legnagyobb arányú fejlesztése az M85 gyorsforgalmi út megépítésével
fog megtörténni. Ennek a nyugat-magyarországi gyorsforgalmi útnak az első ütemét Pereszteg és a
soproni országhatár között fogják megépíteni. A gyorsforgalmi útnak Sopron igazgatási területén és
annak közelében az eddigi tervek szerint öt helyen lesz olyan csomópontja, amelyik a város közlekedését
érinti:
•
•
•
•
•

Kópháza igazgatási területén a 8645. jelű Harkai összekötő útnál,
A 84. számú főút déli szakaszán a szennyvíztelepnél,
A 8618. számú Balfi összekötő útnál a Pihenőkereszt térségében,
A 8527. számú összekötő útnál Sopron és Tómalom között,
A 84. számú főút északi szakaszán a gyorsforgalmi út visszakötésénél a Dudlesz-erdő alatt.

Ennek az útnak a megépítése után az átmenő forgalom lényegében teljesen el fogja kerülni a várost. A
84. számú főút nyomvonala változatlan marad. Az út jelenleginél sokkal városiasabb lesz, a fontosabb
helyeken újabb csomópontok létesíthetők.
A jelenlegi két határátkelőhely (84. és 861. főút) mellett legalább hat fontos, de lokális jelentőségű
határátkelő megnyitására lehet számítani a korábbi kiépített településközi utak újjáépítésével:
•
•
•
•
•
•
•

Sopron-Brennbergbánya - Récény (Ritzing),
Sopron - Sopronkertes (Baumgarten),
Sopron és Ágfalva - Somfalva és Lépesfalva között (Schattendorf és Loipersbach),
Sopron-Fertőrákos - Szentmargitbánya (St. Margarethen),
Harka - Sopronnyék (Neckenmarkt),
Harka - Sopronkeresztúr (Deutchkreutz).
Fertőrákos - Fertőmeggyes (Mörbisch am See)

Az M85 gyorsforgalmi út megépítése és új határátkelőhelyek nyitása csak kis mértékben városi döntés
kérdése. Ezekkel kapcsolatban intenzív politikai tevékenységgel lehet a megvalósítást elősegíteni.
A vasúti közlekedés területén jelentős fejlesztések várhatók:
• Sopronban a GySEV-pályaudvaron a tervek szerint csak személyforgalmi funkciók maradnak hét
vágánnyal. Az összes többi vasútüzemi funkció kikerül Harka állomásra.
• A győri vasútvonal jelenlegi nyomvonala Fertőboz és Sopron között megszűnik és Fertőboztól
Kópházáig új nyomvonalra fog kerülni. Kópházától a Szombathelyi vonallal egy nyomvonalon
fog Sopronba érkezni. Ezen a szakaszon a vágányszám bővítése miatt a vasúti terület bővítésével
kell számolni keleti irányban 50 m-rel, nyugati irányban 10 m-rel.
• A Sopron-Ebenfurthi vasútvonal magyarországi szakasza megszűnik. A Wiener-Neustadt-i
vonallal párhuzamosan fog haladni az új ebenfurthi vasútvonal a „viaduktig”. Ezután fordul
északi irányba és hagyja el az ország területét és halad tovább Ebenfurth felé.
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1. A belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának működőképes megépítése.
Ennek az útvonalnak egyes szakaszai már ma is működnek. Ennek ellenére egyes csomópontjai
megoldatlanok, és vannak olyan útszakaszok, amelyen magánterületen haladnak, illetve csak
egyirányúak.
A tervezett állapotban az I. ütemű megoldás a 84. számú főút és a Lackner Kristóf utca között a
jelenlegihez képest változatlanul működik (Bécsi út - Patak utca - Ikva-part - Selmeci utca). A Lackner
Kristóf utca és a Csengery utca között két útvonal áll a forgalom rendelkezésére. Az egyik: Gyár utca Flandorffer utca - Wesselényi utca - Vörösmarty utca - Frankenburg utca. A másik útvonal: Selmeci utca
- Táncsics Mihály utca - Kossuth Lajos utca - Csatkai Endre utca. A megfelelő kiépítéshez ki kell
sajátítani a Gyár utcát. Normál méretű körforgalmú csomópont építendő a következő helyeken:
• a Lackner Kristóf utca - Gyár utcánál
• a Csengery utca - Frankenburg utcánál
Mini körforgalmú csomópont építendő a következő helyeken:
•
•
•
•

Flandorffer utca - Táncsics Mihály utca - Wesselényi utcánál
Wesselényi utca - Vörösmarty utca - Kossuth Lajos utcánál
Selmeci utca - Táncsics Mihály utcánál
A Flandorffer utca - Gyár utca - Vitnyédi utca kereszteződésénél

Második ütemben (tervezési távlaton túl) kívánatos a Patak utca szélesítése és az Ikva-part kétirányú
átépítése a Selmeci utca felé. Ennek megfelelő kialakításához megfelelő ívsugárral kiépített kétirányú
forgalomra alkalmas hidat kell létesíteni az Ikva patak fölött.
A belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának megépítésével teljessé válik a tehermentesítő forgalmi
gyűrű a történelmi Belváros körül, melynek északi szakasza a 84. számú főút, keleti szakasza a Híd utca
- Fapiac utca - Győri út - Kőszegi út, déli szakasza a Csengery utca.
A forgalmi gyűrű teljes kiépítésének nagy a jelentősége a térség közlekedése szempontjából, mert
egyértelműen kijelöli a Belváros elkerülésének lehetséges útvonalait. Lehetővé teszi a Várkerület
rekonstrukciójának az elindítását, és a belső területek forgalomcsillapításával el lehet kezdeni a forgalom
részbeni kiterelését a Belvárosból.
2. A nyugati forgalmi gyűrű megépítése a 84. számú főút és az Ady Endre utca között.
Ennek az útnak a megépítése jelentős tehermentesítő hatást fog kifejteni a város belső térségében. A
tervezett útvonal a 84. számú főútból a Sopron Plázánál ágazik ki, majd azt és a Jereván lakótelepet
északról kerüli meg. Az ebenfurth-i vasútvonal helyén halad tovább, majd a Vándor Sándor utca
nyomvonalán éri el a Wiener Neustadt-i vasútvonalat, melyet aluljárón keresztez. Ezután a Besenyő utca
nyomvonalán keresztezi az Ágfalvi utcát és a Bánfalvi utat, majd ezután éri el az Ady Endre utcát. A
tervezett úton kilenc körforgalmú csomópont létesítendő. Ez a tervezett útvonal jelentős mértékben
javítani fogja a következő körzetek közlekedését:
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•
•
•
•
•
•

Ágfalva
Sopronbánfalva
Brennbergbánya
Nyugati iparterület
Jereván lakótelep (részben)
Lőverek (részben)

Így jelentősen tehermentesülnek a következő utcák:
•
•
•
•
•

Csengery utca
Mártírok útja
Csatkai Endre utca
Kossuth Lajos utca
Táncsics Mihály utca

Kedvező hatása lesz az egész város területén a teherforgalom átszervezésében. Ugyanis ennek az útnak a
megépítése után a nyugati iparterület teljes tehergépkocsi forgalma erre az útra terelhető. Így a belső
utcákon az átmenő teherforgalom kitiltható lesz.
A nyugati forgalmi gyűrű megépítése felveti az állami utak jelenlegi rendszerének átszervezését.
Brennbergbánya és Ágfalva felé a 86107. és 86108. jelű országos mellékutak biztosítanak kapcsolatot a
84. számú főút felől. Az út Sopron városközpontja mellett a Csengery utcán halad a Győri út felől, majd
az Ady Endre utca - Mártírok útja - Bánfalvi út nyomvonalat követi. Az út helyenként nagyon rossz
vízszintes vonalvezetéssel halad jelentős nehéz forgalommal. Az országos út műszaki paramétereinek is
javára válna, ha a 86107. jelű brennbergbányai bekötőút a 84. számú főút Ausztria felőli ágából ágazna
ki, és a nyugati forgalmi gyűrűn érné el a 86108. jelű Ágfalvi utca és a 86107. jelű Bánfalvi út jelenlegi
szakaszát. Ez esetben a Csengery utca, az Ady Endre utca eleje, a Mártírok útja és a Bánfalvi út eleje
önkormányzati úttá válhatna.
3. A korábbi tervek szerint a város észak-nyugati részén a 84. főútból az Arcus étteremtől kiágazva
a volt műszaki sáv („nyomsáv”) vonalán indul egy tervezett forgalmi út dél-nyugati irányban. A
nyugati majortól keletre az iparterülettől nyugatra haladva keresztezi a Sós patakot, Ikva patakot
és Liget patakot, majd csatlakozik a 86108. számú ágfalvi bekötőúthoz a „viadukt” után. Ennek
az útnak korábban az volt a szerepe, hogy feltárja a környezetében tervezett nagy gazdasági
területet és megkönnyítse Ágfalva közúti kapcsolatát a 84. főút felől.
4. A GySEV vasútvonal és állomás által két részre vágott várost összekötő utak különszintű
kiépítése megkezdődött a Kőszegi útnál. Folytatása kívánatos a Besenyő utcánál és az M85
gyorsforgalmi út és az Egeredi-domb között tervezett városi forgalmi útnál.
5. A GySEV győri vasútvonalának Lóki sor melletti szakaszának megszüntetésével lehetővé váló
útépítés.
A megszűnő vasútvonal helyén a 84. számú főút és a Kőszegi út tervezett közúti aluljáró között
tehermentesítő út építésére nyílik lehetőség. Így a rendkívül túlterhelt Győri út mellett lenne egy második
közúti kapcsolat a városközpont és a Lőverek felé. Lényeges kérdés a Győri útnál a csomópont
kialakítása. Két lehetőség van:
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• a jelenlegi vasúti felüljáró helyén közúti híd építésével különszintű közúti csomópont építése,
• a vasúti töltés és híd elbontása után 4 ágú körforgalmú csomópont építése.
A két lehetőség közül későbbi részletes vizsgálat után kell a megfelelő megoldást kiválasztani. Ennek az
útnak megépítése után az állami úthálózat átrendezésére lehetőség nyílik: a 8645. jelű harkai összekötő
utat célszerű áthelyezni erre az útra, mivel így a helyenként megoldhatatlan telephelyi út kapcsolatok
helyett zavarmentes úton haladhatna az állami út Harka és a Lőverek felé.
6. A harkai út (8645. ök. út) forgalmi szerepének a növelése.
A 84. számú főút déli szakasza felől jelenleg a legtöbb gépkocsi a Győri úton keresztül közelíti meg a
várost. Ezen az úton állandósultak a torlódások. Ezen úgy lehet segíteni, hogy megnöveljük a bevezető
utak számát a főút felől. Ezt a célt szolgálja a 8645. ök. útnak olyan fejlesztése, amely vonzóbbá teszi
ennek az útnak az igénybevételét Sopron irányában. Ezt a célt szolgálja a „lőportári út” a Harkai csúcsot
északi oldalról megkerülő nyomvonalának a megépítése. Ezzel a megoldással Sopron felé a jelenlegi
nagy kerülő megszüntethető és közvetlen közúti kapcsolat biztosítható a Lőverek felé.
7. Közút létesítése az M85 déli csomópontja és az Egeredi-domb között.
Az M85 gyorsforgalmi út soproni déli csomópontja a Szennyvíztelepnél van. A korábbi szabályozási terv
is városi utat indított ebből a csomópontból az Egeredi-domb felé, amely csatlakozott a 8645. összekötő
úthoz. Ez az út további közúti kapcsolati lehetőséget nyújt déli irányból.
8. Az Erzsébetkert keleti részének rendezése.
A Béke út és a Bánfalvi út közvetlenül a Wiener Neustadt-i vasútvonal melletti összekötésével a
Mártírok útja megszüntethető, és az Erzsébetkert korábbi egysége visszaállítható.
Korábbi tervekben szerepelt az észak-déli városi forgalmi út a 84. számú főút és az Ágfalvi utca között.
Ez az út az Arcus-nál indulva a régi nyomsávon haladva éri el az Ágfalvi utcát a viadukt után. Tervezői
vélemény szerint erre az útra akkor lenne szükség, ha a környező területen nagyarányú fejlesztés lenne,
erre azonban nincs jelenleg semmilyen szándék.
C. EGYÉB FONTOS KÖZLEKEDÉSI FELADATOK
Gyalogos közlekedés
A gyalogos közlekedésnek Sopronban az átlagosnál nagyobb szerepe van, mivel a helyi lakosság
szokásos gyalogos közlekedéséhez járul a nagyszámú külföldi gyalogos mozgása is. A nagy forgalmú
közutak és a fő gyalogos irányok keresztezési pontjainak többségében van kijelölt gyalogátkelőhely, több
esetben jelzőlámpa irányítással. Ennek ellenére nem mondható el, hogy megnyugtató a helyzet, mivel a
legtöbb gyalogátkelőhely kialakítása nem olyan, hogy fokozottabban felhívja a gépkocsivezetők
figyelmét a gyalogosok közlekedésére. Ezért célszerű a város egész területén a kijelölt
gyalogátkelőhelyek biztonsági helyzetét felmérni, és szükség esetén az indokolt változtatásokat
végrehajtani. A beavatkozás lehetséges legfontosabb eszközei az útpálya leszűkítés, középső védősziget
telepítése megismételt és kivilágított gyalogátkelőhely-tábla kihelyezése.
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Több helyen a nagy gyalogos forgalom ellenére sincs kijelölt gyalogátkelőhely. Ezeken a helyeken
szükséges ezek pótlása. Néhány példa:
• Frankenburgi aluljárónál a buszmegálló után,
• A Kőfaragó téren a MOL-kútnál.
Helyenként a nagy gyalogos forgalom ellenére sincs biztonságot nyújtó járda, például:
• Sopron Pláza felől az Ikva-hídtól a város felé,
• a Kőfaragó téren a Győri út felől a Magyar utca felé az északi oldalon.
Az iskolások közlekedésbiztonságának növelése érdekében az összes iskola és más oktatási, ifjúsági
létesítmény környezete megvizsgálandó forgalombiztonsági szempontból (pl. GYIK).
Szükséges a GySEV pályaudvar alatti gyalogos aluljáró meghosszabbítása a Lőverek felé.
Kerékpáros közlekedés
Sopronban a kiépített kerékpárutak hossza csekély, noha jelentős a kerékpáros közlekedés szerepe. Ezen
a területen tehát nagy a lemaradás. A városi kerékpárút-hálózat terve korábban elkészült. Ennek alapján
meghatározandó a kerékpárutak építésének sorrendisége. Megkülönböztetendők a térségi és nemzetközi,
valamint a belterületi kerékpárutak.
Térségi és nemzetközi kerékpárutak:
• Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) közötti kerékpárút a 84, főút jobb oldalán: „Széchenyi
Kerékpárút”
• Sopron - Fertőrákos - Fertő tó - Meggyes (Mörbisch am See) közötti kerékpárút: „Borostyánkő
Kerékpárút”
• Sopron és Balf közötti kerékpárút: „Kékfrankos Kerékpárút”
• Sopron - Brennbergbánya - Récény (Ritzing) közötti kerékpárút: Brennbergi Kerékpárút”
• Sopron - Ágfalva - Lépesfalva (Loipersbach im Burgenland) közötti kerékpárút: „Corvinus
Kerékpárút”
• Somfalvi kerékpárút a régi Somfalvi úton
• Kerékpárút a Nemesbüki úton
• Kerékpárút a 8526. ök. úton Sopron - Fertőrákos és Balf között a 8518. ök. út felé
Belterületi fontosabb kerékpárutak:
• A Brennbergi Kerékpárút folytatása a Rák patak mentén - Deák téren - Csengery utcán - Győri
úton a TESCO-ig
• A Corvinus Kerékpárút folytatása az Ágfalvi út mentén a belváros felé
• Az Ógabona téren - Várkerületen - Széchenyi téren - Petőfi téren gyűrű jellegű kerékpárút
• Az Ógabona térről kiindulva a Vitnyédi utca - Jereván lakótelep - Soproni Horváth József utca Vándor Sándor utca - Besenyő utca vonalán létesítendő kerékpárút
• A vasútállomás és a Széchenyi tér között az Erzsébet utca - Állomás utca - Mátyás király utca
vonalán létesítendő kerékpárút
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• A Széchenyi és Borostyánkő Kerékpárút felé vezető városi kerékpárutak: Ikva híd - Szentlélek
utca - Sas tér - Bécsi út - Hubertus út; valamint a Sas tér - Szent Mihály utca - Tómalom utca
• A Kékfrankos Kerékpárúthoz vezető belterületi kerékpárút: Ikva híd - Balfi út
• Harka irányában a Borostyánkő Kerékpárút felé belterületi kerékpárút halad a Kempingig, onnan
a gleichenbergi fasoron folytatódik Harka felé
• A Mucki pihenő felé haladó kerékpárút a Rák patak menti kerékpárútból kiágazva az Erzsébet
kerten keresztül a Deákkúti úton éri el a Récényi utat
Külön kell kezelni a turisztika és mindennapos élet céljára építendő kerékpárutakat.
Helyközi és helyi tömegközlekedés
A közösségi közlekedést használók aránya folyamatosan csökken. Napjainkban mindössze 30-35 %
körül alakul a közösségi közlekedést használók aránya.
A helyközi autóbusz-pályaudvart korábban szerették volna áthelyezni. Legutóbb két hely került szóba: a
GySEV pályaudvar déli oldalán a Felsőbüki Nagy Pál utca mellett és az északi oldalon részben a Vízmű
területén. Jelenleg eldőltnek tekinthető a kérdés, mivel a Kisalföld Volán a jelenlegi helyen fejlesztette az
infrastruktúrát. Az autóbusz-pályaudvar területe nem fog növekedni. Az egyébként utasforgalmi
szempontból kitűnő helyen lévő pályaudvarra érkező autóbuszok továbbra sem közlekedhetnek a
Várkerületen.
A helyi járatokkal kapcsolatban a menetrendi kínálat csökkentése nélkül a helyi-helyközi integráció felé
kívánnak lépni a gazdaságosság érdekében.
Városi utak és csomópontok biztonságos kialakítása
A baleseti adatok alapján egyértelműen meghatározhatók azok az útszakaszok, amelyeken beavatkozásra
van szükség.
Általános tapasztalat, hogy a széles (9-11 m) és viszonylag egyenes vonalvezetésű utak ösztönzik a
gépkocsivezetőket a megengedettnél nagyobb sebességre. Ennek megszüntetésére az Európa-szerte
elterjedt műszaki eszközök a következők:
• egyértelműen ki kell jelölni a haladó és várakozó sávokat, valamint az autóbuszmegálló-helyeket;
kedvező, ha ezek eltérő burkolatot kapnak (pl. térkő), vagy legalább burkolatjel jelzi a haladó sáv
szélét,
• az egyenes vonalvezetést lehetőség szerint ún. sávelhúzással kell megszüntetni,
• a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél középső védősziget alakítandó ki (a gyalogos közlekedésnél
ismertetett módon),
• a fokozottan veszélyes szakaszokon optikai sebességcsökkentő burkolatjelek felfestésére lehet
szükség.
A megoldásoknak elengedhetetlen része a közvetlen környezet igényes kertészeti kialakítása.
Sopronban számos olyan út van, ahol ezen megoldások alkalmazása megfontolandó (például Lővér
körút).
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Sok jelentősebb forgalmú közúti csomópont a forgalombiztonsági és humán elvárásoknak nem felel meg.
Időszerű ezeket meghatározni. A sok különbözőség ellenére típus csoportokba lehet sorolni az ilyen
csomópontokat. Ezek a következők:
• A csomópontban az útfelület a szükségesnél nagyobb, nehéz a tájékozódási lehetőség. Ezek a
következők:
o Pap rét - Torna utca - István bíró utca,
o Sas tér,
o Magyar utca - Pócsi utca, stb.
Megoldási lehetőségek: a csomópont területének csökkentése és egyértelmű forgalomszabályozás
bevezetése; kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése.
• A csomópont kialakítása a jelentkező forgalomhoz képest nem megfelelő. Ezek a következők:
o Táncsics Mihály utca - Faraktár utca,
o Béke út - József Attila utca - Felsőbüki Nagy Pál utca,
o Béke út - Batsányi utca - Alsólővér utca.
Megoldási lehetőségek: az egyenes és kanyarodó sávok egyértelmű kijelölése; a veszélyes
helyekre fokozottabb figyelemfelhívás harántcsíkos felfestéssel; a csomópont teljes átépítése.
Forgalomcsillapítás
Sopronban jelenleg két területen beszélhetünk forgalomcsillapításról. Az egyik a történelmi városmag,
ahova megkülönböztetett és kommunális járművek kivételével csak engedéllyel rendelkező járművek
hajthatnak be.
Ezt a forgalomcsillapított övezetet fokozatosan sétáló övezetté kell átalakítani. Hasonlóképpen a
Várkerületen és az Ógabona téren is növelni kell a gyalogos-sétáló területet ‒ elsősorban a parkolóhelyek
rovására. Az így kialakuló sétáló övezet kiterjeszthető a Szent Mihály-domb nyugalmi negyedére is.
Más jellegű forgalomcsillapításként az Alsó- és Felsőlőverek számos utcájában van kijelölve lakó-pihenő
övezet. Ezek kialakítása nem teljesen felel meg az előírásoknak, de az alapvető célt eléri.
A jelenlegi forgalomszabályozási szemlélet alapján egyértelmű, hogy további területekre célszerű
kiterjeszteni a forgalomcsillapítást. Ez elsősorban az összefüggő, nagyobb lakóterületekre vonatkozik.
Az övezeti forgalomcsillapításnak jelenleg két lehetséges módja van:
• lakó-pihenő övezet
• 30 km/órás övezet (TEMPO 30)
A kettő részben eltérő rendszert jelent. Célszerű a rendszer kiválasztásánál az előírások szerinti
egyértelmű kialakíthatóságon túl a megvalósíthatóság anyagi feltételeinek ismeretében dönteni.
További forgalomcsillapított övezetek bevezetését célszerű vizsgálni a következő területeken:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jereván lakótelep,
József Attila lakótelep
Alsó- és Felsőlőverek további területei,
Szent Mihály-domb,
Ibolya út térsége,
Király Jenő utca - Gyóni Géza utca - Kisfaludy utca térsége
Deák tér,
Virágoskert utca - Dobner Nándor utca - Káposztás utca térsége,
Ferenczy János utca,
Ravazd utcai lakótelep,
Kuruc-domb
Ösvény utca - Uszoda utca - Kertesi utca - Bécsi út - Gyik Ferenc utca - Fűzfa sor térsége,

A közelmúltban zajlott le a Várkerület revitalizációjának pályázata. A pályázat eredménye is bizonyítja,
hogy ebben az egész térségben forgalomcsillapítást kell végrehajtani.
Parkolás, gépkocsi-tárolás
Sopronban a legnagyobb parkolási igény a Belvárosban és annak közelében van. Az 1997-ben bevezetett
díjfizetéses korlátozott várakozási övezetek részben beváltották a várakozásokat, ugyanis a hosszú idejű
parkolások gyakorlatilag megszűntek.
A korábban teljesen telített parkolók többségében is lehet szabad helyet találni. Az új rendszernek
megfelelően kialakultak bizonyos parkolási szokások. Ezek közé tartozik, hogy a korlátozott várakozási
övezetek melletti díjmentes várakozóhelyek foglaltsága jelentősen megnőtt. Vannak olyan utcák, ahol
gyakran 100 %-os a parkolóhelyek kihasználtsága (pl. Móricz Zsigmond utca, Damjanich utca, István
bíró utca, II. Rákóczi Ferenc utca stb.)
A Várkerületen, az Ógabona téren és a Széchenyi téren a közterületek jelentős részét a parkolóhelyek
foglalják el. Ez méltatlan hasznosítása ezen értékes területeknek. Törekedni kell ezeknek vagy egy
részüknek a megszüntetésére. A megszűnő parkolóhelyek pótlására elő kell készíteni többszintes
parkolóhelyek megépítését. Ezeknek vállalkozási formában történő megvalósítására nagyobb az esély, ha
ilyen jellegű nagygarázsok kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal vannak összekötve.
Ezek a parkolóhelyek jelentős részben az idegenforgalom igényeit szolgálják. Az első nagy
befogadóképességű mélygarázs a közelmúltban a Petőfi téren megépült.
A történelmi Belváros tehermentesítése érdekében feltétlenül szükség lenne a 84. főút mellett a Sopron
Szállótól nyugati irányban nagy befogadóképességű ingyenes parkolóhely létesítésére, amely
kereskedelemmel és szolgáltatással kiegészítve ‒ a Belváros közelsége miatt ‒ vonzó lehet az ide
látogató gépkocsik számára. Természetesen színvonalas gyalogos kapcsolat létesítendő a Várkerület felé.
Nem tekinthető megoldottnak az idegenforgalmi autóbuszok parkolása. A Pap réten van kijelölve néhány
fizető autóbusz-parkolóhely, melynek hibája, hogy megközelítése és elhagyása rendkívül keskeny
keresztül történik. Rendszeresen várakoznak még autóbuszok a Selmeci utcában. Törekedni kellene
olyan idegenforgalmi autóbusz-parkolóhely létrehozására, amely megfelelő információs rendszerrel is
ellátott.
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Személygépkocsik tárolásának kérdésével is foglalkozni kell ‒ elsősorban lakótelepeken. A lakosság
körében van igény garázsok iránt, amelyek a gépkocsik biztonságosabb tárolását oldják meg.
Mérlegelendő, hogy lakótelepek szélén van-e olyan terület, amely alkalmas lehet garázsépítésre.
A konzultációk során több ízben merültek fel panaszok a tehergépkocsik tárolásával kapcsolatban. Ezt a
kérdést is szabályozni kellene. Szükség esetén összevont (őrzött) telephelyet kell kijelölni
(tehergépkocsi-terminál szociális épülettel).
Baleseti adatok elemzése
A Rendőrségen van a személyi sérüléses közúti balesetek számítógépes nyilvántartása. Ezek elemzése
kizárólag rendőrségi szolgálati szempontból történik. A hiány pótlására az elmúlt 5 év adatainak
elemzését el kell végezni. Így megállapíthatók azok az útszakaszok, közúti csomópontok, kijelölt
gyalogátkelőhelyek és más helyek, amelyek fokozottan veszélyesnek tekinthetők. Ezeken a helyeken kell
a legsürgősebb beavatkozásokat végrehajtani. Célszerű egy naprakész baleseti térképes nyilvántartás
bevezetése, és a balesetek azonnali elemzése városi forgalomszervezési szempontból.
Mozgáskorlátozottak közlekedése
A közlekedés minden területén figyelemmel kell lenni a mozgáskorlátozottak közlekedésére is, ezért a
közterületeken nemcsak gépkocsi-parkolóhelyeket kell biztosítani számukra. Van több olyan kijelölt
gyalogátkelőhely, amelynél a döntött járdaszegély alkalmassá teszi ezek használatát mozgáskorlátozottak
számára. Ezek száma csekély, ezért a szükséges további kijelölt gyalogátkelőhelyet is úgy kell
kialakítani, hogy a mozgáskorlátozottak kerekesszékkel is használhassák azokat.
A fokozatos átépítéseket úgy célszerű sorrendbe állítani, hogy a mozgáskorlátozottak szervezetének
véleménye legyen a meghatározó. Egyesületükkel intenzív kapcsolattartás szükséges, mivel eddig
közlekedéssel kapcsolatos tapasztalataikra és igényeikre vonatkozó felmérés nem készült. Segítségükkel
lehetne például megállapítani, hogy a feltűnően sok mozgáskorlátozott igazolvány használata jogos-e.
Közlekedési információs rendszerek
A városnak nagy az idegenforgalma. Ennek ellenére gyakorlatilag nincsenek idegenforgalmi információs
rendszerek. Egyes idegenforgalmi létesítményeknek (főként szállodáknak és éttermeknek) vannak
információs táblái a főbb utak bevezető szakaszai mellett, de ezeket nem egységes elvek alapján
alakították ki.
A hiány pótlására tematikus közlekedési információs táblarendszer létesítendő a gépkocsivezetők és a
gyalogosok, később pedig a kerékpárosok számára is, amely a város egész területére kiterjed.
A városba ismeretlenül érkező gépkocsivezetők számára még Sopronba érkezésük előtt célszerű
információs lehetőséget biztosítani. Erre legalkalmasabb a 84. számú főút két bevezető szakasza mellett
egy-egy nagyobb parkolóval rendelkező étteremnél vagy pihenőhelynél, vagy benzinkútnál ezeket
kialakítani (esetleg az egyiket a Győri út bevezető szakasza mellett).
Hasonló szerepet kaphatna az előzőekben a Sopron Szálló melletti javasolt nagy parkolóhely is.
A jelenleginél több szolgáltatást nyújtó információs szolgálatra van szükség a GySEV pályaudvaron is a
vonton érkezők számára.

Út- és járdaállapot nyilvántartás
Sopronban az utak és járdák állapota folyamatosan romlik. Ez a tendencia feltétlenül megállítandó. A
számos helyen szükséges karbantartási munkák között fontossági sorrendet kell felállítani. Ehhez jó
eszköz ‒ az egyébként is szükséges ‒ számítógépes adatnyilvántartás, amely két fő adathalmazt
tartalmaz:
• Műszaki adatok
• Forgalomszabályozási adatok
• Az utak műszaki adatai (útszakaszonként):
• burkolat hossza
• burkolat szélessége
• burkolat területe
• burkolat típusa
• burkolat állapota
• útosztály
• az út közúti forgalmának nagysága
Az útosztály, az út közúti forgalmának nagysága és a burkolat állapota alapján egyértelműen felállítható
a karbantartási munkák sürgősségi sorrendje.
• A járdák műszaki adatai:
• burkolat hossza
• burkolat szélessége
• burkolat területe
• burkolat típusa
• burkolat állapota
A gyalogos forgalomban betöltött szerep és a burkolat állapotának ismeretében lehet dönteni a járdák
karbantartási munkáinak sorrendjéről.
Az utak forgalomszabályozási adatai két csoportba oszthatók:
• útburkolati jelek
• közúti jelzőtáblák
Az útburkolati jelek esetében megkülönböztethetők a helyesen és a hibásan kialakított, továbbá a jó és
rossz állapotban lévő burkolatjelek. Köztudott, hogy sok burkolatjel szinte teljesen elkopott.
A közúti jelzőtáblák nyilvántartásánál megkülönböztethetők a szükséges és felesleges jelzőtáblák,
továbbá regisztrálandók a hiányzó jelzőtáblák is.
Megjegyzendő, hogy több felújításnál a legfontosabb munkák elkészülte után a befejező munkák
maradtak el (pl. a Gazda utcában rövid szakaszon a járdaépítés, a Híd utcai - Balfi úti mini
körforgalomnál a környezet kertészeti rendezése stb.)

Hiányosságok tapasztalhatók az utcanevek tábláinak elhelyezésénél ‒ elsősorban lakótelepeken. Olyan
utcáknál, ahol épület falára nem lehet megfelelően az utcanév-táblát kihelyezni, ott külön oszlopra
helyezendő ki a tábla az utca tényleges kezdeténél.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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4. Közművesítés
A meglevő és az új beépítésre szánt területek közműellátása a meglevő rendszerek továbbfejlesztését
igényli. A legnagyobb fejlesztést a vízellátás és a szennyvízcsatornázás területén kell végrehajtani.
A beépítésre szánt fejlesztési területek nagy része jelenleg beépítetlen, közművesítés nélküli területen lett
kijelölve. Ezek a közművesítést igénylő területek a város északnyugati, keleti és délkeleti belterületeihez
csatlakoznak. A kereslet-kínálat függvényében azok a területek válnak akcióterületté, amelyekre
nagyobb lesz a kereslet. Az utcák igényes kialakítására egyre több figyelmet kell fordítani.

telepeken kitermelt víz nagy részének minősége I. osztályú, ezért a rendszerbe juttatás előtt különleges
vízkezelésre nincs szükség.
Az 1.sz. táblázat a soproni vízellátó rendszerben kitermelt és értékesített vízmennyiségek összesített
adatait mutatja 1996 - 2010. évek között:

A központi belterülethez csatlakozó fejlesztési területek határa a tervezett M 85-ös út. A közmű
hálózatfejlesztések ezt figyelembe véve a főúton belül maradnak, nem terjeszkednek túl rajta. Virágvölgy
beépítési területe lecsökkent, mert a történelmi borvidék nem kerül beépítésre, a továbbtervezésnél a már
elkészült közműterveket a módosított területfelhasználáshoz kell igazítani.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

A./ VÍZI KÖZMŰVEK
A. 1. Vízellátás
1.1. Általános adatok
A tiszta, egészséges ivóvíznek, mint az emberi élet nélkülözhetetlen alapelemének a biztosítása minden
korban, mindenhol komoly feladatot jelentett, így a Sopron és környékén élő emberek számára is.
Az állandó fejlődés, fejlesztés története során mindig voltak döntő jelentőségű helyzetek, - részben a
lakosság részéről megjelenő igények – vagy fellépő hiányok – részben más körülmények – egészségügyi
veszélyek, ipari, mezőgazdasági fejlődés, urbanizáció, stb, amelyek mennyiségi és minőségi változást
indukáltak a vízszolgáltatás területén.
Néhány kiragadott, nagy jelentőséggel bíró állomás a soproni vízellátás fejlődéséből:
• 1886. Sopron város közgyűlése határozatot hozott a vízbeszerzéssel kapcsolatos kutatásokra és a
vízmű terveinek elkészítésére
• 1892-ben Budapest és Győr után az országban harmadikként üzembe lép a soproni vízmű,
melynek akkor épített egyes elemei, mint a főtelepi galéria, főtelepi gyűjtőkút, a bécsi-dombi
víztároló mai is működnek.
• 1928. a vízhiány megszüntetése érdekében elkészül a csalánkerti artézi kút
• 1955-61. kis-tómalmi vízbázis, gépház, fővezetékek kiépítése
• 1956-64. kőhidai vízbázis feltárása
• 1970-71. fertőrákosi vízbázis kiépítése
• 1980. befejezésre kerül a Fertőmenti Regionális Vízmű kiépítése
• 1983-89. „Hegykői Regionális Vízmű” megépítése, beindítása
• 1993. „Hegykői Regionális Vízmű” üzemen kívül helyezése
Ma a soproni vízellátó rendszerről nemcsak Sopron, hanem még négy település: Ágfalva, Fertőrákos,
Harka és Kópháza települések vízellátását biztosítják. A kiépítés teljes körű, hiszen a belterületi
ingatlanok ellátása 100%-os.
A soproni rendszert ellátó vízbázisok Sopron közelében helyezkednek el, ezek a következők: Fertőrákos,
Sopronkőhida – ide tartoznak a kis-tómalmi, és a csalánkerti kutak – és a Somfalvi galéria. A vízmű
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

1.sz. táblázat
Víztermelés Értékesítés
ezer
ezer
3
m /nap
m3/nap
15,389
11,736
16,247
11,566
16,236
11,351
15,398
11,251
14,231
11,336
14,116
11,585
15,371
12,097
15,046
11,919
14,188
11,897
13,637
11,720
13,549
11,636
13,815
11,520
13,039
11,112
12,900
10,683
12,686
10,588

különbözet
ezer
%
m3/nap
3,653
76,3
4,682
71,2
4,885
69,9
4,147
73,1
2,895
79,7
2,532
82,1
3,274
78,7
3,127
79,2
2,291
83,9
1,917
85,9
1,913
85,9
2,295
83,4
1,927
85,2
2,217
82,8
2,098
83,5

Sopronra vonatkozó éves vízértékesítési adatokat a 2.sz. táblázat, illetve az 1.sz ábra, a napi átlagos
vízértékesítési adatokat a 3.sz. táblázat, 2. ábrák mutatják.
2.sz. táblázat
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Vízértékesítés ( m3/év)
Lakosság
Intézmény
Vállalkozás
Összesen
2.240.573
594.191
1.277.062
4.111.826
2.167.696
777.351
1.295.212
4.240.259
1.847.001
560.558
1.522.743
3.930.302
1.946.777
810.410
1.171.294
3.928.481
1.928.478
811.182
1.160.193
3.899.853
2.027.216
807.180
1.192.741
4.027.137
2.104.094
815.303
1.231.148
4.150.545
2.127.859
788.727
1.096.255
4.012.841
2.134.079
757.007
1.116.361
4.007.447
2.143.535
725.412
1.076.886
3.945.833
2.148.716
710.997
1.054.301
3.914.014
2.148.600
671.503
1.042.848
3.862.951
2.127.263
670.560
934.248
3.732.071
2.085.673
621.997
865.780
3.573.450
2.100.611
602.616
840.818
3.544.045
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3

Sopron ágazatonkénti vízértékesítése (m /év)

Sopron ágazatonkénti vízértékesítése (m /nap)

4,500,000

14,000

4,000,000

12,000

3,500,000
10,000

3,000,000

Lakosság

2,500,000

Intézmény

8,000

Intézmény

2,000,000

Vállalkozás

6,000

Vállalkozás

1,500,000

Összesen

Lakosság

Összesen

4,000

1,000,000
2,000

500,000

1. ábra Ágazatonkénti éves vízértékesítés
3.sz. táblázat
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Vízértékesítés (ezer m3/nap)
Lakosság
Intézmény
Vállalkozás
6,139
1,628
3,499
5,939
2,130
3,549
5,060
1,536
4,172
5,334
2,220
3,209
5,284
2,222
3,179
5,554
2,211
3,268
5,765
2,234
3,373
5,830
2,161
3,003
5,847
2,074
3,059
5,873
1,987
2,950
5,887
1,948
2,888
5,887
1,840
2,857
5,828
1,837
2,560
5,714
1,704
2,372
5,755
1,651
2,304

19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

19
96

19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

-

2. ábra Ágazatonkénti napi vízértékesítés
Összesen
11,265
11,617
10,768
10,763
10,685
11,033
11,371
10,994
10,979
10,811
10,723
10,583
10,225
9,790
9,710

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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Megállapítható, hogy az összes vízfelhasználás 1998-ban érte el a mélypontot, utána a lakossági
fogyasztás kismértékben emelkedett, de 2002. óta érdemi fogyasztásváltozásról beszélni nem lehet.
A víztermelési csúcs a napi átlaghoz viszonyítva 121-152%, míg a vízfogyasztási csúcs a napi átlaghoz
képest 138-166% között jelentkezett. Ezek az adatok jelzik a szükséges vízbázis kapacitás nagyságát.
Fejlesztések
A hosszú-távú vízellátás biztosítás előkészítése céljából Sopron Megyei Jogú Város 2007. évben
tanulmánytervet készíttetett a becsült vízfogyasztások és a vízmérleg meghatározására. A munka során
Sopronra és a vízellátásban kapcsolódó 4 településre érvényes fejlesztési tervek kerültek feldolgozásra.
A tanulmányban rögzítésre került, hogy a tervezett fejlesztések megvalósulása igen sok bizonytalanságot
hordoz magában, ezért nem szabad pontos értékkel jelezni a távlati vízfogyasztásra kapott adatokat,
helyette az adatok intervallumban történő megjelenítése célszerű. Az így becsült vízfogyasztási értékeket
a 4. sz. táblázat mutatja.
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4. sz. táblázat
Becsült alapérték
(ezer m3/nap)
2023
2038
Vízellátásba már
bekapcsolt
területek
Szabályozási
tervekben
szerepelő
fejlesztések
Szabályozási
tervekben
nem
szerepelő
fejlesztések
Összesen

12,129

4,346

12,658

9,182

Becsült intervallum
(ezer m3/nap)
2023
2038
11,886 –
12,372

12,405 –
13,164

3,260 – 4,781 6,427 – 10,559

613

2,755

460 - 644

2,066 – 3,031

17,088

24,595

15,606 –
17,797

20,898 –
26,754

1.2. Vízbázisok
A soproni vízellátó rendszerben jelentkező vízigényt jelenleg az 1892-ben épült Somfalvi galériából, a
21 db kutat magába foglaló sopronkőhidai és a 10 kutat magába foglaló fertőrákosi vízbázisokból
biztosítják.
A fertőrákosi és sopronkőhidai vízbázisokra elkészültek a diagnosztikai vizsgálatok és ezek alapján a
védelembe helyezési tervek. Fertőrákosi vízbázisra 2009-ben adta ki a határozatot a vízügyi hatóság. A
vízügyi hatóság a sopronkőhidai vízbázis védelembe helyezési eljárásában előírta, hogy a sopronkőhidai
vízbázis és a tómalmi-csalánkerti kutak védelembe helyezési terve egymással összefüggésben, egy
dokumentációban kerüljön meghatározásra. Ez a munka jelenleg tervezési fázisban van.
A Somfalvi galéria elhelyezkedése, környezetének beépítettsége, a becsült védőterületen levő
területhasználat már középtávon sem teszi lehetővé a védhetőségét, ezért ennek kiváltása szükséges.

5.sz. táblázat

Somfalvi galéria
Sopronkőhida-Tómalom-Csalánkert
Fertőrákos
Soproni rendszer összesen:

A jelentkező feladatok mindhárom szolgáltatási területen közel azonosak:
• megfelelő nagyságú vízbázis kapacitás biztosítása,
• nyári csúcsigények kielégítése,
• szolgáltatás üzembiztonságának növelése
Megvizsgálásra kerültek az egyes szolgáltatási területeken jelentkező problémák közös megoldásának
lehetőségei, ami elsősorban az egyes területek közötti vízátadást/vízátvételt jelentették.
A tárgyalások és az elhangzottak elemzése után mindkét fél oldaláról kialakult az az álláspont, hogy a
magyar és az osztrák feladatoknak az egymással összehangolt, egymást kiegészítő kimunkálása során
kedvezőbb megoldás valósítható meg mindkét ország tulajdonosi köre és szolgáltatói részére, mint
egymástól függetlenül.
Kidolgozásra került a három vízellátó rendszer – a SopVíz, az Észak-burgenlandi Vízmű, és a Középburgenlandi Vízmű – összekapcsolás lehetőségének feltételei, a három vízmű együttműködésének terve,
a meglévő önálló rendszereken szükséges adaptálási és kiegészítő munkálatok.
A három rendszer összekapcsolásának vizsgálata során a következő fő elvek kerültek megfogalmazásra:
• a Sopron-Fertőd térség közép- és hosszú-távú vízellátás érdekében a hegykői vízbázist, hegykői
vízművet ismét üzembe kell állítani.
• az Észak-Burgenlandi Vízmű esetében, mivel a Fertő tó alatt új vezeték építése más szempontok miatt
ma nem lehetséges, a „Fertő-zúg” vízellátásához szükséges többlet vízmennyiség biztosítása a „hegykői
vízbázisból” történik, ugyanez a vízmennyiség Sopron számára nyugatról a neudörfl-i vízbázisból kerül
visszaadásra.
• a Közép-Burgenlandi Vízmű üzembiztonságát szolgáló összekötés pedig a Soproni Vízművel történik,
így a „sieggrabeni nyereg” kikerülhető.
A projekt első fázisa - mely a vízbázis felújításokat és a szükséges engedélyezési tervek elkészítését
tartalmazza - az Ausztria–Magyarország Európai Területi Együttműködési Program 2007-2013
(Osztrák-Magyar CÉL3) keretében 2009-ben támogatást nyert.

A rendszert ellátó vízbázisok adatait az 5.sz. táblázat mutatja:

Vízbázis neve

2005. novemberében a Burgenlandi Tartományi Hivatal és az Észak-Burgenlandi Vízmű megkereste
Sopron Megyei Jogú Várost, valamint a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt.-t a Fertő tó keleti
partjának a „Fertő-zúg” és Közép-Burgenland vízellátás üzembiztonságának javítását célzó feladatok
megvalósításával kapcsolatban.

Jelenlegi kapacitás
(ezer m3/nap)
2,160
9,560
5,000
16,720

A nyári csúcsok kielégítéséhez már közép-távon is szükséges, az 1993-ban leállított hegykői regionális
vízmű újbóli üzembe helyezése.
Az újraindítás előkészítése 2000. évben kezdődött, azóta folyamatosan készülnek a vízbázisra vonatkozó
diagnosztikai vizsgálatok, illetve a szükséges/lehetséges kútfelújítási vizsgálatok.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

E program keretében újabb vizsgálatok készültek, melyek alapján elkészült 5 db kút, 10.000m3/nap
teljesítménnyel, várhatóan 2011. évben elkészül további 6 db kút, 8.000m3/nap teljesítménnyel.
Fejlesztések
A Somfalvi galéria elhelyezkedése, környezetének beépítettsége, a becsült védőterületen levő
területhasználat már középtávon sem teszi lehetővé a védhetőségét, ezért ennek kiváltása szükséges.
A hegykői vízbázis teljes rekonstrukciója utáni vízbázis adatokat (ezer m3/nap) a 6.sz. táblázat mutatja:
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6. sz. táblázat
Meglévő vízbázisok

Felújítandó vízbázis

Fertőrákos
Sopronkőhida
Somfalvi galéria
Hegykő

5,000
9,560
18,000

Mindösszesen:

32,560

Ezeket az adatokat összehasonlítva a 4. sz. táblázatban bemutatott távlati becsült vízigény adatokkal,
megállapítható, hogy a hegykői vízbázis tervezett felújítása után Sopron és térsége vízellátásához
szükséges vízbázis kapacitás rendelkezésre fog állni.
Meg kell említeni, hogy a hegykői vízbázis nem csak Sopron és a kapcsolódó négy település vízigényét
szolgálja, hanem az egész térségét. A vízbázis/vízmű újbóli elindításával összekapcsolásra kerül a
Sopron térségi, a Nagycenki és a Fertő-parti vízellátó rendszer. Ez jelenleg 19 település ellátását
jelentené. A megfelelő döntések előkészítéséhez figyelembe kell venni az összekapcsolás után kialakuló
valamennyi (19) települést érintő fejlesztési igényt.
1.3. Víztárolók, nyomásviszonyok
Az ellátási területen – még ugyanazon a településen belül is - viszonylag nagy szintkülönbségek
találhatók. Belterületen legalacsonyabb közterületi fekvés Fertőrákoson (B116 m), míg a legmagasabb
terepszint Sopronban Új-Hermes településrészen (B501 m) magasságban található. Ennek megfelelően
ahhoz, hogy a 38/1995 sz. Kormányrendeletben a szolgáltatási pontra meghatározott minimálisan1,5 bar,
maximálisan 6,0 bar nyomásérték biztosítható legyen, 22 db magassági zóna, illetve nyomásövezet
kialakítására volt szükség. Az egyes zónákban a megfelelő üzemi nyomást részben ellennyomó
medencékkel, részben gépházi szivattyúkkal, illetve fordulatszám-szabályozású szivattyús
nyomástartással biztosítják.
7. sz. táblázat
Medence neve
Fertőrákos vízműtelep
Fertőrákos község
Kőhida vízműtelep
Kis-Tómalom gépház
Csalánkert vízmű
Pozsonyi úti telep
Pozsonyi út
Bécsi domb
Villasori átemelő telep
Villasori átemelő telep
Vashegyi medence telep
Vashegyi medence telep
Várisi medence
Brennbergvölgyi ifjúsági tábor
Brennbergbánya nyomásfokozó

Térfogat
(m3)
500
50
2000
200
125
2000
1000
1200
2000
1600
2000
400
5000
20
50

Fenékszint Túlfolyószint
(mBf)
(mBf)
116,54
120,26
183,90
186,40
148,79
154,74
142,93
146,38
156,32
159,32
171,06
177,16
165,69
170,69
257,85
260,75
250,44
256,74
251,45
255,79
314,96
321,40
319,25
322,71
260,70
266,70
278,18
280,28
407,16
409,26

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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Hermes-domb nyomásfokozó
Hermes-domb nyomásfokozó
Hermes-hegy tároló
Balfi medence
Összesen:

50
2x25
20
200
18465

465,77
465,77
507,98

467,87
467,87
510,08
176,40

Fejlesztések
A hegykői vízellátó rendszer újbóli üzembe állítása, illetve az ehhez kapcsolódó osztrák szolgáltatókkal
kiépítésre kerülő összekötések új víztárolók kiépítését teszik szükségessé.
A Hegykő-Sopron új betáplálási iránynál Sopron K-i szélén a harkai kúp közelében (KOGL) új 1000m3es víztároló építése szükséges, B215,0-220,0 m-es túlfolyószinttel. Ebből a tárolóból lehet tovább emelni
a vizet a soproni Villa-sori víztárolóba. Szintén ez a tároló biztosítja Sopron K-i fejlesztési területeinek
és Balf magasabban fekvő részeinek a megfelelő víznyomást, illetve ez a víztároló szolgálja a KözépBurgenlandi vízművel történő összekötést.
Az Észak-Burgenlandi Vízművel kiépülő Somfalva felőli betáplálás miatt a bécsi dombi jelenlegi
1000m3-es víztároló medence 2000m3 kapacitással bővítendő.
A tervezett fejlesztések miatt Sopron É-i részén új nyomásövezet kialakítása szükséges a Tómalmi és a
Villa-sori övezet között. Ez az un „nemeskúti zóna”, mely a B144-B210 m közötti területek részére
biztosítja az előírásos nyomásértékeket.
1.4. Gépházak, átemelő telepek
Jelenleg a fertőrákosi és kőhidai gépházak szállítják Sopron (és a kapcsolódó négy település) számára a
szükséges vízmennyiséget. A vízbázisoknak és a gépházaknak viszonylag egyenletes vízszállítású
teljesítménnyel kell működni.
A ma üzemelő nyomásövezetekhez kiépültek a szükséges gépházak, nyomásfokozók.
A régi hegykői vízbázisból a soproni transzportot biztosító hegykői indítótelep, a nagycenki és kópházi
átemelő gépházak a rendszer leállítása után leszerelésre kerültek.
Fejlesztések
A Pannon-Fertő határon átnyúló vízellátás fejlesztés programmal összefüggésben az új betáplálások
kiépítése esetén ez jelentősen megváltozik, hiszen csak a tényleges vízigény és a Burgenlandból átvett
vízmennyiség különbözetét kell ezeknek a művek teljesíteni. Ezért Fertőrákoson és a kőhidai gépházban
a mai viszonylag egyenletes „merev” teljesítmény helyett, mindig a jelentkező vízigényhez és az ebben
az időpontban átvett víz mennyiségéhez rugalmasan alkalmazkodni tudó szivattyútelepeket kell
kialakítani.
A fertőrákosi és kőhidai telepeken a fertőtlenítésre UV fertőtlenítő berendezéseket, a magas német
keménységi fok csökkentésére központi vízlágyító berendezéseket kell beépíteni.
A hegykői főtelep újraindításakor az új soproni betáplálási iránynál Sopron K-i szélén a harkai kúp
közelében (KOGL) új nyomásfokozó gépház építése szükséges, innen történik a víz továbbítása a várisi
medencében illetve a Közép-Burgenlandi Vízmű részére.
A Neudörfj vízbázis-Országhatár Schattendorf/Somfalva → Sopron új betáplálás esetében Sopron
városon belül a Somfalvi út – Vándor Sándor út kereszteződésénél egy vízáramlás irányát-víznyomást
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szabályozó gépházat kell létesíteni, mely biztosítja a megfelelő áramlást a bécsi-dombi és a várisi
víztárolók töltéséhez.
Az új un. „nemeskúti” nyomásövezet számára a Pozsonyi úti vízműtelepen új gépház építése szükséges.

1.51.4 KOGL → országhatár → Haschendorf
(országhatárig)
NA400-as vezeték építése szükséges.

1.5. Hálózat

1.52. Meglévő fővezetékek átépítése, rekonstrukciója

A városi vízvezeték hálózata az 1891. évi ünnepélyes vízmű átadás óta folyamatosan épült ki. E hosszú
időnek megfelelően a vezetékek kora, anyaga, műszaki állapota vegyes képet mutat, de a folyamatos
rekonstrukciók következtében műszaki állapota jónak mondható.
A hálózatban ólom, acél, azbesztcement, PVC, KPE, öntöttvas és duktil anyagból készített
vezetékszakaszok találhatók, Ø40-600 mm átmérő között. A vízhálózat kiépítettsége 100%-os.
Az ellátási rendszerhez tartozó belterületi vízhálózat fő adatait a következő táblázat mutatja:

Az új csatlakozási irányok kiépítésével, Sopron város ellátás betáplálási pontjainak, irányainak súlyponti
megváltozásával a meglévő fővezetékek rekonstrukciója, bővítése szükséges. Szintén rekonstrukció
szükséges a Fertőrákos – Sopronkőhida - Sopron fővezetékeken, ezek a vezetékek részben acél, részben
azbesztcement csövekből készültek, elavultak. Fertőrákoson nyomvonal módosítás is szükséges.

Település
Sopron
Ágfalva
Fertőrákos
Harka
Kópháza

8. sz. táblázat
Vízhálózat
Csatlakozó
hossza (km) vezetékek
(db)
239,2
10.365
9,3
616
19,9
816
7,7
505
10,0
694

1.53. Belterületi fővezeték fejlesztések
A tervezett belterületi fejlesztésekhez belső fővezetéki és elosztóhálózat fejlesztés is szükséges. Ki kell
építeni az új nyomásövezetekhez a fejlesztési területet ellátó fővezetékeket (pl. Nemeskúti övezet).
A város K-i részére tervezett fejlesztések ellátásához ki kell építeni az un. K-i fővezeték még hiányzó
szakaszait az Ipari-park - Pihenőkereszt és a Pihenőkereszt - Győri út területek között.
1.6. Vízminőség
A fertőrákosi és kőhidai vízbázisokból nyerhető víz döntő többsége I. osztályú, kezelést nem igényel.

Sopront és a négy települést összekötő külterületi vízvezetékek hossza 30,025 km.

Fejlesztések

Fejlesztések

A hegykői vízbázis felújításánál az eddig elkészült 5 kútból kitermelhető víz vastartalma az
ivóvízszabványban rögzített határértéket (0,2 mg/l) megközelíti, de nem haladja meg. A mangántartalom
4 kút esetében meghaladja a határértéket, ezért a kitermelt víz előkezelése szükséges.

A hegykői vízbázis újraindításával a meglévő hálózaton is rekonstrukciót kell végezni, melyekből csak a
soproni vízellátó rendszert érintő szakaszok kerülnek ismertetésre.
1.51 Szállítóvezetékek
1.51.1 Hegykői főtelep → KOGL átemelő → Sopron
Hegykő-főtelep – Nagycenki átemelő – Kópházi átemelő – Sopron Várisi végtározó között a régi
távvezeték azbesztcementből és acélból készült, melyen sok üzemzavar, csőtörés fordult elő, nagy volt a
hálózati veszteség. E vezetéknek 14 évi üzemszünet utáni újbóli használatba vétele nem lehetséges.
Hegykő főtelep - KOGL átemelő - Sopron végtározó között DN 500 átmérőjű új vezeték kiépítése
szükséges.

A soproni víz hagyományosan kemény, általában 20-35 NK fok között változik. A vízkeménység
közegészségügyi kifogás alá nem esik, viszont jelentősen megnehezíti a víz felhasználását. A magas
német keménységi fok csökkentésére javasolható minden kitermelési helyen lévő gépházban központi
vízlágyító berendezés beépítése.
Ugyanígy javasolható a fertőtlenítésre központi UV fertőtlenítő berendezés beépítése.

Sopron, 2011. április 22.

Koch Péter

1.51.2 (Neudörfl vízbázis)-Országhatár Schattendorf/Somfalva → Sopron
Országhatár → Vándor Sándor úti vízkormányzó mű:
NA500-as méretű vezeték építése szükséges.
Vándor Sándor úti vízkormányzó mű → Várisi víztároló:
NA400-as vezetékrekonstrukció szükséges.
Vándor Sándor úti vízkormányzó mű → Bécsi-dombi víztároló:
NA300-as vezetékrekonstrukció szükséges.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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A. 2. Szennyvízelvezetés
1. Általános adatok
Sopron csatornahálózata az 1800-as évek végétől folyamatosan épült ki. Két fő befogadó volt az Ikva és
a Rák-patak. Mivel akkor szennyvíztisztító nem volt, a keletkező szennyvíz a csapadékkal közös
elvezető rendszerben jutott az élővízbe.
Az első városi szennyvíztisztító 1971. évi üzembe helyezése után megkezdődött az egyesített rendszerű
elvezető hálózat szétválasztása. A tisztított szennyvíz befogadója az Ikva patak.
1974-ben lépett üzembe a Sopronkőhidai szennyvíztisztító, mely abban az időben a büntetésvégrehajtási
intézet és Kőhida lakossági szennyvizének tisztítója volt, 650m3/nap névleges kapacitással. A tisztított
szennyvíz befogadója a Rákos-patak után a Fertő-tó volt.
1988-ban épült meg a Balfi szennyvíztisztító, 300m3/nap névleges tisztítókapacitással, melynek
kapacitása az 1998. évben elvégzett bővítés után 700m3/nap-ra emelkedett. A tisztított szennyvíz
befogadója a Balfi-csatornán keresztül a Fertő-tó.
Az 1994-ben készült el a Fertőrákoson a napi 800m3 kapacitású szennyvíztisztító, melynek befogadója a
Rákos-patakon – és egy „Wetland mezőn” - keresztül a Fertő-tó. A tisztítótelep kiépítése után a kőhidai
szennyvíztisztítóról leválasztásra került a kőhidai, tómalmi lakossági szennyvíz, melyet a fertőrákosi
rendszer fogadott. Szintén a fertőrákosi szennyvíztisztító telepen került megtisztításra a Fertő-tó
vizitelepen keletkező szennyvíz.
1996-ban csatlakozott Ágfalva a soproni elvezető és tisztítórendszerhez.
Mivel nemcsak a városban, hanem a környező településrészeken, településeken is az 1990-es évek
végén, a 2000-es évek elején kiépült a szennyvízelvezető rendszer, a csatornázottság jónak mondható, a
közüzemű szennyvízelvezetéshez való csatlakozás 98%-os.
Az összegyűjtött szennyvizek tisztítására és a keletkezett iszapok kezelésére szolgáló szennyvíztisztító
telepek (Sopron, Sopronkőhida, Fertőrákos) azonban már nem tudták kielégíteni az egyre szigorodó
környezetvédelmi előírásokat. A befogadók (Ikva-patak és a Fertő-tó) vízminőségének védelme
érdekében ezért nemcsak a csatornahálózat bővítésében, hanem a szennyvíztisztító telepeket illetően is
halaszthatatlan fejlesztésekre volt szükség.
Több évi előkészítés után 2004-ben kezdődött ISPA-program támogatással egyrészt új soproni
szennyvíztisztító telep építésére, másrészt hálózati fejlesztésekre vált lehetőség. Sopronban új,
21.000m3/nap hidraulikai tisztítókapacitású szennyvíztisztító telep épült, mely 2008-ban került átadásra.
Ugyanekkor a fertőrákosi szennyvíztisztító telep átépítésre került, 2008-tól előtisztítóként működik, az
előkezelt szennyvíz a soproni szennyvíztisztító telepre került átemelésre.
2008-tól Kópháza és Harka településeken keletkező szennyvíz leválasztásra került a nagycenki
szennyvíztisztító rendszerről, és az új soproni szennyvíztisztító telepen kerül megtisztításra.
2. Szennyvíztisztítás
A 15.000m3/nap névleges kapacitású soproni szennyvíztisztító telepet 1971-ben helyezték üzembe, a
tisztítás csak mechanikai fokozatot jelentett. A tisztított szennyvíz befogadója az Ikva patak. A tisztítómű
biológiai fokozattal történő kiegészítésére 1987-ben került sor. Ekkor a szennyvíztelep védőtávolsága
1000 m volt.
Az ISPA programban Sopronban új tisztítási technológiával teljesen új tisztítótelep épült, melynek
névleges kapacitása napi 21.000 m3, ami várhatóan távlatban is elegendő lesz a régióban keletkező
szennyvizek tisztítására. Nagyon fontos eleme az új technológiának, a szennyvízelvezető rendszert
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
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Jóváhagyási dokumentáció

terhelő többlet terhelés (csapadékvíz, infiltráció) kezelése. A többlet terhelés első 6.000 m3 térfogatára
tároló épült, a 6.000 m3 feletti mennyiség kezelésére a technológia elején leválasztás épült.
Az új technológiával lehetővé vált a csapadékvízzel kevert szennyvíz mechanikai tisztítás után az
utóülepítőkben történő további kezelése. Az eljárással a befogadóba kerülő kevert víz, tápanyag terhelése
tovább csökken.
Fontos eleme a technológiának, hogy a víz tisztítása során melléktermékként keletkező iszapból
megújuló energiaforrás, biogázt és a mezőgazdaságban értékes komposzt anyagot állítanak elő. A
keletkező napi 1500 m3 biogázt gázmotorban hasznosítják, ami a telep hőenergia és villamos energia
igényének jelentős részét fedezi.
Az új szennyvíztisztító telep fő paraméterei a következők:
• hidraulikai kapacitás: 21.000 m3/nap
• szennyezőanyag kapacitás: 165.000 leé
• mennyiségi és minőségi kiegyenlítő puffertározó: 6.000 m3
• védőtávolság: 300m
• komplett iszapkezelés (rothasztás, gázhasznosítás, komposztálás)
A programban megvalósuló új soproni szennyvíztisztító telep lehetővé tette a sopronkőhidai és a
fertőrákosi szennyvíztisztítók kiváltását/megszüntetését, a meglévő fertőrákosi szennyvíztisztító telep
2008-tól csak előtisztítási feladatot lát el.
Balf településrész szennyvizeinek tisztítását un. BIOGEST rendszerű, szakaszos üzemű szennyvíztisztító
berendezés végzi, mely jelenleg a szerves anyag eltávolításon kívül csak részleges tápanyag-eltávolítást
teljesít. A tisztított szennyvíz befogadója a Balfi csatorna után a Fertő-tó, ami a jelenleg érvényes
besorolás szerint érzékeny befogadónak minősül. A tápanyagokra vonatkozó határértékek igen
szigorúak, illetve a további szigorítás valószínűsíthető. A tisztítótelep védőtávolsága 300 m, sajnos több
lakóház és más létesítmény is e védőtávolságon belül helyezkedik el.
A szennyvíztisztítókban 2001-2010. évek között megtisztított mennyiséget éves szinten az 1. sz. táblázat,
naponként értékeket a 2. sz. táblázat mutatja. Meg kell jegyezni, hogy ezek a mennyiségek a
vízfelhasználás mennyiségén túl tartalmazzák a rendszert terhelő idegen (pl. csapadék, stb.)
vízmennyiséget is.
1. sz. táblázat
2001
Sopron
Sopronkőhid
a
Fertőrákos
Balf

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5.302.17 5.689.12 5.364.02 5.638.27 5.457.06 6.028.51 6.043.79 6.163.85 6.372.88 6.145.96
0
0
9
1
0
0
4
1
3
8
115.486
103.313
82.553

122.822
103.747
91.265

2001

2002

114.146
103.333
90.442

96.379
104.694
84.308

2003

2004

78.962
107.181
70.733

84.653
119.204
62.631

3.219
95.805
61.583

0
31.399
60.016

Éves szinten megtisztított szennyvízmennyiségek (m3/év)

0
0
68.876

0
0
72.764

2.sz. táblázat
Sopron
Sopronkőhida
Fertőrákos
Balf

14 526
316
283
226

2005

2006

2007

2008

15 587 14 696 15 447 14 951 16 516 16 558 16 887
336
313
264
216
232
9
0
284
283
287
294
327
262
86
250
248
231
194
172
169
164
Napi átlagos megtisztított szennyvízmennyiségek (m3/nap)

2009

2010

17 460
0
0
189

16 838
0
0
199
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1.ábra
A jelenlegi szennyvíztisztító kapacitásokat a 3. sz. táblázat mutatja.

S oproni s z ennyvíz tis z tító telep éves
terhelés s ének ös s z etétele

3.sz. táblázat
Tisztítótelep

Névleges
kapacitás
m3/d
Sopron
21.000
Balf
700
Összesen:
21.700
Szennyvíztisztító telepek névleges hidraulikai kapacitása (m3/nap)
Bár az ISPA programban elkészült hálózatrekonstrukciók és csapadékvízcsatorna kiépítések
eredményeként a szennyvízelvezető-szennyvíztisztító rendszerről jelentős mennyiségű csapadék került
leválasztásra, a szennyvízhálózatot és a soproni szennyvíztisztító telepet továbbra is terhelik idegen
vizek.
A többlet terhelés forrásai a következő okokra vezethetők vissza:
• ingatlanokon belüli szétválasztatlanságok
• infiltráció
• csapadékvízcsatornával eddig még el nem látott területekről a szennyvízelvezető rendszerbe kerülő
csapadékvíz.
A soproni szennyvíztisztító telepre az ISPA program befejezése után 2007-2010. években érkezett
mennyiségeket az 4. sz. táblázat mutatja, az idegen vizekből származó mennyiséget a 5. sz. táblázat,
illetve az 1. sz. ábra mutatja

vízértékesítés
szennyvízértékesítés
szennyvíztelepre
érkező

4 . sz. táblázat
2007
2008
2009
2010
4.125.477 3.986.963 3.915.771 3.789.801
4.059.012 4.017.988 3.804.772 3.749.941
6.142.818 6.195.250 6.372.883 6.145.968

Soproni szennyvíztisztító telep terhelési adatai 2007-2010 években
5. sz. táblázat
2007
2008
2009
2010
idegenvíz mennyiség 2.083.806 2.177.262 2.568.111 2.396.027
idegenvíz %-os
34
35
40
39
részaránya

7,000,000
6,000,000

s z ennyvíz értékes ítés

4,000,000

víz értékes ítés

3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2007

2008

2009

2010

A grafikon jól mutatja, hogy a vízértékesítés és a szennyvízelvezetés mennyiségei majdnem teljesen
megegyeznek egymással. Az ISPA program befejezése után a tisztítási arány 98-100% között változott.
Az is jól látható, hogy éves szinten az idegen vizekből származó többlet terhelés igen jelentős, a 20072010. években 34-40% között változott.
A balfi szennyvíztisztító telepre 2007-2010. években érkezett mennyiségeket (m3/év) a 6. sz. táblázat
mutatja.
6. sz. táblázat
2007
79.154
74.666

2008
80.097
73.520

2009
72.613
74.429

vízértékesítés
szennyvízértékestés
szennyvíztelepre
61.583
60.016
68.876
érkező
Balfi szennyvíztisztító telep terhelési adatai 2007-2010. években

2010
74.698
83.369
72,764

A táblázatból kitűnik, hogy a balfi szennyvíztisztító telepre érkezett mennyiség kevesebb a szennyvízértékesítés mennyiségénél.
A tisztítótelepek működését negatívan befolyásolja a terhelésingadozás, ez fokozottan érvényes a
csapadékból származó időszakos többletterhelésre.
2009-2010. években a soproni szennyvíztisztító telepre érkező szennyvízmennyiség havi minimális és
maximális adatait a 7. sz. táblázat és a 2. sz. ábra mutatja:
7. sz. táblázat

Soproni szennyvíztisztító telep idegenvíz terhelése 2007-2010. években
január
február
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

idegenvíz menny.

5,000,000

2009 év
minimum maximum
ezer m3/nap
13,340
21,745
15,632
27,610

2010 év
minimum maximum
ezer m3/nap
12,668
24,577
13,377
23,956
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16,535
14,912
12,985
14,925
15,967
13,482
13,140
12,698
12,915
10,888

március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

30,662
23,669
21,418
37,295
28,842
26,765
21,997
17,187
25,027
20,250

11,923
13,090
13,662
16,045
13,595
14,707
14,080
15,443
14,630
13,910

16,807
26,012
22,100
29,693
23,162
27,510
27,257
21,005
17,905
25,515

A kis szennyvízmennyiség, a befogadó érzékenysége, a szükséges tisztítási technológia bonyolult
rendszere miatt a beruházásban és üzemeltetésben irreális magas költségek jelennének meg. Ezen túl
havária esetén jelentős kár keletkezésével kell számolni.
A fentiek miatt javasolható a jelenlegi tisztító előtisztítóként való működtetése, majd az előtisztított
szennyvíznek az Ikva vízgyűjtőjére –soproni szennyvíztisztító telepre - való kiemelése.
3.Hálózat

Soproni szennyvíztisztító telep minimális és maximális terhelési adatai 2009-2010. években
2. sz. ábra
40,000
35,000
30,000
2009 év minimum m3/nap

25,000

2009 év maximum m3/nap

20,000

2010 év minimum m3/nap

15,000

2010 év maximum m3/nap

10,000
5,000

december

november

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

január

0

Soproni szennyvíztisztító telep minimális és maximális terhelési adatai 2009-2010. években
A nagyértékű terhelésingadozás a csapadékeseményekkel van összefüggésben.
Fejlesztések
A soproni szennyvíztisztító telep jelenlegi kiépítettsége, a technológia műszaki színvonala, tisztítási
hatásfoka megfelelő, várhatóan távlatban is elegendő lesz a régióban keletkező szennyvizek tisztítására.
További fejlesztése jelenleg nem időszerű.
A balfi szennyvíztisztító esetében már a jelenlegi határérték előírásokat sem lehet betartani, illetve a
várható szigorítások miatt a tényleges és az elvárt hatásfok különbségek növekedni fognak. A probléma
kezelésére két alternatíva említhető:
• szennyvíztisztítási technológia korszerűsítése,
• a nyers szennyvíz kiemelése a Fertő-tó vízgyűjtőjéből, továbbítása a soproni szennyvíztisztító
telepre.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Sopronban a szennyvízelvezetés elválasztott rendszerű, azonban az 1800-as évektől épített hálózaton
még mindig találhatók csapadékvízzel terhelt szakaszok.
A szennyvízhálózat anyaga, átmérője változatos, megtalálhatók a falazott, a monolit csatornák, később az
új anyagok kőagyag, beton, azbesztcement, műanyag csövek is felhasználásra kerültek.
8.sz. táblázat
Hálózat anyag szerinti megoszlása
Vízmű által üzemeltetett
Acél:
Azbesztcement:
Beton:
Hobas:
KG-PVC:
KM-PVC:
Kőagyag:
KPE:
Uponor:
Tégla:
Nincs azonosítva:
Összesen:
Nem a vízmű által üzemeltetett
Csatorna összesen:

Hossz (m)
104
13.149
62.373
1.459
115.352
3.792
33.476
23.419
9.948
270
16.447
279.789
66.472
346.259

Szennyvízelvezető hálózat csőanyag szerinti megoszlása
A főgyűjtők követik az élő vízfolyásokat, az Ikva és Rák-patakot.
A Rák-patak-tól D-re eső területek szennyvizét az 1-0-0 jelű főgyűjtő vezeti le, az Ikva és a Rák-patak
közötti terület szennyvizét a 2-0-0 és a 3-0-0 főgyűjtő, míg az Ikvától É-ra fekvő területeken keletkező
szennyvizet a 2-1-0 jelű főgyűjtő vezeti le.
Az 1-0-0, 2-0-0, 2-1-0 jelű főgyűjtők 1968. után épültek, az akkor elérhető anyagokból - általában
előregyártott betoncsövekből - és az akkori építési technológiával. Műszaki állapotuk - bár
korszerűsítésük folyamatosan történik - elsősorban vízzárósági probléma miatt nem nevezhető jónak. A
vízzárósági probléma miatt jelentős többletterhelés érkezik a szennyvíztisztító telepre, de a hálózatot is
feleslegesen terheli.
A 3-0-0 jelű főgyűjtő 1994-1997. között épült, ROCLA és SIOME csövekből, műszaki állapota jó. A 30-0 megépítésével és átkötések kiépítésével az 1-0-0 és 2-0-0 jelű főgyűjtők bizonyos mértékig
tehermentesítők lettek.
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A hálózati elemek funkció szerint megoszlása a következő:
Fejlesztések
9.sz. táblázat
Gravitációs

Hálózatfejlesztésnél három fő területet kell megemlíteni:
Szennyvízcsatorna
funkciók
Főgyűjtő:
Gyűjtő:
Gravitációs összesen:
Nyomóvezeték:

Hossz (km)
19,571
193,611
213,182
23,753

Szennyvízelvezető hálózat funkció szerinti megoszlása
A sopronkőhidai szennyvíztisztító megszüntetésével és a fertőrákosi szennyvíztisztító átalakításával
párhuzamosan kiépült ezeken a területeken keletkező szennyvizeknek a soproni elvezető és
tisztítórendszerbe vezető transzport rendszere. Ugyanekkor a nagycenki szennyvízelvezető- és tisztító
rendszerről leválasztásra került Harka-Kópháza gyűjtő és elvezető rendszer, mely szintén a soproni
szennyvíztisztító rendszerhez kapcsolódik.
A 2004-2008. között lezajlott ISPA-programban Sopronban részben hálózat rekonstrukció, részben
hálózatbővítés történt. A hálózatrekonstrukció egyik eredménye. hogy a meglévő hálózaton csak egy
helyen, a Hunyadi János utcában van egyesített rendszerű csatorna, melynek szétválasztására a tervek
rendelkezésre állnak.
A hálózat rekonstrukción belül talán a legfontosabb elem volt, hogy a 2-0-0 jelű főgyűjtőnek a Selmeci
utca és Híd utca közötti szakaszán, a 2-1-0 jelű főgyűjtőnek a Szélmalom utca és a Bem utca közötti
szakaszán a nyomvonal az Ikva-patak kisvízi medréből kihelyezésre került. Ezzel a fenti szakaszokon a
főgyűjtők vízzárósági problémái és a megközelíthetetlenségből származó üzemeltetési problémák
megoldásra kerültek.
Bár az ISPA programban elkészült hálózatrekonstrukciók és csapadékvízcsatorna kiépítések
eredményeként jelentős mennyiségű csapadék került leválasztásra a szennyvízelvezető-szennyvíztisztító
rendszerről, a szennyvízhálózatot és szennyvíztisztító telepet továbbra is terhelik idegen vizek. Ez a
többlet terhelés részben az ingatlanokon belüli szétválasztatlanságokból, az infiltrációból és a
csapadékvízcsatornával eddig még el nem látott területekről a szennyvízcsatornába kerülő
csapadékvízből származik.
Nem került kiépítésre a Várkerület, Rózsa u, Szentlélek u, Balfi u érintett ingatlanjainak visszaforgatása
az új elvezető rendszerre, tehát a rossz műszaki állapotú, és felhagyott 2-0-0 és 2-1-0 jelű főgyűjtőkbe
kerülő fenti ingatlanokon keletkező szennyvízen túl az idegen vizek ma is terhelik az elvezető hálózatot,
és a szennyvíztisztító telepet.
Az ISPA programban megvalósított hálózatbővítések elsősorban Virágvölgy, Tómalom, Kutyahegy
lakóterületén történtek. E területek bekapcsolása részben összefügg a kőhidai-fertőrákosi
szennyvíztisztító megszüntetésével, az ott keletkező szennyvizeknek a soproni elvezető rendszerbe való
juttatásával.
Az ISPA program hálózatbővítési munkái érintették Kópháza, Fertőrákos, Ágfalva, Harka
transzportvezeték át- illetve kiépítését.

• fejlesztési területeken történő hálózatbővítés,
• transzport rendszeren történő fejlesztés,
• a szennyvízelvezető/szennyvíztisztító rendszert terhelő idegen vizek mennyiségének csökkentése,
kizárása.
• A fejlesztésre kijelölt területeken már az első ütemben ki kell építeni a szennyvízgyűjtő és továbbító
rendszereket. Ezek közül kiemelten kell kezelni a Virágvölgy azon részeit, ahol már a vízellátás kiépült,
de szennyvízelvezetéssel még nem rendelkeznek.
A területfejlesztést csak oly mértékben szabad végezni, melyhez biztosítható a szennyvíz gyűjtő- és
továbbító hálózat kiépítése. Különösen élesen jelentkezik ez a probléma a város É-i fejlesztési területein,
ahol fogadni és továbbítani kell Fertő-tó – Fertőrákos – Köhida – Tómalom transzport vonalon érkező
szennyvizet.
• A Virágvölgy, Aranyhegy, Fertő-tó vízitelep, Fertőrákos, Kőhida, Tómalom területeken keletkező
szennyvizek soproni szennyvíztisztító telepre való juttatására javasolható tanulmányterv készítése.
Javasolható olyan transzportrendszer kiépítése, melyen az É-i területről érkező viszonylag nagy
szennyvízmennyiség közvetlenül kerül a tisztító telepre, és nem terheli a városi hálózatot.
• A szennyvízelvezető/szennyvíztisztító rendszert terhelő idegen vizekből származó többletterhelés
csökkentése érdekében első ütemben a származásának meghatározása, monitoring rendszer kiépítése
szükséges. Ez után tervszerűen lehet elvégezni a szükséges leválasztásokat, ami elsősorban az
ingatlanokon belüli szétválasztást, illetve a műszakilag nem megfelelő állapotú, nagy infiltrációs
terhelésnek kitett csatornaszakaszok meghatározását, rekonstrukcióját jelenti.
A szennyvízelvezető rendszer csapadékvíz terhelésének csökkentését eredményezné, ha kiépülne a
csapadékelvezető hálózat ott is, ahol jelenleg még nincs kiépítve.
Az idegen vizeknek a hálózatból való kizárása a szennyvíztisztító telepen jelentkező nagy
terhelésingadozás jelentősen csökkenését eredményezné.

Sopron, 2010. április 27.

Koch Péter

Az új területek bekapcsolásával, illetve a fenti településeken keletkező szennyvíz soproni rendszerbe
való juttatásával együtt járt átemelő gépházak építése.
Az ISPA program befejezése utána közigazgatási területen 10 db kisátemelő, 15 db gyűjtő átemelő és 8
db transzport átemelő működik.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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A. 3. Csapadékvíz elvezetés
1. Természeti adottságok
1.1 Domborzati viszonyok
Sopron az Alpok keleti nyúlványainak számító Soproni-hegység és a Fertő tó mellett húzódó Balfidombság közötti völgyben fekszik.
A Soproni-hegység legmagasabb csúcsa, a Magas-bérc 557 métere. Valamivel alacsonyabb az Asztalfő
(551 m), amely a hegység legnyugatibb csúcsa Magyarországon. Sopron közvetlen közelében
alacsonyabb a hegység: a Dalos-hegy 401 m, a Károly-magaslat 394 m, a Nándor-magaslat 324 m. A
város melletti Bécsi-domb és a kissé távolabbi Balfi-dombság még a 300 méteres magasságot is alig éri
el. Legmagasabb pontja az országhatár közelében lévő Gödölye-bérc (283 m).
A város domborzati viszonyai változatosak. A várost átszelő Ikva patak és Rák patak völgyét határoló
vonulatok magassága: 240-300 m között található.
A régi városközpont 210-220 m magasan fekszik. A két patak által bezárt terület kiemelkedő pontja a
Kuruc domb, melynek magassága 239,0 m.
A város domborzati viszonyai a csapadékcsatornázás szempontjából kedvezőek. A gravitációs
vízelvezetés biztosítható.
1.2 Geológiai, talajmechanikai viszonyok
A Soproni hegység ókori kőzetekből, főként gneiszből, fillitből és más palákból felépített hegység,
amelyre észak felől miocén takaró borul. Tönkszintjei a Kisalföld felől közeledve lépcsősen emelkednek
egymás fölé. A tönkszintek a külső erők pusztító tevékenységének nyomai, mert a különböző kori
képződmények ugyanabban a magasságban nyesődtek le, tehát nem szerkezeti mozgás hozta őket létre.
A legalsóbb mindjárt Sopron délnyugati oldalán már a pleisztocén kori hegységperemi lepusztulás
eredményei. A hegység legismertebb pontja a Sopronra és a Fertő vidékére, valamint az Alpok felé is
kitűnő látképet nyújtó Károly magaslat.
A hegység völgyeiben, a lerakódott harmadkori rétegekben nyitották meg 200 évvel ezelőtt hazánk első
szénbányáját, Brennberg-bányát, amelynek széntelepei azonban már kimerültek.
A Soproni-hegység keleti oldalán kis medence húzódik, amelytől keletre, a Fertő partjára még egyszer
felszínre emelkednek a kristályos pala részletek. Az ún. Balfi-tönk (Balfi-dombság) ez, amely a Fertő
tavat délnyugatról keretezi. Északi végére nagy mennyiségű Lajta-mészkő rakódott. Ebben nyitották meg
Fertőrákosnál az ország legnagyobb régi kőbányáját.
A két patak közötti településrészen a felszín alatt -4,0 m mélységig feltöltés talajrétegződések találhatók.
A feltöltés anyaga iszapos kőtörmelék vagy téglatörmelék.
A feltöltés alatt, illetve ahol ilyen nincs, a talajfeltárások többségében változó kötöttségű agyagrétegek
fordulnak elő, melyekbe iszap, iszapos homokliszt ékelődött be. Az Ikva és Rák patak környezetében a
fedőréteg alatt homokos-kavics és iszapos kőtörmeléket találunk.
A város nyugati részén, a Lővérek területén a felszíni humusz alatt mészrögös agyagtalaj található. A
Kuruc domb déli oldalán agyagtalaj, északi lejtőjén pedig a térszintig terjedően mészkő található.
Csatornázás szempontjából figyelembe veendő mélység talajvíz csak az Ikva és Rák patak környezetében
található.
Vízrajz
Sopron központja az Ikva patak völgyében épült fel. A kisebb patakok vizét is felvevő Rák patak a
várostól délkeletre ömlik az Ikvába, mely azután a Répcébe torkollik. A Sopron és Fertőrákos közötti
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rész forrásokban igen gazdag. Itt van a Kis- és Nagy-Tómalom, mely a soproniak kedvelt pihenőhelye.
Gyógyító vizű források is több helyen törnek fel a mélyből, közülük is a legismertebbek a balfiak.
Sopron keleti részén és a várostól kelet és északkeleti irányban terül el a Fertő-tó. Hazánk második,
Közép-Európának pedig harmadik legnagyobb tava. A Balfi-dombság meredek pereme alatt kialakult
észak-déli irányú süllyedékben a pleisztocén kori kialakulás óta összegyűltek a környék lefolyó vizei. Így
alakult ki a tó. A sekély sós tó területe 335 km2, ebből 87 km2 tartozik Magyarországhoz. A tó
hosszúsága észak-déli irányban 35 km, szélessége 7 és 15 km között változik. Átlagos mélysége 60-70
cm, de legnagyobb mélysége is alig éri el a 160 cm-t.
A Fertő-tó vízgyűjtő területe mintegy 1300 km2. A legtöbb vizet a Soproni-hegységben eredő Vulka
patak szállítja a tóba, ezenkívül a Rákosi patak, valamint néhány kisebb vízfolyás ömlik bele.
Nagy felülete miatt több víz párolog el belőle, mint amennyi csapadék formájában belé jut. A Fertő tó
vízállása igen változó. Előfordul – utoljára 1865-70. között – , hogy a tó teljesen kiszárad, ekkor az
élővilága is teljesen kipusztul. Amikor azonban újra megtelt vízzel a meder, ismét megjelentek a
nádasok, visszatértek madarai és halai is.
Sopron közigazgatási területén kívül, a Fertő-tó déli végénél indul kelet felé a Hanság-főcsatorna, melyet
a múlt század végén ástak arra a célra, hogy a tó felesleges vizét elvezessék.
1.3 Éghajlati viszonyok, csapadékadatok
Sopron éghajlatát az Alpok közelsége nagymértékben befolyásolja. A város és környéke hazánk
legkevésbé szélsőséges klímájú vidékei közé tartozik. A nyár nem túl meleg, a tél nem tart sokáig. Az évi
középhőmérséklet 9,6 C, a csapadék évi mennyisége 750-850 mm között mozog. A Soproni-hegység az
ország legcsapadékosabb tájai közé tartozik. (A legtöbb csapadékot a Kőszegi hegységben mérik, évente
több mint 1000 mm-t.)
1.4 Klímaváltozás
A tudományos világban növekvő egyetértés tapasztalható abban, hogy klímánk változóban van és ennek,
- legalább részben - az emberi tevékenység az oka. A globális klímamodellek eredményei a változások
irányát illetően megegyeznek. A változások mértékének előrejelzése azonban problematikus, az egyes
modellek eltérő eredményeket szolgáltatnak, és azok bizonytalansága jelentős. A hétköznapi emberek
között általános a vélekedés, hogy az utóbbi években, - általában nem pontosítva ez milyen időtávot ölel
fel -, az időjárás „megbolondult”, nem úgy viselkedik, mint régen. Növekszik például a szélsőséges
hőmérsékletek, csapadékok, árvizek és viharos szelek előfordulási gyakorisága. Ezek ugyan szubjektív
vélekedések, de úgy tűnt, hogy hazánk éghajlatában az utóbbi évtizedekben változás következett be.
A hazai kutatásuk alapján az alábbi összefoglaló következtetések tehetők:
1) Az extrém hőmérsékleti paraméterek növekvő tendenciát mutatnak.
2) Általában a csapadék szélsőségek előfordulása növekedett.
3) A nagy csapadékú napok száma csökkent, de az ezen idő alatt lehullott csapadék aránya az
éves csapadékon belül növekedett.
4) Az éves csapadékmennyiség összességében csökkent.
A csapadékra vonatkozó előrejelzések bizonytalansága sokkal nagyobb, mint a hőmérsékleti előrejelzésé,
és a lokális vízgazdálkodási következmények előrejelezhetősége még nehezebb. A csapadékvíz elvezető
rendszereink gyors átalakítása azonban kevéssé lesz megoldható, ha azokra előzetesen nem készülünk
fel.
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A modellek előrejelzése szerint a bázisnak tekintett 1961-1990-es évekhez képest a téli-tavaszi
időszakban akár 40%-os növekedés, míg a nyári-ősziben 10-20%-os csökkenés jelentkezhet az éves
csapadékmennyiség változatlansága mellett. A felszíni lefolyásban még nagyobbak a változások: a téltavaszi félévben 30-50%-os növekedéssel szemben a nyár-ősz időszaki 20-70%-os csökkenés
jelentkezhet.

kb. 560 km2. Vízhozam vonatkozásában az Alpokból érkező vizek a meghatározóak, a város keleti
oldalán (a Sós és Liget patakkal együtt) az alábbi:
NQ1% = 38 m3/s,

NQ3% = 27,0 m3/s,

NQ10 % = 13,0 m3/s

Jellemző esése 3-4 ezrelék.
A városi területeken a vízgyűjtők jellegzetessége miatt a csapadékvíz lefolyás-változások mértéke még
nagyobb is lehet. Kiemelendő, hogy a nyári időszakban a hőmérsékleti jellemzők módosulása a
potenciális párolgás növekedését eredményezi. A talajvíz csökkenő utánpótlódása összességében
súlyos aszályos állapotok kialakulását vetíti előre.
A változó klíma következményei további bizonytalanságokat visznek a csapadékvíz-elvezető rendszerek
tervezésébe. Ha változik a klíma, a múltbeli információkra nem, vagy csak korlátozott mértékben
támaszkodhatunk, hiszen sokkal inkább a folytatódó klímaváltozás hatásaival kell számolni.
Fel kell tehát készülni a klímával együtt változó csapadékviszonyokhoz alkalmazkodni tudó rendszerek
kialakítására, és a meglévő rendszerek átalakítására, illetve annak értékelési módszereire, hogy ezek
milyen üzemelési biztonsági tartalékokkal rendelkeznek jelenlegi kiépítettségükben.
2. Vízgyűjtőterület és befogadók ismertetése
A város vízgyűjtő területe nagyobb a város belterületénél ezért a külső területekről érkező jelentős
mennyiségű csapadékvíz biztonságos elvezetéséről is gondoskodni kell.
A belterületi határon kívül eső vízgyűjtőterület csapadékvizeinek elvezetésével is számolnunk kell,
amely főleg a Fáber rét, Vas-hegy, Károly magaslat és a Dalos-hegy egy részét jelenti, ahonnan az
érkező csapadékvizek terhelik a belterületi kiépített csapadékvíz elvezető hálózatot.
A külterületi részeken fekvő vízgyűjtőterületek nagy része erdővel fedett, ami a lehullott csapadékot
késlelteti és csak kisebb mennyiségben kerül lefolyásra. Huzamosabb csapadékos időben, valamint téli
időszak utáni olvadáskor a lefolyó vizek mennyisége növekszik.
A terület fedettségét a fakitermelés is jelentősen megváltoztatja a és így jelentős vízmennyiséggel
terhelheti a belterületet (pl: Sopronbánfalva, temető környéke). A belterület egy részén olyan
vízgyűjtőterületek is vannak, amelyeknek vizei nem terhelik a városi hálózatot, hanem felszíni árkok
segítségével jutnak el a városi rendszertől különálló befogadókba, ilyen terület található a város északi
részén, kis részben a város déli részén.
Bánfalvát északon határoló Kutya-hegy környéke, valamint az ÉNY-i iparterület egy része is olyan
vízgyűjtő, amelynek csapadékvizei északi irányba gravitálva jutnak el a végső befogadóba az Ikva
patakba.
A Bécsi domb, Virágvölgy, Koronázó domb, Pozsonyi úti kapu környéke, valamint a temetők északi
lejtőinek vizei szintén a városon kívül kerülnek elvezetésre a Fertő tóba, nem terhelik a jelenlegi városi
hálózatot. A Tómalom u., Nemeskút u., Boldogasszony u. által határolt területen lakóterületek
fejlesztésénél nem megoldott jelenleg a csapadékvizek tovább vezetése a külterületen, jelenleg nincs
kiépített befogadó.

Rendezve lett a Híd u. – GYSEV híd közötti szakasz, itt kb.: 1,0 m-es fenéksüllyesztéssel lett megoldva,
így ez a szakasz alkalmas az NQ1%-os árvízszintek levezetésére.
Jelenleg zajlik az Ikva patak fejlesztése, amelyről külön tervdokumentáció készült: „Ikva-patak
többfunkciós mederrendezése és kapcsolódó tározók kialakítása Sopron térségében (A tervet készítette: I.
Controll Hajózási Kereskedelmi és Szolgálgató Kft –Munkaszám: 2-VT/2007).Az Ikva-patak belterületi
szakaszának, a Sós és a Liget patakok rendezésén felül, elkészültek az Ikva patakon a vésztározási
lehetőséget biztosító létesítmények tervei is: három helyen az Ikva patak deltájánál és Sopronban az
országhatárhoz közel az Ikva és a Sós patakon.
2.2 Rák-patak
Vízgyűjtő területe teljes egészében Győr-Moson-Sopron megyében van. Nagysága 36,8 km2, a város
fölötti szakasza vadvízi jellegű.
A városon átfolyva torkollik az Ikva jobbparti 42+256 m szelvényébe. Nagy esésű vízfolyás, a meder
jelentős tagoltságot mutat, a Brennbergi út mellett kőszórásos rézsűvédelem és „U” szelvényű vb.
elemek váltják egymást, majd egy fedett szakasz után ismét nyílt mederben folyik a víz.
A belterületen a Kőszegi útig ismét fedett szelvényben halad, majd alatta rendezett a torkolatig,
stabilizált kisvízi mederben történik a vízelvezetés.
A zártszelvényű csatorna magassága átlagosan: 3,5 m, szélessége: 3,8 m.
Jellemző vízhozamai:
NQ1% = 30 m3/s,

NQ3% = 22 m3/s,

NQ10% = 13,5 m3/s

A vízfolyás fenékesése változó 6-14,4 ezrelék között változik, ezért a folyamatos karbantartása
elengedhetetlen.
2.3 Liget-patak
A vízgyűjtő eredete Ágfalva község felett van, magyar oldalon.
Vízgyűjtő területe: 10,90 km2, rendezett vízfolyás a város felett, annak nyugati oldalán torkollik az Ikva
patak 49129 m szelvényébe.
Mértékadó vízhozamai:
NQ1% = 17,8 m3/s,

NQ3% = 13,7 m3/s,

NQ10% = 9,6 m3/s

Jellemző fenékesés a torkolat fölött 4,5 ezrelék.

A város csapadékvizeinek fő befogadója az Ikva patak és ennek mellékága a Rák-patak. A Rák-patakhoz
csatlakozik a Sós- és Liget-patak. A felsorolt befogadókat az alábbiakban ismertetjük.

2.4 Sós-patak
Vízgyűjtő területe: 12,0 km2, melyből 3-4 km2 Ausztria területére esik. Rendezett vízfolyás, melynek
alsó 150-200 m szakasza „U” szelvényű vb. elem. A város északi területének a csapadékvíz befogadója.
A Vízmű alatt torkollik az Ikva patakba, ahol jellemző mértékadó vízhozamai:

2.1 Ikva-patak
Az Ikva-patak Ausztriában ered, a városon keresztül jut el a Hanság főcsatornába. Teljes vízgyűjtő
területe 688, ebből 158,4 km2 Ausztria területére esik. A Sopronhoz tartozó vízgyűjtőterület nagysága

NQ1% = 18,0 m3/s,
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NQ3% = 14,0 m3/s,

NQ10% = 10 m3/s
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3. Csapadékvíz elvezetés Sopron központi belterületén és környezetében
3.1. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése
A város csapadékvíz elvezető csatornahálózata elválasztott rendszerként, bizonyos lokális területeken,
részeken még egyesített rendszerrel üzemel, ezen területek felszámolása folyamatosan zajlik. A
szennyvízcsatornák illetve a szennyvíz főgyűjtők közelmúltban befejeződött fejlesztésével, kiépülésével
kijelenthető, hogy megszűntek a vízfolyásokba való szennyvízbevezetések és a szennyvizek növekvő
mértékben kerülnek a tisztítótelepre. Az egyesített rendszerű csatornák amennyiben nyomvonaluk és
állaguk ezt lehetővé tette csapadékcsatornaként működnek tovább. A csapadékcsatornák kiépítésével
megszüntethető a csapadékvizek szennyvízcsatornába vezetése.
A csapadékvizek elvezetése nyílt illetve zárt rendszerű, közműnyilvántartás zárt csatornák esetében
létezik. Az árkokra, folyókákra, átereszekre vonatkozó nyilvántartási adatok igen hiányosan, illetve
nincsenek. Ezek általában úttartozékként létesültek és nem egységes koncepció szerint.
A csapadékvizek fő befogadói: az Ikva és Rák-patak. Az Ikva a városon keresztül nyílt mederben halad,
meder korrekciója a Híd utcától lefelé elkészült.
A Rák patak Bánfalván a Hajnal-tértől a Laktanya utcáig, illetve a belvárosban a Frankenburg úttól a
Kőszegi útig zárt meder. A szelvény magassága átlagosan 3,5 m, szélessége 3,8 m.
A Rák- és Ikva patakoknál rendezetlen mederszakaszok találhatók.
A városban épült csapadékvíz csatornák összes hossza 60 km. A csapadékvíz csatornák általában a
legrövidebb úton vezetik le a csapadékvizeket a befogadókba, egyfajta független részvízgyűjtők
rendszereként.
Ennek megfelelően meghatározó, hosszú, több részvízgyűjtőt felölelő
csapadékvízfőgyűjtő nincs, ennek a szerepnek tulajdonképpen a befogadók felelnek meg. Ebből
kifolyólag a csapadék csatornák méretei sem nagyok: a körszelvényű csatornák mérete átmérője 30-100
cm között változik. A legnagyobb tojásszelvényű csatorna 90/135 cm, a nyújtott tojásszelvényű csatorna
90/155 cm belméretű. A csatornák anyaga falazott téglacsatorna, előregyártott beton és vasbeton. A
csatornák állapota és állaga többnyire nem ismert.

•

hiányzó létesítmények.

Kiépített zárt rendszer problémái, a teljesség igénye nélkül:
1. Rák-patak – Hajnal tér patak lefedés + erdei víz
2. Temető utca
3. Szikla utca (Virtuális árok) / Ady Endre utca (Hordalék elzárja a víznyelőket és a bevezetést.)
Külterületi vizek bevezetése nem rendezett
4. Várhegy utca
5. Récényi út
6. Kőszegi utca (Vasút …)
7. Barátság park / Lövér körút
8. Villasor
9. Domboldal elvezetés nélkül
10. Vasút keresztezések
11. Aluljáró
12. Szennyvíz–csapadék összefüggései (egyesített rendszer)
A helyszíni bejárások során szerzett tapasztalatok összefoglalása:
• Előfordulnak olyan utcák, csomópontok, egész lakóövezetek, településrészek, melyeknek
nem, vagy csak részben megoldott a csapadékvíz elvezetése. Ezeken a helyeken a
vízelvezetés „spontán” valósul meg, egyes helyeken a szegélyekkel közrefogott úttest szolgál
mederként, vagy kisebb vízmosások kialakulása indul meg.
• Egymással párhuzamosan vagy kapcsolódóan üzemelnek különböző szervezetek kezelésében
lévő rendszerek (Közútkezelő, Holding, Vízmű).
• Egyes elvezetési megoldások műszakilag nem megfelelők. Jellemzően gondot okoznak az
utcaszint alatt kialakított garázsok lejárói és a nem megfelelő helyen elhelyezett víznyelők.
• A területi fedettség jelentős mértékben megnőtt, különösen a beépítés alatt lévő
településrészeken és ezzel együtt a lefolyási tényezők is megemelkedtek, illetve az
elvezetendő csapadékmennyiség is megnőtt.

Megoldatlan a Lővérek felől lefolyó csapadékvizek elvezetése. A hegy felől érkező víz jelentős
mennyiségű hordalékot hoz magával, melyet a belterületi ingatlanokon, illetve útburkolatokon „rak le”,
mivel a hordalékos vizeket a kisméretű csatornák nem tudják elvezetni, így az a víznyelők felett
elszaladva az útburkolaton rohan lefelé a csapadékvíz.

3.2. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, főbb tennivalók

A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszer kritikus helyei

A Sopron város csapadékvíz elvezetése, általános terv (MÉLYÉPTERV, 1978. augusztus) c. és a Sopron
város csapadékvíz elvezetésének koncepcióterve (FŐMTERV, 1997. szeptember) c. dokumentációk az
akkor érvényben lévő OVHMI 167/2-75 sz. műszaki irányelv 8. sz. táblázata szerinti 1 éves gyakoriságú
csapadékokat vettek figyelembe. A 10 perces csapadék intenzitása 1 éves gyakoriság mellett 133 l/s/ha.
Az eltelt időszakban a csapadékcsatorna hálózat fejlesztése az általános terv szerint történt, a
csatornaméretek meghatározásánál az 1 éves gyakoriságú csapadékokat vették figyelembe.

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. által megfogalmazott csapadékvíz elvezetési problémák,
problémás helyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
• vasútkeresztezések,
• üzemeltetési hibák,
• kiépítettség hiánya,
• külső területekről érkező vizek,
• víznyelők eltömődése.
A fentiek részletes ismertetése a jelen tervvel párhuzamosan készített Csapadékvíz elvezetési
koncepcióterv I. ütemében, fényképes dokumentációval együtt megtörtént.
A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer problémás helyeinek kialakulásában két fő indok játszik
szerepet:
• üzemeltetési problémák
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Az elválasztott rendszerű csatornahálózat méretezése során a korábbi gyakorlatnak megfelelően az 1
éves gyakoriságú mértékadó csapadékok kerülnek figyelembe vételre az alábbiak miatt:

Az MI-10-455-2:1988 Belterületi vízrendezés, Csapadékvíz elvezető hálózat hidraulikai méretezése c.
műszaki irányelve 2.2.3. pontja szerint kiindulásul a 4 éves ismétlődési időre való méretezés javasolható.
Elfogadható a védelem kisebb foka, amennyiben a terepesés következtében az esetleges elöntések ideje
korlátozott. A fővárosi gyakorlatban elválasztott rendszer esetén az 1 éves gyakoriságú záporcsapadékra
történő méretezés az elfogadott.
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•
•
•

•
•

•
•

A cél a tisztítótelep csapadékvíz-terhelésének nullára csökkentése, vagyis mindenhol meg kell
oldani a csapadékvizek biztonságos vezetését a befogadó vízfolyásokba.
A Rák- és az Ikva-patak rendezetlen mederszakaszainak a rendezése szükséges. A patak medrek
rendezési helyein a természetközeli megoldásokat javasolt előnyben részesíteni.
Sopron külterületén, az országhatár és a város tervezett beépítésre szánt területei között, az Ikva
és a Sós patakon a már elkészült tervek szerint meghatározott területen kell a tervezett
záportározókat megépíteni. Első sorban a beépített területek védelmét szolgálják. Az állandó
vízfelületükön kívül a tározók mértékadó árvízszintjéig jelölt terület korlátozott
területhasznosítású, árvíz idején vízelöntéssel kell rajtuk számolni. A vésztározási megoldás
megszüntetheti a patakok által okozott, illetve a patakokba érkező nagytömegű
csapadékmennyiség összeadódó árhullámából keletkező elöntéseket.
A kiépített rendszer problémás helyein a vizek akadálytalan továbbvezetéséhez el kell végezni a
fejlesztéseket illetve a rekonstrukciókat.
Megoldást igényel a Lövérek felől lefolyó csapadékvizek elvezetése. A vízmosások megkötése, a
hegy felől érkező vizek visszatartása és csillapított kivezetése, valamint a belterületi ingatlanok
térburkolatainak és lefolyási tényezőinek felülvizsgálata szükséges elsődlegesen, ugyanakkor az
érintett árkok rendezése, méretük esetleges növelése, jókarba helyezése is elengedhetetlen.
A Tómalom u., Nemeskút u., Boldogasszony u. által határolt területen a lakóterületek
fejlesztésével együtt kell a vízelvezetés kérdését rendezni.
A központi belterület már beépített részeihez csatlakozó, közművesítésre szánt fejlesztési
területek beépítésékor a többi közmű megépítésével egyidejűleg kell megépíteni vízelvezető
csatornákat. A felszíni vízelvezető hálózat megépítése későbbi ütemre nem halasztható el. Az
utcák igényes kialakítása érdekében javasolt zárt szelvényű hálózat kiépítése, az érintett
szabályozási szélességekben ez esetben több helyen lenne lehetőség zöldsáv kialakítására. A
terepadottságokat figyelembe véve kedvező, hogy az új fejlesztési területek vizei nem terhelik
majd a meglevő hálózatot. Azoktól ellenkező irányban lejtenek, illetve ahol a beépített terület felé
lejt a felszínük, a meglevő beépítés felett ajánlott a vizeiket összefogni és a befogadókba
bevezetni. A tervezett M85. számú autóút és az út melletti fejlesztési területek csapadékvíz
elvezetésének a megoldását össze kell hangolni.
Fejlesztési
terület
1/a
1/b
1/c
2
3
4
5
6/a
6/b
7
8
9/a
9/b
10
11
12

Befogadó
Ligat patak, Ikva patak
Ikva patak, Sós patak
Sós patak
Jánostelepi árok, nyílt árok
szikkasztás
szikkasztás
Rákos patak
Kistómalmi patak
Kistómalmi patak
Déli vasúti árok
Ikva patak
Ikva patak
Ikva patak
szikkasztás
Gida patak
Liget patak

Terület
(ha)
43,88
97,06
98,23
221,94
12,84
36,33
15,09
7,91
4,14
88,61
40,15
108,63
40,72
3,37
5,23
22,64

Qm(133)
(l/s)
3501,9
7745,6
7838,9
17710,8
1024,4
2898,9
1203,9
631,2
330,37
7071,08
3203,8
8668,8
3249,5
269,2
417,6
1806,6

Qm(203)
(l/s)
5345,1
11822,2
11964,6
27032,29
1563,5
4424,6
1837,6
963,5
504,25
10792,7
4890,0
13231,4
4959,8
410,9
637,4
2757,5

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

A számításnál figyelembe vett értékek:
A 10 perces csapadék intenzitása 1 éves gyakoriság mellett 133 l/s/ha és 2 éves gyakoriság mellett
10perc = 203 l/s,ha. A burkolt felület aránya 60%, burkolatlan felületek aránya 40%, a lefolyási
tényező: a burkolt 0,8; a burkolatlan 0,3.
•
•

A közterületi vízelvezető csatornahálózat méretezését a koncepcióterv ajánlásainak a
megvalósítása, a települési csapadékvíz-gazdálkodás és a csapadékvíz hasznosításának
(hasznosulásának) lehetőségei befolyásolják. A koncepcióterv javaslatait az 5. pont ismerteti.
Az új beépítésre szánt területeken és a rekonstrukcióra váró területeken már a koncepcióterv új
tervezési és üzemeltetési elveinek kidolgozása alapján, a korszerű csapadékvíz hasznosítási
módok alkalmazásával ajánlott a hálózatokat megépíteni.

A klímaváltozás hatásaira való felkészülés egyik meghatározó lépése a csapadékcsatornázás jelenlegi
filozófiájának megváltoztatása országos és helyi szinten is. Jelenlegi rendszereinket a kívánt biztonság
korlátainak figyelembevételével a lehulló csapadék összegyűjtésére és elvezetésére méretezzük, illetve
alakítjuk ki. A klímaváltozáshoz alkalmazkodó csapadékcsatornázásnak nem csak a mostani, de az egyre
szélsőségesebbé váló lefolyásokat kell fogadnia, de alkalmasnak kell lennie az esetlegesen előforduló
csapadékhiány mérséklésére is.
Ez a mostanitól teljesen eltérő csatornázási elvet, koncepciót, szakmai, települési és lakossági egyetértést
igényel, melyben a csapadékvíz elvezetése helyett a csapadékvízzel való gazdálkodás lép, amelynél a
víz hasznosítását (például öntözéssel), vagy hasznosulását (a talajvíz pótlását) az elvezetéssel egyenrangú
feladatnak kell tekinteni. Ez a kényszer már az elmúlt évek forró, aszályos nyarai során is megjelent,
amikor a lakosok, tetemes többletkiadásokkal járó, ivóvízzel történő öntözésre kényszerültek. Az ivóvíz
árának nagy biztonsággal előrejelezhető további emelkedése ezt a lakossági terhet tovább növeli, illetve
ráfordítás-képtelenség esetén a városi zöldterületek életben-tarthatóságát veszélyezteti.
A csapadékvíz hasznosításának (hasznosulásának) kényszere az eddigieknél sokkal nagyobb szerepet ad
a lefolyás szennyezettségének. Mindezen körülmények a tározási, beszivárogtatási, öntözési és tisztítási
létesítmények olyan új tervezési és üzemeltetési elveinek kidolgozását igénylik, melyek nem, vagy csak
alárendelt szerepben találhatók meg a jelenlegi városi csapadékvíz-csatornázás, és a közlekedési utak
víztelenítésének szabályozásában, következésképpen a gyakorlatban.
Általánosságban kimondható, hogy a meglévő, települési csapadékvíz elvezető rendszerek egyáltalán
nem segítik a csapadékvíz településen belüli hasznosíthatóságát, illetve hasznosulását, hanem az a fő cél,
hogy minél előbb, minél gyorsabban levezessük a befogadóba, „megszabaduljunk” az adott esetben kárt
okozó csapadéktól.
3.3. Jogi környezet
A fejlesztések előkészítése és megvalósítása során kiemelt fontosságú, hogy az élővízi befogadókba,
illetve szikkasztás esetén a talajvízbe bevezetésre kerülő csapadékvíz minősége feleljen meg a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerinti, 4. Általánosan védett terület vízminőség-védelmi területi
kategóriának.
Sopron közigazgatási területe a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolása szerint a fokozottan érzékeny
kategóriába tartozik.
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A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 24.§. (2) szerint, a folyók, patakok, belvíz- és
öntözőcsatornák, tavak, tározók, holtágak parti sávját, továbbá az árvízvédelmi létesítmények (így
például: töltés, árvízvédelmi fal, árvízi tározótöltés) mindkét oldali lábvonalától mért 10-10 méter széles
védősávját úgy kell használni, hogy azt a meder, illetve létesítmény tulajdonosa (használója) a
karbantartási munkák, mérések esetenkénti ellátása céljából a feladataihoz szükséges mértékben, illetőleg
védekezési célból akadálytalanul igénybe vehesse.
4. Egyéb belterületek csapadékvíz elvezetése
(Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalom, Balf, Görbehalom, Új- és Ó-Hermes)
4.1 Természetföldrajzi adottságok
Sopronbánfalváról a Rák-patak mentén vezet a 86107 sz. közút a Brennbergi-völgyben. A vizsgált terület
földrajz-geológiai tekintetben már az Alpokhoz tartozik. A Kertvárosból kiérve az út jobb oldalán
található az Erdei iskola, itt a terepszint 268 mBf.
A Köves árok, majd a Kovács-patak völgye után érjük el Görbehalom házait, majd Brennbergbányára ér
az út. Brennbergbányán volt Magyarország első szénbányája. A bányához tartott Ó és Új-Hermes telep
is. Új-Hermes településen a terepszint 501 mBf, tehát a szintkülönbség 233 m. A vizsgált területen
mélységi rétegvizek és talajvizek egyaránt előfordulnak. Mindkettő a miocén üledéksorozat
durvatörmelékes kifejlődésű rétegeiben tárolódik. A talajvíz mélysége erősen változó, a morfológiai
tagoltság miatt csak pontszerű adatok vannak a területről. Gyakoriak a források is.
A talajvíz és a mélységi vizek kapcsolatban vannak feltehetőleg egymással. Ennek oka nemcsak a
földtani felépítésben rejlik, hanem a bányászati tevékenységben is. E kérdések pontos
megválaszolásához részletes vízföldtani vizsgálatokra van szükség az adott területen.
4.2. Mérnökgeológiai viszonyok:
1979-ben elkészült a megye felszínmozgásainak katasztere, a Központi Hivatal megbízásából. Ez a
felmérés három felszínmozgást regisztrált Brennbergbánya belterületén, valamennyit már befejezettnek
nyilvánított. Mindhárom a korábbi bányászati tevékenységhez kapcsolódott.
1992-ben a Brennbergbányától Ny-ra eső külterületen történt felszínmozgás, ezt egy erdészeti feltáró út
nem megfelelő vízelvezetése okozta, aminek következtében az átázott finomszemcsés rétegsor
megsuvadt.
1996-ban újabb mozgásokat észleltek, ezúttal a Brennbergbányába bevezető műút töltésén, illetve annak
alaptestén, három elkülönülő helyszínen.
Brennbergbánya területe potenciálisan mozgásveszélyesnek mondható. A meredek domboldalakhoz
kötődően a későbbiekben is jelentkezhetnek mozgások természeti okokon túl is (földrengés, anomális
csapadékmennyiség), különösen ha valahol egy műszaki beavatkozás az eredeti geológiai, hidrogeológiai
egyensúly megváltozását eredményezi.

A területre hulló csapadék elvezetését továbbra is nyílt árokkal javasoljuk megoldani. A jelenlegi
működő árokrendszer nem megfelelő, ennek kiépítése, rendezése mielőbb szükséges.
4.3.2. Brennbergbánya
Görbehalomtól a 86107 sz. közúton érjük el Brennbergbányát, itt mintegy 300 fm hosszban a jobb
oldalon trapézszelvényű burkolt árok üzemel, átmérő: 30-as átereszekkel, majd nyílt földmedrű árok. A
fő befogadó a csapadékvizeknek a Ramel-árok.
A Hermesi útelágazás előtt, folyókás, rácsos vízelvezetés üzemel. A csapadékvizek fő befogadója a
Ramel-árok, és a Kovács-árok, végső befogadó: a Rák (Bánfalvi) patak.
Az Ó-Brennbergi közút jobb oldalán kb. 100 fm-en kezdetleges folyóka van kiépítve, mely nem alkalmas
a csapadékvizek elvezetésére.
A területre hulló csapadékvíz elvezetése nem megoldott, szükséges a terület bevédése, övárok
kiépítésével. Összességében elmondható, hogy a terület vízrendezése megoldandó feladat, továbbra is
nyílt árokkal javasoljuk ezt, ennek a kiépítése során szükséges az árkok megfelelő műszaki állapota
érdekében az állandó karbantartás biztosítása és nyilvántartási terv készítése.
4.3.3. Ó-Hermes
A terület csapadékvíz elvezetése nem megoldott. A hegyekről lezúduló csapadékvizektől nincsenek a
lakóépületek bevédve. A csapadékvizek befogadója a Hermes-árok.
Szükséges övárok kiépítése a terület bevédése érdekében, és a csapadékvizek elvezetése a Hermes
árokba, ez a meglévő lakóépületek védelme érdekében sürgős feladat lenne. A Brennbergbányától ÓHermest összekötő Hermesi út nem rendelkezik vízelvezető árokhálózattal, illetve ami árok felfedezhető
az rendezetlen, nem megfelelő keresztmetszetű.
4.3.4. Új-Hermes
Ó-Hermest, Új-Hermessel összekötő út mentén kiépített árokhálózat nem volt fellelhető a helyszínelés
során. Az összekötő út mentén Új-Hermes felé, a bekötő föld út után áteresszel történik az út alatt a
helyoldalról lezúduló csapadékvizek elvezetése az apró bányatavakba.
A településeket összekötő úthálózat műszaki állapota, valamint annak a vízelvezető rendszere
kiépítetlenségének megszüntetése sürgős feladata. Szükséges a területek vízelvezetése érdekében nyílt
árokhálózat kiépítése, valamint az árkok megfelelő műszaki állapota érdekében az állandó karbantartás
biztosítása.
4.3.5. Sopronkőhida, Tómalom
Sopron és Sopronkőhidát összekötő út mentén, a Pesti Barnabás utcában zárt csapadékvíz csatorna
üzemel víznyelőkkel, befogadó a Rákosi patak. A terület vízelvezetése megoldott. A Tómalom
üdülőtelep csapadékvizeinek a befogadója szintén a Rákosi patak.

4. 3. Csapadékvíz elvezetés
A vízelvezető hálózatot a fejlesztési területek beépítésével egyidejűleg kell megépíteni.
4.3.1. Görbehalom
A terület csapadékvíz elvezetése jelenleg a közlekedési út mentén bal oldali, illetve jobb oldali földárkok
segítségével történik. Ezek az árkok rendezetlenek. A fő befogadó a települést délről határoló Ramelárok, mely a Brennbergbánya csapadékvizeit is szállítja a végső befogadóba a Rák (Bánfalvi patak).
Csapadékos időszakban Hermes felől is érkeznek csapadékvizek és elöntéseket okoznak a településen.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

4.3.6. Balf
A terület csapadékvíz elvezetése megoldott. A csapadékvíz fő befogadója a községen átfolyó patak,
illetve a Fertő-parti csatornák. A patak meglévő keresztmetszete a Fő utcai, a Fertő utcai árok, illetve
átereszek a fejlesztések esetén is megfelelő keresztmetszetűek.
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A területen továbbra is a csapadék elvezetését nyílt árokkal javasoljuk elvezetni. Az árok megfelelő
műszaki karbantartásáról gondoskodni szükséges. A meredekebb útszakaszokon pl. a Fürdősor felett a
meglévő árkok burkolásának mielőbbi elkezdése szükséges.
5. Koncepcióterv
A terv ajánlásai alapján javasolt a fejlesztéseket és a felújításokat megvalósítani a város központi
belterületén, az egyéb belterületeken, sőt a külterületen is.
A csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése csak egy egységes bázison, egységes szemlélettel
megtervezetett koncepcióterv alapján lehetséges. A koncepcióterv készítése viszonylag hosszú folyamat
a szükséges nagymennyiségű adatbázis következtében. A településszerkezeti terv felülvizsgálatával
egyidejűleg zajlik a csapadékvíz elvezetési koncepcióterv elkészítése is, amelynek tartalmáról és
jelenlegi készültségi fokáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:
A vizsgálandó terület nagyságából és a modell csapadékok sokféleségéből fakadóan a klasszikus
vízgyűjtő-szemléletű vizsgálat sajnos már nem állja meg a helyét, ezért Sopron városa és a környező,
közigazgatásilag oda tartozó települések csapadékvíz elvezetése (árkok, csapadékcsatornák,
műtárgyak, tározók, vésztározók, szikkasztók, stb.) és az azon való lefolyás is teljes mértékben
modellezhető, a befogadó vízfolyásokkal együtt, bármilyen nagyszámú, akár változó intenzitású és
hosszúságú csapadékeseménnyel.
A vizsgálati eredmények alapján a meglévő hálózati elemek megfelelőségének ellenőrzésén túl a
hosszútávon várható, klímaváltozás következtében egyre extrémebb csapadékok modellezése,
hatásaiknak előrejelzése is lehetséges. Ezzel megfelelő alap képezhető mind a meglévő rendszerek
karbantartási, esetlegesen bővítési, átépítési feladatainak elvégzésére, mind a koncepció kialakítása során
szükségessé váló új elemek méretezésére és az új elemekkel kiegészített rendszer ismételt ellenőrzésére.
További és hosszú távú haszna a készítendő modellnek az, hogy egy olyan eszköz kerül az
Önkormányzat, illetve a csapadékelvezető rendszert és/vagy vízfolyást Üzemeltető, illetve Fenntartó
kezébe, amivel könnyen modellezhető, elemezhető és ellenőrizhető bármilyen csapadékesemény,
hóolvadás, stb. vagy pedig egy új csapadékvíz elevezetési, visszatartási létesítmény üzembe
helyezésének, netán egy adott részvízgyűjtő terület lefolyási tényező módosításának (a burkolt felületek
arányainak megváltozása – új bevásárlóközpont épül) hatásai is kimutathatóak. A vízelvezető rendszer
esetleges bővítései a felmerülő igényeknek megfelelően építhetőek ki.
A csapadékvíz elvezetési koncepcióterv főbb célkitűzési, tartalma
I. ütem: A koncepcióterv megalapozása a Meglévő állapot felmérésével, felülvizsgálatával és
egységes rendszerbe való dokumentálásával indul, amelyben minden, modellezéshez
szükséges adatot össze kell gyűjteni:
a. Meglévő létesítmények felmérése (földhivatali alaptérkép, közműnyilvántartásokban
szereplő csapadékcsatornák, árkok, átereszek, műtárgyak, tározók, mérőhelyek,
vízfolyások, stb.), ami magában foglal minden olyan, létesítményt, amelyet a digitális
tervezési, modellezési alaptérképen szerepeltetni szükséges. A felmérés során
ellenőrizendő a műszaki állapot és a nyilvántartási adatok helyessége.
b. Talaj- és talajvíz állapotok felmérése – szikkasztási együtthatók meghatározása a
rendelkezésre álló talajmechanikai fúrások adatai alapján (Önkormányzat, SopVíz, ÉGA),
szárazidei és csapadékos időszakok talajvízszintjeinek elhelyezkedése, szikkasztásra
alkalmas talajféleségek és területek kijelölése.
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c. Befogadók műszaki jellegű felmérése, illetve korábbi felmérési dokumentációk átvétele:
helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények (ideális és valós),hidraulikai adatok, stb.
d. Befogadók hidrológiai jellegű felmérése: meglévő vízhozam-adatsorok felkutatása,
figyelembe vétele, szükség szerinti mérési pontok sűrítése, majd a szűk kapacitású
szakaszok kijelölése
e. Tervezési alaptérkép elkészítése, majd ezen tematikusan ábrázolva és külön dokumentálva
I. természetes befogadók (árkok, vízfolyások)
II. épített vízelvezető rendszerek (árkok, csatornák, műtárgyak, tározók, stb.)
III. szintvonalas terepmodellből származtatott talajvízszint-térképek (relatív
talajvízszint a terephez képest)
IV.
szikkasztásra alkalmas területek kijelölése (talajvízszint felett jó szivárgó
tényezőjű, szemcsés talajok)
II. ütem: Az egységes digitális lefolyási modell kialakítása során a fenti adatok beépítése és
leképezése GeneralStorm szoftver segítségével jelenti az elvégzendő modellfejlesztési
feladatot, ami az alábbi részfeladatokra bontható:
a. részvízgyűjtők lehatárolása,
b. talajok szivárgási együtthatóinak és az adott részvízgyűjtőn jellemző relatív talajvízszint
megadásával,
c. a természetes befogadók hidraulikai és hidrológiai adataival,
d. a szükséges logikai és szintaktikai kapcsolatok létrehozásával és
e. a modellszámítás ésszerű gyorsítása érdekében, bizonyos egyszerűsítések, összevonások
elvégzésével.
Mindez a további településfejlesztési elképzelések, illetve az állapotfelmérések alapján szükségesnek
ítélt beavatkozások modellezését teszi lehetővé, a különféle hatások vizsgálatával: egy dinamikus,
csapadék-lefolyás szimulációs program jön létre, amely mind rövid idejű (egyszeri), mind hosszabb idejű
csapadékesemények városi területeket érintő összegyülekezési-lefolyási folyamatainak vizsgálatára, a
csapadékvíz elvezető hálózatban történő lefolyásának, vízminőségének elemzésére készült. A modell
segítségével végigkövethető a területi lefolyás által generált vízhozam és vízminőség időbeli változása a
csatornahálózaton, az egyes csőszakaszokon illetve a nyílt csatornákon.
III. ütem: Jellemző és mértékadó csapadékesemények kidolgozása, meghatározása
a. Csapadékesemények adatainak beszerzése, felmérése, feldolgozása az elmúlt kb. 25 évre
visszamenőleg OMSZ és a Nyugat-Magyarországi Egyetem legközelebbi 2-4
mérőállomásról
b. Csapadék idősorok kezelése, a rendelkezésre álló, feldolgozott meteorológiai és
csapadékadatokból a modell csapadékesemények meghatározása
c. A modellen vizsgálandó csapadékesemények összeállítása és betáplálása a modellbe –
hóolvadás, egymásra-torlódás, csendes őszi eső, nyári zápor, stb.
A csapadékvízelvezetési koncepcióterv további, későbbiekben elkészítendő munkarészei, amelyek
szervesen ráépülnek az I.-III. ütem dokumentációjára:
IV. ütem: Modell kalibráció:
a. A meglévő állapotot tükröző modell számítási eredményeinek és a valóságban mért
vízhozamok, sebességek, stb. adatok összehasonlítás alapján a modell paramétereinek
pontosítása szükséges.
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b. Az első összehasonlító futtatások eredményei alapján meghatározandók a rendszer azon
kritikus pontjai, ahol a jelenlegi vízhozammérési lehetőségeken felül további
vízhozammérési adatok szükségesek a modell kalibrálására.
c. Több ponton adatgyűjtővel felszerelt mérőműszerek elhelyezése egy várhatóan
csapadékos időszakban, min. 1-3 hónap időtartamban. A kalibrációs időszak alatt a
csapadékesemények fokozott és lehető legrészletesebb dokumentálása szükséges.
d. A mérési eredmények alapján a kalibrációs időszak csapadékeseményeinek modellezése
következik. A mért és a számított modellparaméterek különbségei alapján a modell
paramétereinek módosítása, optimalizálása következik, hogy a számítás és a mérés
eltérése minimális legyen és ezzel biztosítsuk a tervezett és szükséges létesítmények
beillesztését követően a modell futtatási eredményeinek helyességét.
V. ütem: Fejlesztések komplex szemléletű modellezése és dokumentálása:
a. A kritikus és szűk kapacitású pontokon beavatkozási, rekonstrukciós és fejlesztési
feladatok és lehetőségek számbavétel, meghatározása.
I. vízelvezető árkok
II. csapadék csatornák
III. záportározók
IV.
vésztározók
V.
szikkasztás magánterületen – 1 ingatlan=1 mikrovízgyűjtő
VI.
szikkasztás közterületen
VII. lefolyási tényezőt befolyásoló térburkolatok, fedett felületek tiltása
VIII. Csapadékvizek leválasztása a szennyvízcsatornáról
b. Tulajdonjogi vizsgálat ez érintett területeken (közterület/magánterület/Magyar Közút Kht.
által kezelt, stb.)
c. Az egyes beavatkozások egyenkénti beillesztése a modellbe, majd ezt követően a
kiegészített modell futtatása a különböző mértékadó csapadékokkal és az így elért „hatás”
dokumentálása.
d. Az egyes beavatkozások sorrendiségének optimalizálása az adott beavatkozás által
okozott legnagyobb kiterjedésű hatás biztosítása érdekében.
e. Beavatkozási ütemterv elkészítése
f. Az egyes beavatkozások dokumentálása
VI. ütem: Egyeztetések, engedélyeztetés, szakmai és társadalmi ismertetés, elfogadtatás, PR
akció
A tárgyi feladat összességében és minden egyes ütemében is csak szoros Önkormányzati, Üzemeltetői
(Önkormányzat, illetve Sopvíz), Kezelői (ÉDU-KÖVIZIG, TÁEG, stb.) és Hatósági (ÉDU-KÖTEVIFE)
együttműködés alapján végezhető el.
5.1. Tulajdonosi és Üzemeltetői szervezetek
A csapadékvíz elvezető rendszer tulajdonosi és üzemeltetői feladatait Sopron közigazgatási területén
belül több szervezet látja el: az állami kezelésű közutak esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. GyőrMoson-Sopron Megyei Igazgatósága felel a csapadékvíz elvezetéséért, az önkormányzati utak esetében
az Önkormányzat alkotmányos kötelessége a csapadékvíz biztonságos elvezetése. Sopron esetében ez az
üzemeltetői feladatot a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. végzi térítésmentesen. A
külterületek, főleg a Lővérek erdei felől, a településre érkező árkokat a TÁEG Tanulmányi Erdőgazdaság
Zrt. üzemelteti.
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Az üzemeltetés legnagyobb problémájaként azt lehet megemlíteni, hogy az egyes üzemeltető szervezetek
közötti kommunikáció esetleges és súlytalan, a koordináció és kooperáció hiányát nagyrészt
finanszírozási kérdések is gátolják.
A település saját jól felfogott érdeke kell legyen a jövőben a fenti szervezetek közötti szoros és
összehangolt együttműködés megteremtése.
5.2. Települési csapadékvízgazdálkodás
A csapadékvíz összegyűjtése és hasznosítása lehetőséget nyújt a közműves vízfogyasztás
csökkentésére, az édesvízkészletek kímélésére. Ennek előnyei már egy családi háztartásban is
megmutatkozhatnak: a locsolóvíz biztosítása mellett a megfelelően előkezelt esővíz „szürkevízként” való
felhasználása (WC-öblítés, mosás, mosogatás, stb.) is jelentős megtakarításokat eredményez, míg
nagyobb létesítmények esetében akár tűzivízként is felhasználható. Napjaink egyik visszatérő környezeti
problémája, hogy az égi áldásként érkező nagyintenzitású csapadék utakat, kerteket, lakásokat önt
el és okoz a lakosságnak károkat – erre számos példa mutatkozik Sopronban, évente mintegy 60100 körüli lakossági bejelentés érkezik nagyobb csapadékokat követően.
A hegyvidéki, dombsági környezet erdős területeinek csökkenése, vizes élőhelyeinek eltűn(tet)ése, a
településeken belül a burkolt felületek arányának drasztikus növekedése okozza azt, hogy a
síkvidékekre hirtelen jut el a korábbi, természetesebb állapotnál nagyobb csapadékmennyiség. A
beépítettség mértékének növekedésével, az épületek, az út- és térburkolatok egyre inkább
megakadályozzák, hogy a lehullott csapadékvíz, mint megújuló természeti erőforrás helyben, a talajba
szivárogjon és hasznosuljon. Az egybefüggő, nagy burkolt és beépített felületeknek semmilyen
vízmegtartó képességük nincsen, ezért komoly veszélyforrások. Ez ellen egységes táj- és
erdőgazdálkodással, belvízvédelemmel és a korszerű települési csapadékvíz-gazdálkodás eszközeivel
küzdhetünk. Ilyenek például:
• vízáteresztő felületek, burkolatok preferálása a településen belül, különösen új építések,
létesítmények vagy burkolat felújítások esetén
• a decentralizált csapadékvíztározók építése
• a vizek késleltetett bevezetése a befogadóba a korlátozott és olykor szűk kapacitású
csatornahálózatokon keresztül – záportározók
• a belvízelvezető és települési csapadékvíz elvezető árokrendszerek, átereszek helyreállítása,
tisztítása,
• vizes élőhelyek megtartása, újak létesítése
• Felszíni lefolyás szabályozása (eséscsökkentés, hordalékfogás, kettős célú utak, egyesített és
elválasztott rendszerű vízelvezető rendszerek)
A nagyintenzitású csapadékok által okozott talajerózió és a burkolt felületekről lemosott
szennyezőanyagok visszatartása miatt manapság a csapadékot előkezelést követően, csak megfelelő
vízminőség esetén lehet akér az élővízi befogadóba bevezetni, akár a talajba, talajvízbe elszikkasztani,
ugyanis csapadékvizeink természetes befogadója nemcsak élővíz lehet, hanem a felszín alatti vizek is.
Az extrémmé növekvő zápor idei csapadékmennyiségek és intenzitások miatt már gazdaságtalan a
meglévő vízelvezető rendszerek elégtelen kapacitásának bővítése. Kézenfekvő megoldásként a lehulló
csapadékot helyben kell visszatartani, lehetőség szerint hasznosítani és/vagy késleltetve,
csökkentett intenzitással a befogadóba bevezetni. Megjegyzendő, hogy befogadó alatt ne csak az
élővizet (rosszabb esetben a közcsatornát) tekintsük, gondoljunk a talajra, talajvízre is! A talaj és a teljes
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élő környezet vízháztartását kifejezetten előnyösen befolyásolná még a településeken belül is, ha a
helyileg visszatartott csapadéknak legalább egy része elszikkasztásra kerülne.
Ennek a sok problémát hordozó feladatnak azonban nemcsak klasszikus csatornaépítési tevékenységgel
tehet eleget az Önkormányzat, hanem egyéb megoldások alkalmazásával hatékonyabb és
környezetkímélőbb települési vízgazdálkodást valósíthat meg, illetve csökkentheti a meglévő,
növekvő csapadékintenzitások miatt egyre inkább túlcsorduló rendszereinek terhelését.
• Tetővizek in-situ tárolása és újrahasznosítása, (pl. öntözés) – 1 db ingatlan = 1 db
„mikrovízgyűjtő”
• a településen belül a „fedettség” szabályozása – vízáteresztő és vízmegtartó burkolatok
alkalmazása (pl. zöldtetők, zöld-parkolók és zöld-járdaszigetek) és a burkolt közlekedési felületek
áteresztőképességének növelése, telken belüli zárt burkolatok tiltása,
• a csapadéklefolyás csúcsainak csökkentése a csapadékvíz-elvezető hálózaton alkalmazott
tárolással – az összegyülekezési idő növelésével
• a külterületi csapadékok távoltartása a települési belterülettől, vízmosás megkötések,
• a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzése és karbantartása, a tervnek megfelelő állapotának
fenntartása érdekében, a megfelelő vízelvezető képesség biztosítására.
• lakosság tájékoztatása a csatornák rendszertől függő helyes használatáról (idegenvizek kizárása, a
vízelvezető nyílt, felszíni árokhálózat és az átereszek karbantartása) és a lakosság partnerül
hívása a közös érdekre tekintettel.
A külvizek, vízfolyások árvizei elleni védekezés:
•
beépítés összehangolása a terület vízkár veszélyeztetettségével
•
a területre ráfolyó külvizektől való védelem
•
vízmosás kötés, a vízfolyások kisvízi és nagyvízi medrének kialakítása
•
megkerülő csatorna építése
•
árvízcsúcs csökkentő tározó létesítése
5.3. Szikkasztási lehetőségek Sopronban

A rendelkezésre álló talajvízfigyelő kutak elhelyezkedését mutatja az előbbi ábra.
A térképek szerkesztéséhez a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), az Egyesített Geotechnikai
Adattár (ÉGA), a Megrendelőtől kapott és saját szakvéleményeket használtuk fel, melyeket Sopron város
tervezési alaptérképére szerkesztettünk fel. Összesesen 1260 db értékelhető fúrás állt rendelkezésünkre,
melyek mért talajvízadatai, valamint a -1,5 és -3,5 m-es mélységzónában a talajadatait vettük
figyelembe.
Példaként bemutatjuk a Balfi 194 sz. talajvízfigyelő kút 1989-2008 közötti vízszintingadozását. Az
ábrából jól látható az évenként, évszakonként periódikusan változó vízállás, illetve hosszabb, 8-10 éves
periódusok távlatában a szárazabb-nedvesebb időszakok változása.
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1. Földmunka minimalizálása kapcsán gazdaságosan a terepszint alatt -2,50m-ig érdemes
szikkasztani. Ebben az esetben a szikkasztás csak ott lehetséges, ahol -3,00 m alatt van a
talajvízszint.
2. A minimális munkaárok mélység: 50 cm földtakarás és 50 cm-es szikkasztótömb vastagság
feltételezésével: 1,00m.
3. Minél nagyobb a szivárgási tényezője (k) a talajnak, annál gyorsabban „nyeli el” a
szikkasztótömbből a vizet. Vagyis a szikkasztótömbbe érkező, változó csapadékintenzitás és a
talaj homogén és állandó szikkasztási, víznyelési képessége közötti pillanatnyi eltéréseket kell a
szikkasztótömbben „pufferelni”, vagyis a szikkasztótömb mérete nagymértékben függ a talaj
szivárgási tényezőjétől: minél szemcsésebb a talaj (és így minél nagyobb a szemcsék közötti
hézag össz-térfogata), annál kisebb térfogatú „kiegyenlítő-medencét”, vagyis szikkasztótömböt
kell építeni. Ennek gazdaságossága a 10-3 cm /s (azaz homok, kavicsos homok, illetve homokos
kavics zónák) esetében mutatható ki.

Ezen adatok alapján került megszerkesztésre:
• Sopron város becsült maximális talajvízszint-térképe (sopron_tv_szint_becs_max-Model.pdf),
figyelembe véve a terülten lévő VITUKI talajvízfigyelő kutak eredményeit, azok mért
ingadozásait, maximális és minimális értékeit. A becsült maximális vízszint a 100 évente
maximálisan egyszer előforduló vízszintet jelöli.
• -1,5 és -3,5 m-es mélységben a terület rétegtani térképe (sopron tv_Alapozasi_tr_1-5Model.pdf és sopron tv_Alapozasi_tr_3-5-Model.pdf), melynél figyelembe vettük a MÁFI-nak
a tág környezetre szerkesztett földtani térképeinek eredményeit is. Megjegyezzük, hogy a rajzon
adathiány miatt nem vettük (nem vehettük) figyelembe a meglévő épületek, beépítések
mélységeit, azaz a fúráspontok közötti zónák homogenizációjával éltünk.
A felhasznált szakvélemények alapján a terülten az alábbi szivárgási tényezők (k) vehetők fel átlag
értékként:
 homokos kavics 10-1 cm /s
 kavicsos homok 10-2 cm /s
 homok 10-3 cm /s
 iszapos homok 10-4 cm /s
 agyagos iszap 10-5 cm /s
 agyag <10-6 cm /s
A szikkasztáshoz szükséges alapinformációk a következők: talajvízszint relatív mélysége a terepszinthez
képest és a talajnak, mint a szikkasztandó csapadékvíz befogadójának jellemzői, de legfőképpen
szivárgási tényezője.

A fentiek ismeretében volt lehetőség a tervezési területen belül a szikkasztásra alkalmas területek,
övezetek kijelölésére: azokat a zónákat jelöltük ki, ahol a becsült maximális talajvízszint a terület alatt 3
m-nél mélyebben várható, valamint a rétegösszlet -1,5, illetve -3,5 m mélységig számított vízáteresztési
együtthatója (k) jobb, mint 10-3 cm /s (azaz homok, kavicsos homok, illetve homokos kavics zónákat).
Ezek alapján készült el a két, -1,5 m és -3,5 m mélységre vonatkozó, szikkasztásra alkalmas területeket
bemutató térképszelvény (sopron_tv_szint_becs_max_k10-3_szint-1.5_alatt_3m-ben-Model.pdf és
sopron_tv_szint_becs_max_k10-3_szint-3_alatt_3.5m-ben-Model.pdf).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a térképek a felhasznált szakvélemények, megadott fúrásszelvények
eredményein alapulnak. A kapott eredmények alapján meghatározott zónákban helyszíni szikkasztási
próbák elvégzését javasoljuk a szikkasztó tározók engedélyezési, kiviteli terveinek elkészítése előtt.
Az elkészített 5 db térképszelvény felhasználásával lokálisan (akár ingatlanonként is) meghatározhatóak
a mértékadó talajvízszintek és a -1,5m és -3,5 m mélységben lévő talajféleségek és azok szivárgási
tényezői (k), valamint ezek felhasználásával ellenőrizhető, hogy a tervezett szikkasztási létesítmény
szintjei és térfogata műszakilag megfelelő-e, illetve a szikkasztótömb gazdaságosan kialakítható-e.
Készítette:
Horváth Csaba
BDL Környezetvédelmi Tervező Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

A szikkasztás műszaki peremfeltételei:
1. A talajvízszint a szikkasztótömb alsó síkja alatt kell legyen 100..60(50) cm-rel.
2. A szikkasztótömb min. kb. 50 cm vastagságú rétegben már célszerűen kialakítható akár
kulékavicsos, akár szikkasztó dobozos megoldással.
3. A szikkasztótömb fölött célszerű min. 50 cm talajtakarást meghagyni.
A szikkasztás gazdaságossági peremfeltételei:
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B./ ENERGIA KÖZMŰVEK
B. 1. Villamos energia ellátás

Ez dominál a falusias beépítésű részeken Brennbergbánya, Tómalom, Sopronkőhida, Balf, és a
belterületi részből Bánfalva keleti részén .

Vizsgálat

A település villamos energia ellátottsága közel 100%-os. Azokon a területeken kell középfeszültségű (20
kV-os ill. 10 kV-os) és kisfeszültségű (400/230 V) hálózatot bővíteni, ahol lakóterület fejlesztés történik.

Sopron város villamos energia ellátása 120 kV-os főelosztó hálózaton keresztül történik.
A 120 kV-os hálózatok az 1965-ben épült Sopronköved – Sopron Keleti I., az 1983-ban épült
Sopronkövesd – Sopron Keleti II. valamint az1986-ban épült Sopron Kelet – Sopron Nyugati.
Ezek a 120 kV-os főelosztó vezetékek táplálják a Sopron-Keleti 120/35/10 és 35/20 kV-os alállomást és
a Sopron-Nyugati 120/10 kV-os alállomást és a 35/10 kV-os ipari transzformátor állomást, és figyelembe
kell venni a 35 kV-ról közvetlen nagyipari fogyasztóként ellátott az Öntödét és a Soproni kogenerációs
Erőművet is.
A Sopron –Keleti nagy/középfeszültségű transzformátor állomás a valóságban a Győri úton ipari,
kereskedelmi övezetben, a Sopron-Keleti nagy/középfeszültségű transzformátor állomás a Somfai úton
ipari környezetben található.
A 120 kV-os hálózat keleti irányból közelíti a várost, a Keleti állomást elérve a várost keletről majd
északról megkerülve éri el a Nyugati transzformátor állomást. 120 kV-os kábelen továbbítja a Dalkia
kogenerációs Erőmű a termelt villamosenergiát a nagyfeszültségű hálózatba.
A 120 kV-os hálózatok biztonsági övezete a vezeték középpontjától mért 17,5 m mindkét irányba.
A nagy és középfeszültségű transzformátor állomások biztonsági övezete az állomások kerítéséig terjed.
A város ellátása a Sopron - Keleti és a Sopron - Nyugati alállomásból induló az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő 20, illetve 10 kV-os középfeszültségű hálózatok biztosítják.
A 20 kV-os szabadvezeték hálózatok a 120/35/20 kV-os alállomásokat a 120 kV-os hálózattal
párhuzamosan hagyják el és a várost ugyancsak keleti irányba kerülik meg.
A 20 kV-os és 35 kV-os szabadvezetékek biztonsági övezete a vezetékek szélső szálától mérve
belterületen 2,5 m és külterületen 5,0 m, míg a 35 kV, 20 kV ill. 10 kV-os földkábelek biztonsági
övezete 1,0 m.
A középfeszültségű hálózatok különböző közép és kisfeszültségű transzformátor állomásokat táplálnak.
Az állomások földkábeles betáplálás esetén telepített (un. kompakt) állomások ill. építettházas
transzformátor állomások.
Az alállomások helyigénye kompakt állomások esetében 2,5x3 m, amely egyben a védőtávolsága is. Az
épített házas transzformátor állomások az épületek földszintjén az épület részeként épültek.
A 20 kV-os szabadvezetékek oszloptranszformátor-állomásokat látnak el, amelyek biztonsági övezete
minden irányba 2,5 m.

A 0,4 kV-os hálózat táppontjai a 10/0,4 kV-os, valamint a 20/0,4 kV-os transzformátorállomások. A 20
kV-os állomások jelentős hányada oszlop transzformátor állomás, a 10 kV-os transzformátor állomások
jellemzően lemezházas, kompakt vagy épületen belül elhelyezett állomás.
0,4 kV-os hálózatok a kommunális energiaigényeket közvetlenül elégítik ki.
A városban minden hálózattípus megtalálható úgymint csupasz szabadvezetékes, szigetelt
szabadvezetékes és földkábeles.
Műemléki környezetben az épített házas transzformátor állomások a jellemzőek.
Műemlék jellegű területeken a Várkerület - Ógabona tér-Széchenyi tér belüli területen
0,4 kV-os erőátviteli és közvilágítási hálózat kiépítése földkábeles jellegű, a közvilágítás korhű
kovácsoltvas kandeláberekkel megoldott.
A műemlék jellegű területeken az építettházas transzformátor állomások a jellemzőek.
A Várkerület - Ógabona tér-Széchenyi tér területen kívüli részen beleértve a Várkerület, Ógabona tér és
Széchenyi tér területét magát a kisfeszültségű hálózat és a közvilágítás kiépítése földkábeles. A
közvilágítási kandeláberek jellemzően íves acélkandeláberek vagy beton kandeláberek, de előfordulnak
útátfeszítéses lámpatestek is.
Ezek a közvilágítási berendezések a 70-es 80-as években épültek, a településképi megjelenésük rossz.
A belterületi részeken ahol családi házas beépítés jellemző, a 0,4 kV-os hálózat szabadvezetékes
kialakítású, amely fogadja a közvilágítási hálózatot, a hírközlési és/vagy a kábeltelevízió hálózatot. Ezek
a területek a műemlék jellegű területen kívüli részek, de a műemlék jellegű területeken belül is vannak
utcák amelyek ellátása így történik.
A településképi megjelenésük nem kedvező a „pókhálószerű” szétterjedés miatt. Fejlesztés során
javasoljuk, hogy a műemlék jellegű területeken a földkábeles kiépítés megvalósítását.
A lakótelepeken a 0,4 kV-os hálózat földkábeles kivitelezésben épült ki.
A háztartások kedvező, korszerű felszereltsége mellett – takarékos villamosenergia fogyasztású
berendezésekkel is – az egy lakásra jutó villamosenergia fogyasztás a nyugati országrészben eléri a 240300 kWh/hó fogyasztást. Ennél kisebb fogyasztásnál így Sopron városában is a lakások felszereltségének
még növelése prognosztizálható, a távlati igények meghatározásánál nagyobb fajlagos növekedési
trendet kell majd figyelembe venni.

A városhoz tartozó központi belterületen kívüli településrészek, - Brennbergbánya, Tómalom,
Sopronkőhida, Balf, és a belterületi részből Bánfalva keleti részének- ellátása és néhány ipari
fogyasztónak -amelyek a nagy/középfeszültségű állomások mellett ill. közelében helyezkednek el- az
ellátása a 20 kV-os középfeszültségű oszlopra szerelt hálózati rendszerről történik.
A város központi belterületének, az intenzívebb beépítésű területeknek az ellátása 10 kV-os földkábeles
középfeszültségű hálózatról biztosított.
Ez a terület a kertváros városrészen kívüli belterület.
A hálózatok zöme íves-gyűrűs kialakítású, és egyszeres meghibásodás esetén teljes értékű tartalékolást
biztosít.
A szabadvezetékes hálózaton betonoszlopra szerelt állomások vannak.
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Fejlesztés
A hálózatfejlesztési javaslatnál nemcsak a területfejlesztéshez várhatóan kapcsolódó új igények
kielégítését kell biztosítani, hanem a meglévő fogyasztóknál várhatóan jelentkező jelentősebb
igénynövekedés kielégítéséhez szükséges műszaki háttér igényt is.
Távlatban a lakóterület fejlesztés villamos energia igénynövekedése az áramszolgáltató hálózatfejlesztési
tervei szerint: 15 MW
A már meglévő villamos energia fogyasztók fajlagos igénynövekedését is beleszámítva. A meglévő
lakásállomány tervezési távlatban várható többlet villamos energia igénye így a lakásfelszereltség
javításával elérheti 13 MW-ot.
A tervezett kommunális fogyasztók és a meglevő kommunális fogyasztók fajlagos igénynövekedése,
alállomás szinten távlatban 28 MW-ra prognosztizálható.
Ez az igénynövekedés csak nagy távlatban várható, a városrendezési javaslat teljes megvalósulását
követően.
A várható igények felfutását figyelembe véve, az első teljesítményigények a meglevő alállomásokról
kielégíthetők, további fejlesztésre már csak az alállomások kapacitásnövelését követően nyílik lehetőség.
Ha ténylegesen ekkora igényvolumen jelentkezik, akkor mindkét nagy/középfeszültségű alállomás
beépített transzformátor kapacitását növelni kell, amelyet a meglévő telken belül megoldható.
Az előzetes ismeretek szerint a főelosztó hálózati kapcsolatban a tervezés időtávjában változás nem
várható.
Kedvező lenne a 35 kV-os rendszer megszüntetése, áttérítése 22,0 kV-ra , amely szerepel az
Áramszolgáltató 2020-ig terjedő fejlesztési terveiben.
Az alállomástól induló középfeszültségű hálózatok táplálják a fogyasztói transzformátorokat, amelyről
táplált kisfeszültségű hálózatról lehet közvetlen a prognosztizált fogyasztó igényeket kielégíteni.
A prognosztizált igények területi normatívák segítségével becsült értékek, ezért a felesleges állóeszköz
lekötés elkerülése érdekében a tényleges hálózatfejlesztést a konkrétan jelentkező igény esetén kell csak
megvalósítani.
A fogyasztói transzformátor állomás (20/04 kV) gépkapacitását is mindig a konkrétan jelentkező
igényhez kell igazítani, azonban a transzformátor állomások kialakításánál figyelembe kell venni a
kérdéses terület fejlődését ill. fejleszthetőségét, így az állomásokat nagyobb gépteljesítményekre kell
tervezni, hogy a megnövekedett igény esetén gépcserével lehessen azokat kielégíteni.
Sopron középfeszültségű hálózataira készült stratégiai terv meghatározza a fejlesztések irányát. A
stratégiai terv alapelve az, hogy a várost ellátó két nagyfeszültségű (NAF) transzformátor állomásból egy
kiesése esetén, azonos feszültségszinten elláthatók legyenek a középfeszültségű kábelívek. A terv a
szabadvezeték hálózat átépítését és kábelhálózat létesítését is tartalmazza. Mivel a jelenlegi
kábelstruktúra nem minden körben íves jellegű, ezért a szolgáltató a terv szerint kábelíveket is kíván
kialakítani.
- Az Áramszolgáltatói fejlesztés során az Ágfalva irányba menő vezeték illetve a Bánfalvi városrész
ellátó vezeték szét lesz választva. Ez a Somfai úton kábel fektetést jelent.
- A vasúti pálya mellett tervezett 20 kV-os kábel: a Kossuth utcai kettős vasúti árjárótól a Csengery u. Állomás utca sarkán levő transzformátorig földkábeles kábelív zárás.
- A Soproni 35 kV-os hálózat átépítésre kerül. Az átépítés során több 20kV-os hálózat is létesül.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
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- Külön megtáplálása lesz a Balfi és a Virágvölgyi város résznek. Ez a Keleti alállomásból a Győri úton
a városból kifelé történő kábel fektetés.
Ezekkel a kiépítésekkel Brennbergbánya, Görbehalom, Virágvölgy, Bánfalva és Balf város részeknek
üzembiztosabb villamos energia ellátása lesz.
Kisebb középfeszültségű hálózatátépítések várhatóak a tervezési időszakban, hogy a gyűrűs hálózatkép
íves hálózatképpé alakuljon.)
A területfejlesztésre jelölt területek beépítése akkor lehetséges, ha a fejlesztendő területekről az azokon
áthaladó szabadvezetékeket kiváltják. Ezt a tervezett beruházás költségterhére, a terület előkészítés
keretében kell megoldani. A már elkészült rész-szabályozási tervekben, ahol nem kerültek közterületre a
szabadvezetékek, a védőtávolságuk a biztosításával történt a beépítések szabályozása, ezáltal a
karbantartás-hozzáférés bonyolultabb maradt (pl. Virágvölgy szabterv, stb.) A helyzet mindaddig fent
marad, amíg nem kerül a vezeték közterületre.
A villamos energia ellátás fejlesztési feladatai között kell említeni az esztétikai igényeket.
A város esztétikai megjelenésével szembeni igények várhatóan lényegesen növekedni fognak.
A 120 kV-os hálózat teljes egészében oszlopokra fektetve halad, pedig a műszaki lehetőség adott, hogy
ezek a hálózatok föld alá, földkábelbe nyerjenek elhelyezést. Nagyobb városokban a már beépített
környezetben elfogadott a 120 kV-os hálózat földkábeles kivitelezése. A földkábelbe helyezéssel a város
az esztétikai megjelenésen kívül területet is nyerne a kisebb biztonsági övezet által. Hosszú távon
valósítható meg a kiváltás, miután ennek költsége rendkívül magas. A kiváltás a meglévő 120 kV-os
szabadvezeték nyomvonalán megvalósítható. (Közműsáv)
Az 120/35/20/10 kV-os alállomások jelenleg már beépített területen vannak és a fejlesztési területek az
alállomásokon kívül terülnek el. A meglévő szabadvezetéki nyomvonalak és annak biztonsági
övezetében a kiépítendő kábelek elvezethetőek.
Az alállomások kiváltása a fejlesztési területeken kívülre, ill. az ipari területekre, műszakilag
megoldható, azonban a város középfeszültségű ellátását teljes egészében felül kell vizsgálni.
A megnövekedett távolságok - miután a középfeszültségű kábeleket a régi és az új alállomás között meg
kell hosszabbítani -, illetve a várható lakossági teljesítményigény növekedés a villamos energia
szolgáltatás minőségi jellemzőjét – a feszültségesést – kedvezőtlenül befolyásolja, így szükségessé válhat
új középfeszültségű kábelkör(ök) kiépítése.
Az 120 kV-os hálózat kiváltása földkábelre, valamint az alállomások kiváltása és az azzal összefüggő
középfeszültségű kábelek kiépítésének költségei a jelenlegi jogszabályok szerint a várost terhelik (a
mindenkori megbízót).
Távlatban, ahol a villamos energia ellátás (közép- kisfeszültségű és közvilágítási) hálózatai jelenleg
szabadvezetékes (oszlopokra szerelt), a fogyasztók utcát keresztező bekötései pókhálószerűen
csatlakoznak a lakóépületekre. A látványt rontja a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatokra szerelt
gyengeáramú vezetékrendszer is.
A szabadvezetékek az utcák növényzettel történő beültetését jelentősen korlátozzák.
A település, amely gazdasági életének alapját és jövőjét az idegenforgalom határozza meg, annak a
fellendítése érdekében a vonzóképességét növelni szeretné, ehhez az esztétikai megjelenésének a javítása
szükséges. Ez a „megjelenés” javítható az utcák intenzívebb fásításával, amely a szabadvezeték
hálózatok, légkábelek felszámolása után valósítható meg. Az utcafásítás a látványjavításon kívül a
mikroklíma javítására is szolgál. Ennek érdekében a föld feletti hálózatokat fokozatosan fel kell
számolni. Első lépésként a létesítendő új vezetékeket (közép – 35, 20 kV-os -, a kisfeszültségű és a
közvilágítási vezetékeket egyaránt) csak földkábelbe fektetett kivitelezéssel szabad engedélyezni.
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A meglévő szabadvezetéki hálózatok esetén nincs jogszabályi lehetőség arra, hogy az üzemeltetőt
kötelezni lehessen földkábeles hálózattá történő átépítésre. Ezért azok átépítését akkor célszerű
elvégezni, amikor egy-egy útszakasz átépítésre, vagy felújításra kerül.
Célszerű a történelmi belvárostól a külterület felé haladva végrehajtani ezeket az átépítéseket, illetve
azokon a területeken előbb megoldani, amelyek idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű
(Lőverek).
A kábelhálózatok építésekor a földfeletti hálózat és a földkábel hálózat építési költsége közötti
különbözet fedezetét a beruházás megvalósításakor biztosítani kell.
A közvilágítás a történelmi belvárosban igényesen és korszerűen kialakított.
A történelmi belvároson kívüli területeken a közvilágítás igényesebb kivitele is hozzájárulna a város
esztétikai megjelenéséhez kapcsolódó kedvezőbb megítéléséhez. Célszerű a közvilágítás megoldását a
városban jelenleg jellemzően alkalmazott lámpafejek helyett esztétikus lámpatestekkel megoldani, a
betáplálást pedig földkábeles formában biztosítani. Kertvárosias beépítésű területeken alacsony
fénypontmagasságú (4-6 m) színes kandeláberek, városias beépítésű területeken magasabb (8-10 m)
fénypontmagasságú kandeláberek alkalmazása.
Itt jegyezzük meg, hogy az előző bekezdésben a szabadvezeték hálózatok földkábelre történő kiváltása
esetén a közvilágítást is ki kell váltani.
Készítette:

Keil Attila, ENERGIATERV BT.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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B. 2. Vezetékes gázellátás

A város távhővel ellátott lakótelepein ugyancsak kisnyomású hálózatot fektettek le, a vezetékek a
gáztűzhellyel rendelkező lakások és egyéb fogyasztók konyháit látják el gázzal.

Vizsgálat
A vezetékes hőenergiahordozók közül a távhőellátáson kívül kiépült a vezetékes gázhálózat. A városban
1866. óta van gázszolgáltatás. Kezdetben városi gáz, 1985-től pedig földgáz. Jelenleg a központi
belterület, Balf, Tóhalom és Sopronkőhida részesül gázellátásban.
Nem épült ki a gázhálózat Görbehalom, Új-hermes, Ó-Hermes, Brennbergbánya településrészeken,
továbbá északon a Fertődi-Vízitelep, Jánostelep, Sopronpuszta, Piuszpuszta külterületi részeken.
A 2009. évi statisztikai adatok alapján Sopron 25432 db lakásából vezetékes gázhálózatba bekapcsolt
háztartások száma 22923 db, az össz lakásszám 90%-a.
Sopron vezetékes gázellátása az országos nagynyomású rendszerről történik. A városba délkelet felől
érkezik a Jánosházai csomóponttól Répcelakon át a DN 300 64bar-os nagynyomású szállítóvezetéken a
földgáz a MOL Nyrt. gázátadó állomásához.
A Határdomb úti 40000 m3/nap kapacitású átadóállomásról a 64/6bar-ra redukálás után indul a város
nagyközép-nyomású gázelosztó hálózata. Két gerincvezeték indul dél-nyugat, egy délkelet és egy
gerincvezeték észak-keleti irányba. A nagyközép-nyomású gerincvezetékek közül két vezeték
körvezetéket alkotva az Észak-Nyugati lakótelep felett zár és körül fogja a 84. számú főút és a
vasútvonal közötti városrészeket. A körvezeték kiépítés a gázellátás biztonságossá tételét szolgálta. A
gázátadóból délkelet felé menő gázvezeték Balf felé vezet. A körvezetékről ágazik le északkelet irányban
a Sopronkőhida–Tóhalmot ellátását biztosító nagyközépnyomású gázvezeték.
A nagyközépnyomású hálózatra vannak felfűzve az ellátást biztosító körzeti nyomásszabályozók és a
nagyobb fogyasztók, köztük az ipari üzemek saját nyomásszabályozói, a belvárosban a körzeti
szabályozót a középnyomású hálózat táplálja.
A 2002. évtől napjainkig létesült ipari üzemekben és a szolgáltatói centrumokban a gázenergia
biztosítása a nagyfogyasztók részére általában közvetlenül a nagyközép-nyomású hálózatról épült ki.
Azokon a településrészeken, ahol nem épültek ki a nagyközép-nyomású gerinchálózatok a nagyobb
fogyasztók a középnyomású vezeték hálózatról vételeznek.
A többi gázigénnyel élő fogyasztó energiájának biztonságos gázellátása a nagyközép/közép (6/1,7 és
6/2,4 bar) vagy a nagyközép/kisnyomás (6/0,03 bar) vagy közép/kisnyomású (3/0,03bar) körzeti
gázfogadó állomásokon és nyomásszabályozó állomásokon keresztül történő nyomáscsökkentést
követően, a kiépített vezetékhálózaton keresztül biztosított.
A város központi-belterületén az intenzívebb beépítésű területek ellátását a telepített körzeti
nyomásszabályozó állomáson keresztül a nagyközép/kisnyomásra és közép/kisnyomásra redukálást
követően közvetlenül kisnyomású gázelosztó hálózatról oldotta meg a Földgázelosztó Zrt.
A gázátadó állomás a MOL Nyrt., a 16 db körzeti gáznyomásszabályozó állomás az ÉGÁZ-DÉGÁZ
Földgázelosztó Zrt. tulajdonában, illetve használatában levő telkeken üzemel.

A középnyomású hálózattal ellátott területeken az elosztó leágazó vezetékeinek főelzárói után az
előkertekben illetve az épületek alárendelt homlokzatára telepített házi nyomásszabályozókon keresztül
lett biztosítva a gázenergia az ingatlanok belső gázrendszerének üzemeltetéséhez.
A kiépített gázhálózatok anyaga: acél illetve műanyag, mind a nagyközépnyomású, mind a közép – és
kisnyomású vezetékek esetében. Az NA 300 – NA50-es méretű acél és a DN 315 – DN 63 méretű PE
anyagú vezetékek megtalálhatók a rendszerben.
Településszinten gázellátásra jellemző az épületenkénti hőellátás megoldása, továbbá a lakásonkénti,
vagy lakóhelyiségenkénti hőellátási mód alkalmazása.
A városban kiépített távhőrendszerről az utóbbi 10 évben kb. 280db lakás vált le. Részükre a gázenergia
a meglévő gázvezetékről van biztosítva önálló gázkazánházak létesítésével. A fűtési energián kívül a
használati melegvíz is biztosított.
A nagyobb ipari üzemek önálló saját hőbázist, kazánházat üzemeltetnek. Ma már az ipari üzemek a
hőellátásukra jellemzően a földgázt használják primer energiahordozóként. A távhőellátás primer
energiahordozója is jelenleg a földgáz.
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. jelenleg az éves rekonstrukciós terveiben szereplő
acélvezetékeket átépíti a nyomásfokozatnak megfelelő műanyag gázvezetékekre.
Fejlesztés
•
•
•
•
•

Sopron délkeleti részén a településszerkezeti terv övezeteinek a meghatározásánál biztosítani kell
a meglevő nagynyomású gázvezeték 23-23 m széles biztonsági védőövezetét.
A meglevő körzeti gázfogadó állomások és nyomásszabályozó állomások biztonsági övezetét be
kell tartani.
A rendezési terv szerint tervezett lakó-, üdülő, kereskedelmi és egyéb ipari gazdasági területek
gázellátását a meglevő nagyközép- és középnyomású hálózatokról a meglévő szabad kapacitás
birtokában a szükséges hálózatok kiépítésével a szolgáltató biztosítani tudja.
Virágvölgy hálózatfejlesztését a gázellátási tanulmányterv alapján kell megépíteni, figyelembe
véve a területfelhasználásban történt változásokat.
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. távlati terveiben a korrózió miatt szükségessé váló
acélvezetékek cseréje szerepel a különböző nyomásfokozatú vezetékein. A rekonstrukciók
elvégzése miatt az önkormányzattal folyamatos kapcsolatot tartanak.

A nagyközépnyomású körvezetéken belül többségében és a körvezetéken kívül az intenzívebb beépítésű
részeken létesült kisnyomású hálózat. A körvezetéken kívül jellemzően középnyomású hálózat épült ki.
A város lazább beépítésű részein és a peremterületein, (Alsó- és Felső-Löverek, Balf, Tóhalom és
Sopronkőhida) középnyomású gázhálózatokat fektettek le.
A kisnyomású hálózatról ellátás a belváros műemléki környezetéhez illeszkedő vezetékrendszerek
kiépítését tette lehetővé, házi nyomásszabályozótól mentes a városrész.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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B. 3. Nem vezetékes energiahordozó ellátás, hagyományos energiahordozók
A hőellátás biztosítására az úgynevezett nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa , olaj és PB gáz
említhető meg. A lakásoknak legalább a 10%-ban alkalmazzák a statisztikai adatok alapján.
Alkalmazásuk a településszerkezeti terv alakítását nem befolyásolja.
A nem vezetékes energiahordozók közül ki kell emelni, mint helyi forrást a fafeldolgozásnál keletkező
fahulladék brikettálással történő energia hasznosítását. A Soproni Erdészeti Egyetem a Gödöllői
Egyetemmel együttműködve találták meg a nagy szárazanyag tartalmú növényt (kínai nádat) mely
energiaerdőként telepítve energiatermelésre is alkalmas.
A tüzelőanyagok beszerzése a privatizált tüzelőanyag forgalmazási helyekről, telepekről biztosítható!
B. 4. Megújuló energiahordozók
A termikus célú energiaigények kielégítésére egyéb energiaforrások (a nap-, a föld energia, esetleg a
szél) is figyelembe vehetők. Alkalmazásuk a településrendezési tervet nem befolyásolja. Alkalmazási
igényükről a továbbtervezés során lehet dönteni, a településrendezési tervet nem befolyásolják, csak az
épületgépészeti szintű tervezést.
• A biogáz felhasználás csekély mértékű jelenleg a városban. A Központi szennyvíz-tisztítótelepen
és a régi hulladéklerakó telepen van szigetszerűen kiépítve.
• Az országra készített korábbi vizsgálatok Nyugat-Magyarország természeti adottságaként kezeli,
hogy Sopron, mint az Alpok alja térsége településeként a napenergiát kedvezően hasznosítható
területek közé sorolható. A passzív energiahasznosítás az épületek tájolásával érhető el. A
kedvező fekvésű napos területeken 2300 óra körüli napenergiát lehet évente hasznosítani. Ezen
tény lehetővé teszi az aktív napenergia hasznosítását napkollektorok alkalmazásával. Jelenleg a
napenergiával fűtött lakások, illetve használati vízkészítés mértéke még kevés. A napenergia
jelenléte változó, időjárás-függő. A napkollektorok, napelemek, napenergia cserép felszerelésekor
hagyományos hőbázist is meg kell építeni, ez növeli a költségeket.
• A hőszivattyúval történő földenergia hasznosítás igénybevétele kedvezőbb a többi megújulónak
tekinthető energiaforráshoz képest. Egyenletesebben kinyerhető, állandóan elérhető. Használata
egyedi berendezéssel oldható meg, csak épületgépészeti szintű tervezést igényel.
Érd, 2011. 04. 05.
Készítette:
Thurn László tervező

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

110

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958
www.vatikft.hu

B. 5. Távhőellátás
Vizsgálat
A város energia ellátásában jelentős szerepet játszik a távfűtés.
A soproni távhőszolgáltatás a házgyári lakásépítés beindulásával egy időben indult el.
A dinamikus fejlődés jelentősebb állomásai:
• 1969. Távfűtési részleg létrehozása az akkori Ingatlankezelő Vállalatnál.
• A Kőfaragó téri fűtőmű létesítése 6db 3 t/óra teljesítményű szénportüzelésű kazánnal és Kőfaragó
téri ltp-et kiszolgáló hőközponttal
• 1969-1972. Kőfaragó téri 1040 lakás
• 1974-1976. József A. lakótelep 540 lakás és 5 olajfűtésű kazánház
• 1974-1980. Észak-Nyugati (Jereván lakótelep) 16 hőközpont, 3640 lakás
• 1976-1978. Ibolya lakótelep 450 lakás és 1 olajtüzelésű kazánház
• 1983-1985. között megépül az új fűtőolaj tüzelésű kazánház, kiváltva a korszerűtlenné vált
környezet károsító szénpor tüzelést
• 1987-1988. földgáztüzelésre való átállás a Kőfaragó téren és az Ibolya lakótelepen
• 1987. József A. lakótelep távhőrendszerre való kapcsolása az akkori legkorszerűbb „cső a
csőben” technológiával
• Jelentős ipari és közületi fogyasztók bekapcsolása ( Kórház, Gysev, Húsipar, stb.)
• 1994. a Soproni Távhőszolgáltató Kft-t (SOTÁV) létre hozása.
• 2003-2004. a két nagy rendszer összekötése, a Kőfaragó tér és az Észak-Nyugati ltp közötti
távhővezeték megépítése, továbbá a
• a hőenergiát is biztosító kogenerációs erőmű (6 gázmotor) megépítése a Kőfaragó utca 2.sz. alatti
telephelyen (Dalkia).
• 2005. Ibolya úti fűtőmű megszüntetése, hálózatkorszerűsítések
• 2008. SOTÁV beolvad a Sopron Holding Zrt-be.
Jelenleg két szolgáltatón, és négy hőtermelőn keresztül van biztosítva a hőellátás.
Az első két felsorolt szolgáltató és hőtermelő is egyben.
I.
A Sopron Holding Távhő divízió, Hőközpont u. 2. fűtőműve
II.
Az ALTEO Soproni Erőmű Kft, Somfalvi u. 3. gázmotoros kogenerációs hőerőműve
III.
A DALKIA Zrt, Hőközpont u. 2. gázmotoros, kogenerációs erőműve.
IV.
A GREENERGY Zrt. Kelta utcai gázmotoros erőműve. Szolgáltatói engedély nélkül közvetlenül
szolgál ki hőfogyasztókat.
A távhőellátás primer energiahordozója jelenleg a földgáz. Az ellátás alternatív tüzelőanyaga, illetve a
csúcsigények ellátásának a kielégítésére használt a fűtőolaj. A három erőmű villamosenergiát is termel.
A távhőszolgáltatók a területükön gőz- és forróvíz vezetékes rendszert is üzemeltetnek. A forróvizes
hálózatukon keresztül egymás rendszerébe besegítenek. A gőzszolgáltatást az ipari üzemek és az
Erzsébet kórház, a forróvizet bármely ágazatba tartozó felhasználó részére biztosították.
I. Sopron Holding Távhő divízió
Fűtőműve és primer hőközpontja a Hőközpont utca 2. szám alatt található. A fűtőműbe beépített kazánok
összteljesítménye 77,8 MW. Villamos energiát nem termel a fűtőmű.
A telephelyen épült meg és termel energiát a jelenleg DALKIA tulajdonban lévő gázmotoros
kogenerációs erőmű, mely 13,2 MW elektromos energia, és 13,6 MW hőenergia termelésére képes. A
hőenergiát értékesítésre átadja a Távhő divíziónak.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
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A SH Távhő divízió a Dalkia gázmotoros fűtőerőmű szolgáltatásán kívül kisebb mértékben vásárol
hőenergiát a Soproni Erőmű Kft. Somfai utcai kogenerációs erőművétől.
Az SH Sopron MJV távhővel ellátott területeinek a jelentős részét, kb. 60 %-át fedi le.
A DALKIA tulajdonú kogenerációs gázmotoros erőmű által szolgáltatott energia a SH Távhő divízió
hőigényének 60%-át biztosítja, a többit az SH Távhő divízió fűtőműve és egy kisebb mennyiséget a
Soproni Erőmű szolgáltat.
A divízió a kor követelményeinek megfelelően energiatakarékosságot és környezetvédelmet helyezte
előtérbe a beruházási és rekonstrukciós feladataiban. A kezelő személyek száma csökkent, kímélve a
szolgáltatási árakat.
Az energiatakarékosság szem előtt tartásával a Széchenyi és a panelprogram révén sok lakásban épült ki
a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozás. A programban résztvevők zöme a lakásonkénti
hőmennyiségmérést választotta a költségosztós megoldással szemben. Az elmúlt 10 évben 280 lakás vált
le a távhőszolgáltatásról, de sok kis és közepes üzem szűnt meg.
A korszerűsítések és a leválások miatt erősen csökkent a hőfelhasználás mennyisége. 96 lakás és néhány
intézményi fogyasztó belépésével nem sikerült kompenzálni az előzőek hatását.
A Távhő divízió lakóterületek, első sorban lakótelepek, továbbá ipari és közületi fogyasztók számára
szolgáltat a forróvizes rendszeren hőenergiát.
A Sopron Holding Zrt. Távhő divízió által ellátott területek:
Észak - Nyugati, (Jereváni) lakótelep.
26 hőközpont, 3678 lakás, 210 egyéb épület-helyiség található az alábbi utcákkal lehatárolt
területen távfűtéssel ellátva:
IV. László király utca - Táncsics Mihály utca – Szarvkői utca – Faraktár utca – Höflányi utca –
Rét utca – Erdélyi utca – Lackner Kristóf utca – Ikva patak – vasúti pálya.
A vasúti pálya mellett épült meg 2005. évben az a hőátadó állomás (névleges teljesítménye
10MW), mely révén hőenergia táplálható be a Soproni Erőműtől a város ellátó magasabb
nyomású rendszerébe.
Táncsics utca és térsége
A településrészeket összekötő szállító vezetékről leágazó Táncsics Mihály utcai elosztóág
lakásokat lát el, ill. szükség esetén körvezetékként segíthet a Jereván lakótelep ellátásában.
Lakások száma a lakótelepében elszámolva.
Belvárosi (Arany János utcai) lakótelep.
3 hőközpont, 206 lakás, 18 egyéb épület-helyiség található az alábbi utcákkal lehatárolt területen
távfűtéssel ellátva:
Állomás utca – Arany János utca – Csengery utca – Erzsébet utca.
Kőfaragó téri lakótelep.
15 hőközpont, 1101 lakás, 46 egyéb épület-helyiség található az alábbi utcákkal lehatárolt
területen távfűtéssel ellátva:
Hőközpont utca – Kőszegi út – Győri út – Gyiróti utca – Kórház utca – Semmelweis utca – Győri
út – Magyar utca – Gyóni Géza utca – Deák tér – Király Jenő utca – Csengery utca
József Attila lakótelep.
6 hőközpont, 520 lakás, 31 egyéb épület-helyiség található az alábbi utcákkal lehatárolt területen
távfűtéssel ellátva:
Jegenyesor – Vass Gereben utca –Nyéki utca – Kaboldi utca – Vasvári Pál utca – József Attila
utca
A távhőrendszer vasút alatti átvezetése „cső a csőben” technológiával valósult meg.
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D-K-i városrész távhőellátó rendszere.
Jelentős ipari és közületi fogyasztókat lát el a SH, (pl. Kórház, Gysev telephelyek) Mostanra több
cég megszűnt, ill. „alvó” cégként nem működik.
A Soproni Erőmű Kft-től vásárolt hőenergiával ellátott a területek a Sopron Holding nagy városi
rendszeréhez hidraulikailag nincsenek csatolva.
Ibolya lakótelep ( A fűtési rendszerét 2005-ben alakították át. )
10 hőközpont, 360 lakás, 5 egyéb épület-helyiség található az alábbi utcák mentén távfűtéssel
ellátva:
Cseresznyesor – Zerge utca – Ibolya utca – Besenyő utca – Rák patak mente – Dózy Lajos utca –
Cházár András tér
Baross utca
3 hőközpont 47 lakása 2 egyéb helyisége található a Baross utca 14, 16, 20 alatt.
A Soproni Erőmű Kft-ből ellátott Ibolya utcai lakóteleppel és a Baross utcai fogyasztókkal együtt a
városban 5912 lakást (az össz lakásszám 23,25 %-a) és 312 egyéb építmény-helyiséget látnak el a
távhőrendszerek. Az ellátott lakások közül kb. 3500 db panel, a többi alagútzsalus technológiával épült.
Távhő hálózat
A város két nagy forróvizes távhőrendszere összekötésre került 2004. évtől, megépült a településrészeket
összekötő szállítóvezeték.
A Kőfaragó téri és a Somfalvi úti hőtermelők segítik egymást a város zavarmentes távhőellátása és a
költséghatékonyság érdekében. A hőenergia szállításhoz használt hőhordozó közeg kezelt víz, mely nagy
nyomáson kerül ki a kazánházakból és egy zárt csővezeték hálózatban áramlik (primer kör). Átlagos
nyomásérték 10-11 bar, nyáron alacsonyabb 6-7 bar.
A távhőrendszerben 63 hőközpont üzemel. A hőközpontokban alakítják át a lakásokba be nem engedhető
primer forróvizet az igényeknek megfelelően, melyek melegvizet adnak tovább a szekunder hálózatba. A
HMV-t a városi ivóvízhálózatból vett víz felmelegítésével külön hőcserélőkön keresztül biztosítják. A
Kőfaragó u., Arany J. u.-i ltp. és a Jereván ltp. esetében több épülettömb szekunder vezetéken keresztül
van megtáplálva.
Változó hőmérsékletű rendszer üzemel. Névleges paramétere: 140/900C, üzemelési paramétere
~110/500C a hatékonyság növelése érdekében.
A távhővezetékek nagy része az SH területén jellemzően föld alatti vezetésű, az iparterületi részen
kisebb hányadban földfeletti vezetésű szakaszok is épültek. A földalatti vezetékek nagy része előre
szigetelt csövekből épült, kisebb hányaduk más típusú csővezeték. A földalatti hálózatépítés
településrendezési szempontból támogatott megoldás.
A primer rendszer hossza meghaladja a 10km-t, ezen felül a 4 km-es városrészeket összekötő szakasz a
DALKIA tulajdonában van 2014. tavaszáig.
A belváros felé indult fejlesztés jelenleg szünetel. A Deák tér alatt és környékén 400 fm hosszú vezeték
kiépítése, nyomáspróbázása megtörtént. Jelenleg csak hálózati tartalékot képez.
II. A Soproni Erőmű Kft.
Sopron MJV Északi és Észak-nyugati területének hőtermelője és hőszolgáltatója. 2009. december 30-án
az E.ON Energiatermelő Kft. a kiválást követően értékesítette a Soproni Erőművet, melynek tulajdonosa
az ALTEO Energiagazdálkodási Nyrt. lett.
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A Soproni Erőmű szolgáltatási területe a Somfalvi utca – Vándor Sándor utca – Baross utca- Besenyő
utca és Bánfalvi utca, valamint a Somfalvi utca – Táncsics utca – Höflányi utca – Vitnyédi utca és
Selmeczi utca által határolt terület.
Az erőmű termikus beépített teljesítménye: 104.5 MWth
A beépített villamos teljesítménye: 14,5 MW
A távhőszolgáltatási hiány miatt az Erőmű villamos teljesítő kapacitása 8,5 MW.
A kapcsolt villamos energia – termelés lehetőségét maximálisan nem tudja kihasználni a jelenleg „alvó
területek és üzemek” miatt (Vasöntöde, Fésűs, Sotex, AFIT, Sofa, Gázmű).
Az Erőműben megtermelt technológiai gőz a Heineken Soproni Sörgyárában, a Hofmann Kft-ben és a
régi Erőmű (Vitnyédi utca – Gyár utca) területén kerül felhasználásra.
A gázmotor turbó-gépcsoportok által megtermelt víz az Ibolya úti lakótelepen, a Besenyő úti lakótelepen
és Baross utcai lakásokban kerül felhasználásra, fűtési energiáját és a használati melegvizet hasznosítva a
Sopron Holding Távhő divízió igényének megfelelően.
A téli időszakban az Erőmű a Jereván lakótelep fűtési rendszerébe időszakosan a Sopron Holding Távhő
divíziója igényének megfelelően rásegít.
A Soproni Erőmű tulajdonában és üzemeltetésében 8,5 km hosszúságú távhőrendszer áll, amelyek az
alábbiak:
1. rendszer
Régi Erőmű – Somfalvi– Táncsics – Nagymartoni – Höflányi – Vitnyédi utca – Interspar (1,7 km)
2. rendszer – közös gőz – melegvíz rendszer
Somfalvi – Vándor S. – Terv (Sörgyár) – Besenyő – Ibolya utca (3,5 km)
3. rendszer – erőmű telekhatár
Baross (Nyugat-magyarországi Egyetem kollégium) (1,3 km)
4. rendszer
Erőmű – Vándor S. Sörgyár, AFIT telekhatár – Terv u. Sofa (2 km)
A vezetékrendszer 80 %-a föld feletti nyomvonalon halad, megfelelő műszaki állapotban.
Az erőműben 2011. I. negyedévében fejeződik be a kis kazános projekt.
A projekt célja a nyári időszakban a fogyasztói igényeknek megfelelő hatékony működés a beépülő kis
egységteljesítményű kazánokkal.
A Soproni Erőmű Kft. rendelkezik megfelelő hőteljesítménnyel a környezetében lassan induló beruházók
ellátására. A kiserőművi engedélye alapján a termelt villamos energiát a MAVIR felé értékesíti, az E.ON
villamos hálózatán keresztül.
Az erőmű éves tüzelőanyag felhasználása 98 % földgáz, 2 % fűtőolaj. Az erőmű az E.ON
Energiakereskedő Kft-vel áll szerződéses kapcsolatban gázbeszerzés területén. Engedélyes az ÉGÁZDÉGÁZ Zrt.
A Sopron Erőmű Kft. kb. 80%-ban ipari és 20%-ban kommunális szolgáltatási bontásban biztosítja a
hőellátást.
III. A DALKIA Zrt. Erőmű
A Hőközpont utcában lévő városi tulajdonú telephelyen létesített 13,2 MW teljesítményű kogenerációs
erőmű (6 gázmotor) jelenlegi tulajdonosa és üzemeltetője a DALKIA Zrt..
Hőenergia termelőként a telephelyen lévő Sopron Holding Távhő divízió Fűtőmű primer hőközpontjába
betáplálva, a volt SOTÁV hőszolgáltató rendszerének meghatározó hőszállítója. A DALKIA erőmű által
megtermelt hő szolgáltatója a SH Távhő divizió 2014. tavaszán a tulajdonosa lesz az erőműnek.
A megtermelt villamos energiát 120kV-os földkábelen keresztül az E.ON Győri úti alállomásán adja át
az országos energia rendszerbe, jelenleg még a KÁT szabályai szerint.
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IV. A GREENERGY Zrt. Erőmű
A Kelta utcában, az Ipar körút torkolat közelében a GREENERGY tulajdonú gázmotoros kogenerációs
konténeres erőmű 2004-ben állt üzembe. A távhőszolgáltatásban 2007. évtől számít aktív résztvevőnek.
Sopron D-K-i városrészében, a Swedwood Sopron Bútor Kft. és a Baumax Áruház hőellátását biztosítja.
A megtermelt villamos energiát MAVIR felé értékesíti, a villamosenergia hálózaton keresztül.
Fejlesztés
A Sopron Holding Távhő divízió hálózati és ellátási területeket érintő fejlesztései a néhány évestől a
tizenöt éves időszakot felölelően az alábbiak:
• SH és a Greenergy hálózatának összekötése.
• A József A. úti lakótelep mellett a volt sporttelep helyén létesítendő kb. 200 lakás távhő ellátása.
• A Dóczy Lajos utcától a vezetéképítés az Erzsébet kerten keresztül az összekötő távvezetékig
( Ibolya lakótelep saját hálózatba kapcsolása) .
• Bajcsy Zsilinszky utcai egyetemi terület és kollégium távhőellátása.
• A Belváros ellátása a Batsányi utcánál a nem üzemelő vezeték bekötésével. Elérhető utcák és
épülettömbök:
II. Rákóczi Ferenc utca: volt ruhagyár
Petőfi tér: Színház, Liszt Konferencia Központ, Széchenyi gimnázium
Széchenyi tér: Posta palota
Kis János - Lenkey utca: Egészségügyi alapellátás, Egyetem épülete.
Erzsébet utca: volt zeneiskola,
Deák tér: egyetem épülete, parapetes fűtésű lakások, új beépítések.
Csengery utca: a volt Elzett épülettömbje.
A szolgáltatók új fejlesztési területek távhőigényét a hálózatok továbbépítésével biztosítani tudják.
• A településszerkezeti terv által kijelölt beépítésre szánt nagyobb fejlesztési területek közül pl.
Virágvölgy és Aranyhegy a távhőhálózattól távol helyezkednek. Távhő ellátásuk a távolság és a
kis fogyasztás miatt várhatón nem kedvező.
• Az Északnyugati és a Délkeleti iparterület a meglevő rendszerekhez aránylag közel helyezkednek
el. A konkrét igények ismeretében, az energiasűrűség alapján vizsgálni lehet a távhőellátásukat.
Érd, 2011. április 05.
Thurn László
tervező
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5. Elektronikus hírközlés
Sopron városa a Magyar Telekom NYRT 99. számú primerkörzetében helyezkedik el. A primerkörzet
gócközpontja a Soproni primerközpont. Távhívási körzetszáma: 99
A 99-es primerkörzethez tartozó települések: Ágfalva, Agyagosszergény, Balf, Brennbergbánya, Csapod,
Csáfordjánosfa, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos,
Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Fertőújlak, Gyalóka, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő,
Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Nyárliget, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere,
Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Tőzeggyár-major,
Újkér, Und, Völcsej, Zsira.
A területen lévő távközlési szolgáltatók:
1. Vezetékes szolgáltatók:
• Magyar Telekom NYRT. Sopron Széchenyi tér 7-10,
• UPC Magyarország Kft. Sopron Csengeri u. 30-32.
• Invitel ZRT (a PANTEL jogutódja), Budapest Budaörs Puskás Tivadar u.8-10.
2. Vezeték nélküli szolgáltatók:
• Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési ZRT, Sopron Dalos hegy
• B-NET Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sopron Rákóczi u. 5.
• Mobilszolgáltatók:
(Magyar Telekom NYRT)= T- Mobile,
Pannon GSM = TELENOR Magyarország Zrt,
Vodafone Magyarország Zrt
A Távközlési terület felügyeleti ellenőrzését a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
Szabályozásfelügyeleti kompatencia központ látja el. Sopron Kossuth Lajos u. 26 alatt található.
1. Vezetékes szolgáltatók:
1.1 Magyar Telekom NYRT
Cégtörténet
1890-ben készült el a Magyar Királyi Posta és Távírda -Igazgatóság által létesített távközlési hálózat
Sopronban. Az elkövetkező évszázad során a hálózat több generációs technológiai fejlődés útján nyerte
el jelenlegi kiépítettségét. A hálózatot a kölcsönös érintkezés, a kapcsolat megkönnyítése végett
létesítették. 1990. január 1.-el a Magyar Posta kötelékéből kivált a távközlés és országos szinten
megalakult a Magyar Távközlési Vállalat, s annak részeként a Soproni Távközlési Igazgatóság. Ebben az
évben adták át a Soproni digitális távbeszélő-központot 15 000 vonal helyi kapacitással, a primer
körzetben ehhez kapcsolódóan 11 végközpont 7 000 vonalnyi kapacitással létesült. Ezen kívül körzeti
mikrohullámú összeköttetések is létesültek. A mikrohullámú hálózat Sopron – Fertőszentmiklós –
Répcelak - Győr nyomvonalon csatlakozik az országos hálózathoz. A nyomvonalszakasz a rajzon
jelölve. 1991-ben kiépült az új rézvezetékes hálózat is, és megépült az első optikai kábel is Sopron –
Kópháza – Nagycenk - Sopronkövesd- Lövő viszonylatban. A rajzon jelölve. Ekkortól nem kellett
Sopronban a telefonra várakozni, azt egy hónapon belül bekapcsolták az igénylőknek. 1999-től megszűnt
a Soproni Távközlési Igazgatóság, majd folyamatosan változott és átalakult a vállalat, a változó
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tulajdonosi kör igényeinek megfelelően. Sopron azóta is a Magyar Telekom regionális központja, Észak
- Nyugat Dunántúli működési hatáskörrel, valamint különböző funkcionális szervezeteinek helyi
munkatársai dolgoznak itt.
2005-ben a Magyar Telekom Nyrt felvette a „T” márkanevet. Napjainkban a lakossági ügyfelekkel a THOME márkanév alatt foglalkozik, telefon, kábeltévé, internet, IPTV és SAT TV szolgáltatások mellett
kommunikációs megoldásokat és szórakoztató szolgáltatásokat is kínál. A T Systems a vállalati
ügyfeleknek kínál vezetékes, mobil, internet és IT menedzselt és bérelt vonali szolgáltatásokat. A T
Mobile teljes körű mobilszolgáltatást kínál ügyfeleinek (beszéd, plusz mobil szélessáv) szolgáltatásokat.
Az országos távbeszélő-hálózatok bármelyik hazai előfizetőt egymással, illetve bármely külföldi ország
előfizetőjével történő összeköttetés (ek) megvalósítására szolgálnak. Előfizetői állomásokból, átviteli
utakból és kapcsolóközpontokból épülnek fel. Hálózati síkokat tekintve megkülönböztetünk helyi és
helyközi hálózatot. A helyi hálózatok lehetnek egy és többközpontos hálózatok. A 99-es primerkörzethez
tartozó települések előfizetői a helyi hálózaton, a helyi központon, a helyközi (trunk) kábelen keresztül
csatlakoznak a Soproni gócközponthoz optikai körzet-kábellel, esetenként még kettős TQV kábellel. A
soproni gócközpont (primer központ) a Győri gyűjtőgócközponton (szekunder központ) keresztül
csatlakozik a régiós és az országos digitális távbeszélő hálózathoz, Sopron - Fertőszentmiklós – Kapuvár
– Csorna – Győr viszonylatú nyomvonalon nagy áteresztő kapacitású gerincirányú optikai kábellel.
Az országos távbeszélő hálózat átvitel-technikai jellemzőit nemzetközi ajánlások, és az ebből
levezethető egységes követelményrendszer határozza meg.
A jelenlegi állapot leírása szolgáltatónként:
A legnagyobb telekommunikációs szolgáltató a Magyar Telekom Nyrt.
A jelenlegi távbeszélő központ kapacitása: 14 976 fővonal.
A Soproni vezetékes előfizetők száma (2010. december 30): 11 300 fővonali előfizető.
A Széchenyi tér 7-10 szám alatt lévő telefonközpontból a távközlési helyi hálózat nagy csőnyílásszámú
alépítménnyel épült ki a tápterületen lévő (régi típusú 400, 800, új típusú ME 900, ME 1200 és ME
1800) nagyelosztókig. A központból nagy kereszt- metszetű, rézerű törzskábelek (QV 200x4, 300x4,
400x4, 500x4, 600x4, 800x4, 1000x4) indultak a tápterületek nagyelosztóihoz általában behúzó
kábelként. A nagyelosztókból induló elosztóhálózatok kábelei tömbházas beépítések esetén behúzókábelként, vagy földbe fektetett úgynevezett páncélos földkábelként (QV200x4, 100x4, 75x4, 50x4,
25x4, 15x4, 10x4, 5x4) kerültek kiépítésre. A városközponttól távolodva a kertvárosi családiházas
beépítéseknél az elosztóhálózat nagyobb részt föld feletti hálózatként van kiépítve Ql típusú
légkábelekkel (Ql 35x4, 25x4, 15x4, 10x4, 5x4). A földfeletti hálózat gyakran saját oszlopsoron, ritkább
esetben erősáramú, kisfeszültségű oszlopsor igénybevételével épült ki. Az előfizetői leágazások
leggyakrabban Ql1x4/0,6 -os légkábellel létesültek, a régebben kiépített leágazások BHP 1x2/1,3
szigetelt bronzhuzalpárral létesültek. Esetenként előfordul földalatti előfizetői leágazás is Qv1x4 és Qv
3x4-es kábellel kiépítve. A rézhálózatok a sávszélesség kismértékű növelésére biztosítanak lehetőséget,
ezért korlátoltan alkalmazhatóak szélessávú szolgáltatások nyújtására. Az elmúlt években a
hálózatbővítéseket az üzleti, intézményi fogyasztókig már optikai kábellel építették ki, illetve a 2009 –
2010.-évben a nagyobb, tömbházas beépítettségű területeken az optikai hálózatot egészen az előfizető
otthonába elvitték. ( Fiber to the Home – FTTh) Az előfizetői optikai hálózatok kiépítésénél alkalmazott
GPON ( Gigabit Passive Optical Network) technológia egy rugalmas, ügyféligényhez igazodó hálózati
kiépítést jelent, amely csak passzív elemeket tartalmaz. Ezzel a megoldással egy optikai szál
felhasználásával 64 ügyfél számára lehetséges jelenleg maximálisan 80 Mbit/sec sebességű internet,
IPTV (HD stream is), és VoIP hangszolgáltatást nyújtani.
Ezzel új távlatokat nyitott a Magyar Telekom az előfizetői szolgáltatások terén.
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Az FTTx hálózattal lefedett lakásszám Sopronban: 7800Hh. (GPON_Sopron.JPG-t mellékeltem). A
rézvezetőjű hálózattal a város (és egyéb belterületei Tómalom, Sopronkőhida, Balf, Brennbergbánya,
Görbehalom stb. helyi hálózatait) gyakorlatilag 100%-ban le van fedve.
A meglévő rézhálózat előfizetői vonalai xDSL megoldásokkal többszörösen kihasználhatóvá váltak. A
hagyományos (analóg) telefon, a digitális ISDN előfizetői vonal mellett, a hálózat szélessávú
hozzáférésként is használható. (Internet, vezetékes IPTV) Lehetővé vált az előfizetői hálózaton az un.
TriplePlay szolgáltatás nyújtása is. (Hang, Internet, képátvitel). Ezen szolgáltatásokat több százas
nagyságrendben igényeltek előfizetők. Számuk folyamatosan növekszik.
A TSZT Elektronikus hírközlés 1:30000 méretarányú helyszínrajzai a vezetékes rendszer optikai
hálózatát és nem vezetékes mikrohullámú hálózatot ábrázolják.
A várható fejlesztésekről:
Az elkövetkezőkben a Magyar Telekom úgy tervezi a távközlési hálózatait, hogy az optikai kábel minél
közelebb kerüljön az előfizetőkhöz, illetve közvetlenül optikai kábellel érje el az előfizetőket. 2010.
évben Sopronban több, mint 25 km nyomvonalat építettek ki optikai kábellel, s további kiépítések is
várhatóak. Eddig az alépítménnyel könnyen elérhető, nagy fajlagos lakásszámot eredményező tömbházas
területek kerültek kiépítésre. 2011-ben kiépítésre kerül a Pihenőkereszt lakópark FTTx optikai hálózata,
valamint az Ágfalvi úti lakópark bizonyos területei és a Botond u. 1 szám alatti 26 lakásos társasház.
Az elkövetkezendő években várható ezen technológiák elterjedése a családiházas területeken is. A
Magyar Telekom a meglévő saját infrastruktúrájának felhasználásával tervezi az új hálózatrészek
kiépítését. Ezzel távlatilag biztosítja, hogy a „legacy” termékek (analóg PSTN telefónia) kiváltásának
lehetőségét, a rézhálózat fokozatos megszüntetését ezeken a területeken. Amennyiben saját infrastruktúra
nem áll rendelkezésre, az erősáramú kisfeszültségű hálózat oszlopainak felhasználásával tervezi
megvalósítani hálózat fejlesztéseit. A Magyar Telekom figyelemmel kíséri a Sopron város közterület
rendezési munkálatait, és azokon a helyeken, ahol jelentős rekonstrukcióra kerül sor preventív módon a
szükséges alépítmény / védőcső elhelyezési munkákat a területek burkolása előtt elvégzi. (Csengeri utca,
Belváros)
A meglévő alépítmény szabad csöveit fel kell használni, a meglévő kisegységű kábel mellé 1-2 db LPE
32-es csövet kell behúzni, és abba kell majd az optikai kábelt(eket), mikrocsöveket behúzni, míg a másik
cső a hibaelhárítási tartalék szerepét tölti be.
A fényvezetőszálak alkalmazásának legnagyobb előnye a korlátlan sávszélesség elérése. A monomódusú
szálakban a használatos fényhullámhossz 1310 és 1550 nm –es tartomány, ahol a fényvezetőszál
csillapítása a legkedvezőbb. Az SDH rendszerek előnyeinek kihasználásához elengedhetetlen a gyűrűs
topológia kialakítása. Az SDH az ITU – T által szabványosított, rugalmas, nagysebességű,
szinkronhálózati technológia. Az SDH rendszerek négy darab optikai szál felhasználásával épülnek ki. A
korszerű hozzáférési hálózatokban már nemcsak a személyre szóló hagyományos kommunikációs
igényeket (telefonálás) kell kielégíteni, hanem olyan újfajta igényeket is, mint a különböző audiovizuális
szórakoztatási célú alkalmazások, vagy a különböző online szolgáltatások. Pl. Videochat, az igény
szerinti videó a VoD (Videó on Demand), vagy a KTV jellegű videó jelfolyamok továbbítása, a
különböző számítógépes játékok köre. Ha egy háztartásban több ilyen szolgáltatást is igénybe
szeretnének venni párhuzamosan (tv-t nézni, egyidőben Internetezni, és játszani) akkor olyan
sávszélességre van szükség, amely rézerű hálózattal csak nagyon rövid szakaszon nyújtható. Vagyis
ebből következik, hogy az optikát oda kell vinni a felhasználóhoz.
Az optikai kábelen létesíthetők még különböző üzleti alkalmazások, a távmunka, az elektronikus
üzletvitel, az elektronikus kereskedelem, az elektronikus közigazgatás, a videokonferencia stb., ami
szintén nagy mennyiségű forgalmat kelthet. A Magyar Telekom ezen infrastruktúrán a komplex üzleti
szolgáltatások sorát kínálja a cégek, vállalkozások számára.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Az internet rohamos terjedését a használatához tartozó technikák, és eszközök intenzív fejlesztése kíséri.
Az IP (Internet Protokol) technológia egyre több, a globális Internettől különböző hálózatban, és egyre
több célra használható. Az aktuális trendek szerint az IP a jelen és a jövő integrált, többcélú hálózatának,
az új generációs hálózatoknak, az NGN (Next Generátion Netwoks) is az alaptechnikája. A jövő
sokszolgáltatású integrált, illetve konvergált hálózata az IP technológiára épül.
Az IP technológia mindenhol (távhálózaton (gerinc és körzet), törzshálózaton, helyi hálózaton, üzemi
hálózaton épp úgy, mint a végállomási rendszereken belül is) megjelenik, és sikerrel fogják alkalmazni
Voice over IP (VoIP) szolgáltatásokra, IP alapú multimédiás szolgáltatásokra, Wi-Fi, Wi –MAX
alkalmazásokra, Videó on IP szolgáltatásokra, Triple play, quadruple play szolgáltatásokra, IPTV
szolgáltatásokra.
Sopronban ezek a szolgáltatások néhány száz darabszámmal szerepelnek, számuk kismértékben, de
folyamatosan növekszik a lefedett hálózatok növekedésével.
2010. december végén a T- Mobilos ügyfélszám megközelítően 26 ezer. A teljes ügyfélszám alapján
számítva száz főre december végén 118,1 előfizetés (hívásfogadásra alkalmas SIM-kártya) jutott. A
forgalmazásban résztvevők - azaz az előfizetéssel rendelkezők, illetve az utolsó három hónapban hívást
indító, vagy fogadók - száma alig változott és maradt 26 ezer. A Hívásfogadásra alkalmas SIM-kártyák
száma alapján a T-Mobil piaci részesedése 44, 1 százalék volt. Az átjátszó és a bázisállomások számát a
későbbiekben nem kívánják növelni. A működési sávban esetenként a magasságkorlátozást bejegyezték a
Földhivatali nyilvántartásokba. További magasságkorlátozások nem várhatók.
1.2 UPC Magyarország Kft.
Cégtörténet:
Az UPC Magyarország Kft névadója az Amszterdami székhelyű United Pan-Europe Communications.
1998- ban jött létre az addigi piacvezető kábeltelevíziós csoport a Kábelkom és Kábeltel Kft-k
egyesülésével. Akkor 16 vidéki nagyvárosban, azok körzetében lévő kistelepüléseken és Budapest
tizenkét kerületében nyújtottak kábeltelevíziós szolgáltatást. A társaság tulajdonában lévő kábelhálózatokat folyamatosan korszerűsítették, átépítették, s az által az egyik legnagyobb szélessávú
távközlési szolgáltatóvá váltak. UPC szolgáltatások: Internet, Analóg kábeltévé, Digitális kábeltévé,
Telefon, Műholdas tévé, Webshop. Az UPC célja, hogy az ügyfeleit magas műszaki színvonalú, jó
minőségű, értéken mért szolgáltatásokhoz egyszerűen, gyorsan juttassa hozzá. Az UPC Sopronban a
telefonszolgáltatás beindításával teljes körű telekommunikációs szolgáltatást nyújt, s a Magyar Telekom
után a második legnagyobb szolgáltatóvá lépett elő a városban.
A jelenlegi állapot rövid leírása:
A Csengeri út 30-32 szám alatt lévő fejállomástól a helyi hálózat nagy nyílásszámú alépítménnyel épült
ki a tápterületen lévő Node nagyelosztókig. A Nodeokat optikai kábellel kötötték össze a fejállomással.
A Node területén belül koax kábellel haladnak lakótelepi részen alépítményben, családi házas beépítésű
területen esetenként alépítményben, de inkább erősáramú közös oszlopsor igénybevételével építették ki a
kábeltelevíziós előfizetői elosztóhálózatukat. A hálózatuk a Pihenőkereszt és a Virágvölgyi lakópark
kivételével a teljes települést lefedi.
A kedvező műsorvételt azzal biztosítják, hogy össze vannak optikai kábellel kötve a Budapest Kinizsi
utcai központtal, ahonnan kapják a jeleket. A főbb magyarnyelvű digitális TV csatornák stúdiói szintén
össze vannak kötve optikai kábellel a Kinizsi utcai központtal. A központból Sopron két irányból érhető
el: - Sopron – Győr – Tatabánya – Budapest, illetve a Sopron – Szombathely – Veszprém –
Székesfehérvár – Budapest nyomvonalon. A rajzon jelölve. A Budapesti központjuk külön optikai
kábelhálózattal van összekötve Bécsen keresztül az Amszterdami központtal.
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A kábeltelevíziós hálózathoz a Soproni lakásállomány közel 80 %-a csatlakozott. Az UPC Kábeltévé
előfizetők száma: kb 18 ezer db, az UPC telefon előfizetők száma: ezres nagyságrend, az Internet
előfizetők száma is több ezer db, ami folyamatosan növekszik. 2010 decemberében indították el az igény
szerinti videó letöltést a VoD (Videó on Demond), valamint a Fíber Power csomagok bevezetése is ekkor
kezdődött meg. A bekapcsolt előfizetők száma a százas nagyságrendet érte el.
A fejlesztéseket tekintve:
Az UPC közvetlen célja:
• a Pihenőkereszt és a Virágvölgyi lakópark 2011-ben történő ellátása, az Egeredi lakópark
építésével párhuzamosan történő hálózatkiépítés, valamint a még régi, soros hálózatként üzemelő
területek – Pócsi utca – Mikes Kelemen u – Rozália u – Kurucdombsor – Fapiac u – Lehár
Ferenc út elejének,
• A Lövérekben a Domb utca – Haydn utca - Lajta köz – Apor Vilmos utca – Villa sor Várisi út,
Városligeti út, Vas Gereben út, Citedella út, Sarudi út és a Lövér körút 33 körüli résznek.
• A Somfalvi út és a Sörgyár körüli kolónia hálózatának átépítése a korszerű optikai hálózatra.
A fejlesztéseket tekintve az UPC célja: a doxis 3. 0. (140 MBit/ sec sávszélesség) bevezetése mellett,
hogy minél közelebb kerüljön az optikai kábellel az előfizetőkhöz. Teljes egészében optikai kábellel csak
a nagy üzleti kommunikációs partnerek elérését tervezik, akiknek egyénre szabott szolgáltatásokat
kívánnak nyújtani.
1.3 Invitel ZRT.
Cégtörténet:
Az Invitel márkanév alatt egységesítette termékeit és szolgáltatásait 2007-ben az Invitel Holdings A/S
(korábban HTCC csoport). A dinamikusan növekvő cég tagvállalatai (a Hungarotel ZRt, a Pantel Kft., a
HTCC Kft., a V-holding ZRt. és az Euroweb ZRt.) 2008. január 1-jével beolvadtak az Invitel Távközlési
Zrt.-be (rövid nevén Invitel ZRt. -be). Az Invitel Holdings A/S (korábban HTCC csoport) a Hungarotel
néven egyesített egykori koncessziós területek mellé 2005-ben szerezte meg az üzleti telekommunikációs
szolgáltatások értékesítésben éllovas PanTelt. A 2007-es évben az Invitel ZRt. és a Tele2 magyarországi
tulajdonrészének felvásárlásával a cég lett az ország vezető alternatív hálózati szolgáltatója, a vezetékes
szolgáltatók sorában pedig a második legnagyobb. Az Invitel több, mint egymillió előfizetőt és közöttük
50 ezer üzleti ügyfelet lát el egyedi telekommunikációs szolgáltatásokkal Magyarországon. Az Invitel
korábbi koncessziós szolgáltatási területéhez tizennégy primer körzet tartozik a magyar lakosság közel
17%-át lefedve. Saját területén a cég 95% feletti piaci részesedéssel bír, telefon, internet és üzleti
kommunikációs (hang- és adatátviteli), valamint alternatív telefonszolgáltatásai országosan elérhetőek. A
csoport birtokában van Magyarország legmodernebb saját tulajdonú gerinchálózata, továbbá 8500
kilométernyi optikai hálózat. Az Invitel Holdings A/S központi irodája Budaörsön található.
A jelenlegi hálózat leírása:
Sopron, mint térség, nagyszálszámú optikai kábelen csatlakozik fel az Invitel országos (gerinc)
hálózatára, a GYSEV vasútvonala mentén, Csorna irányából. Védelmi (tartalék) iránya optikai kábelen
Szombathely felé van szintén a vasútvonal mellett. Az optikai kábel Sopron vasútállomáson érkezik meg
alépítményben, és halad tovább az Állomás utcán át a Csengeri u. 32. szám alatt lévő központi Node
pontba. A rajzokon jelölve. Az optikai kábel eléri a belvárost is alépítményen kersztül, és az üzleti
ügyfeleket kapcsolja be, a Széchenyi téren (Posta), az Ógabona téren, az Új utcában, a Várkerületen, a
Rákóczi Ferenc utcában, stb. A Mikrohullámú bázisállomása a Somfalvi út 3 számalatti tízemeletes
épület tetején található, a Node pontból a Vasútvonal mellett haladó optikai kábellel van összekötve.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Mikrohullámú összeköttetésekkel szintén több üzleti ügyfele van az Ínvitelnek bekapcsolva. A Mikro
site Sopron PMP Sopron Ravazd utca 63 szám alatt található az átjátszó állomás. Jelenlegi ügyfélszáma:
pár százas nagyságrendben van. A Mikrohullámú tornyokra magassági korlátozás nincs bejegyezve, mert
azok helyét körültekintően választották meg.
Fejlesztési elképzelések:
A gazdasági válság hatásai miatt - nem túl jelentősek. Új vezetékes hálózatépítés nem várható, az üzleti
ügyfelek egyedi igények alapján történő bekapcsolása optikai kábellel, vagy rádiós eléréssel továbbra is
folytatódik.
Lakossági ügyfélelérést nem terveznek a későbbiekben sem.
2. Vezeték nélküli szolgáltatók:
2. 1 Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési ZRt.
Cégtörténet: a Magyar Királyi Posta és Távírda – Igazgatóság keretein belül kezdte tevékenységét a
műsorszórást.
• 1923-ban kísérleti rádió-távbeszélő összeköttetést létesítettek Sopronban. A Posta épületében volt
az adó, az Erdészeti, Bányászati és Kohászati Főiskola épületében volt rádióállomás vevője.
• 1925. május 1-én kezdődött a kísérleti rádióműsor sugárzása.
• 1959 decemberében a Károlykilátó telephelyéről kezdődött az első TV műsor sugárzása, majd
• 1970-ben elkészült a ma is üzemelő Dalos hegyi TV torony és megkezdődött a TV adás
sugárzása az új berendezésekkel. Elindult a Kossuth és a Petőfi rádióprogramok sugárzása az
OIRT URH sávon. Ezen a néven 1997 év végéig üzemelt.
• 1977-ben elindult az M1 TV műsor sugárzása az új adóberendezéseken,
• 1980-ban elindult a TV2 műsor sugárzása az UHF sávban.
• 1988-ban megkezdődött a CCIR URH- sávú műsorszórás az új 10KV-os adóval.
• 1990-ben megszűnt az analóg mikrohullámú sugárzás, helyébe a digitális mikrohullámú
összeköttetés lépett. 1990. január 1.-ével a Magyar Posta kötelékéből kivált a távközlés és a
műsorszórás országos szinten megalakult a Magyar Távközlési Vállalat, és a Magyar műsorszóró
vállalat, melynek jogutódja az Antenna Hungária ZRt.
• 1996-tól új adón sugározzák az M1 műsorát.
• 1997-ben beindult a CCIR sávú műsorszórás a Petőfi adón, üzembe helyezték a (Danubius) mai
nevén Class FM és a (Sláger) mai nevén Neo FM adókat, ill. az RTL CLUB és a TV2 műsorok
sugárzása is elkezdődött. Decemberben megszűnt az OIRT URH sáv.
• 1998 óta üzemelteti az Országos Transzport Hálózatot
• 1999-ben Nemzetközi egyeztetések után megkezdődött a CCIR sávú Bartók műsor sugárzása az
URH sávban.
• 2010. december 01.-én elindult Sopronban is a földi digitális műsorok sugárzása.
Az Antenna Hungária Dalos hegyi tornya optikai kábellel össze van kötve a Magyar Telekom
Széchenyi tér 7-10 szám alatti telefonközpontjával. A rajzon jelölve. Az Antenna Hungária, mint
üzemeltető van jelen a városban és a fent említett összes szolgáltatásokat nyújtja a városban és a soproni
primer körzetben.
Fő tevékenysége:
Az Antenna Hungária meghatározó szereplője a hazai műsorszóró és telekommunikációs szektornak. Fő
tevékenységi területe az országos földfelszíni televízió-(M1, TV2, RTL CLUB) és rádióműsor-szórás
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(Kossuth, Petőfi, Bartók, Sláger= NEO FM, Danubius= Class FM), illetve -szétosztás, valamint a
műholdas műsorszórás és -szétosztás. A távközlés területén 1998 óta üzemeltet Országos Transzport
Hálózatot, amely egy nagysebességű, az egész országot lefedő digitális, mikrohullámú gerinchálózat. A
magassági korlátozásról a Földhivatalban az érintett ingatlanok tulajdoni lapjaira a bejegyzések
megtörténtek. Az AH ZRt. mikrohullámú hálózatát a rajzokon feltüntettem. Az Antenna Hungária célja,
hogy vezető szerepet játsszon a digitális televíziós és rádiós műsorszórásra való átállásban, valamint a
műsorszórás és a távközlés konvergenciájában. Az Antenna Hungária ZRt. elsősorban az integrált, IP
alapú üzleti kommunikációs szolgáltatásokat, így a professzionális internet gerincszolgáltatást és
virtuális magánhálózati szolgáltatást kívánja erősíteni. Szolgáltatásait a nagysebességű, az egész országot
lefedő digitális mikrohullámú Országos Transzport Hálózatukon, valamint budapesti vezetékes optikai
hálózatukon keresztül biztosítják. Az országos digitális mikrohullámú gerinchálózat egy 51 állomásból
álló, SDH rendszerű, gyűrűs kialakítású hálózat. Hozzáférési hálózatában átviteli közegként optikai
kábelt, műholdas VSAT és mikrohullámú összeköttetést alkalmaz. Gerinc- és hozzáférési hálózata
lehetővé teszi, hogy a digitális átvitel minden előnyét kihasználva magas színvonalú távközlési
szolgáltatásokat nyújtson üzleti partnerei részére. Sopronban a mikrohullámú telephely a Dalos - hegyen
található. Az átjátszóállomások és a TV torony is a Földhivatalban, illetve az Önkormányzatnál helyrajzi
számmal ellátva szerepelnek a nyilvántartásban, magassági korlátozások bejegyzése anno megtörtént.
Műholdas távközlés
Az Antenna Hungária ZRt. leányvállalata, a Hungaro DigiTel Kft. révén a professzionális távközlés egy
különleges technológiáját, a VSAT műholdas digitális távközlési technológiát is tudja alkalmazni az
összeköttetések kiépítésénél. A műholdas adatátvitelt lehetővé tevő VSAT rendszer teljes körű
szolgáltatást biztosít a felhasználó informatikai hálózatához tartozó távoli végpontok (fiókok,
kirendeltségek, leányvállalatok, kihelyezett munkahelyek, bankkártya-elfogadóhelyek, bankjegykiadóvagy árusító automaták stb.) és a központ közötti folyamatos, nagy megbízhatóságú adatforgalomhoz. E
technológia előnye a földi adatátvitellel szemben a hálózat rugalmas felépítési és módosítási lehetősége,
a gyorsabb telepíthetőség, a megbízhatóbb működés és az áthidalt távolságtól független üzemeltetési
költség. Ezen kívül alkalmazása egyszerűbb és előnyösebb más technológiákhoz képest az elégtelen
távközlési infrastruktúrájú területeken, a szétszórtan elhelyezkedő felhasználók biztonságos
együttműködéséhez, az alkalomhoz és eseti helyszínekhez fűződő időszakos távközlési igények
kielégítésére, valamint - vevőberendezésként - a kiterjedt földrajzi területeken és széles felhasználói
körben történő információterjesztéshez.
Távlati fejlesztési elképzelések:
A sávszélesség igény szerinti növelése, modernebb berendezések alkalmazása, esetlegesen az átjátszó
állomások besűrítése. Ha a későbbi fejlesztéseknél átjátszóállomás sűrítésére kerül sor, a szükséges
egyeztetéseket és az esetleges magasság-korlátozások bejegyzését elvégzi a cég fejlesztési osztálya
Budapestről.
2.2 B.net Hungária Távközlési Kft.
Cégtörténet:
A B.net Hungária Távközlési Kft. 2002-ben alakult az ausztriai Burgenland területén működő B.net
Burgenland Telekom GmbH leányvállalataként. A B.net Hungária Távközlési Kft. a hazai Internethozzáféréssel szemben támasztott növekvő igények színvonalas kielégítését célozta meg, és a lehető
legszélesebb körben kívánja azt elérhetővé tenni.
A jelenlegi hálózat leírása:
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

A „B.net Hungária internet szolgáltatás”- (E-mail, chat, Voip, játékok, információk, vásárlás, üdülések
foglalása, zenehallgatás, stb.) - egy vezeték nélküli wireless rendszeren alapuló mikrohullámú hálózat.
Ez a technológia lehetővé teszi több földrajzilag egymástól távolabb eső számítógép és hálózat
összekötését, alacsony szolgáltatási díjakkal, járulékos, rejtett költségek nélkül, gyors telepítéssel. A
bázis és átjátszóállomások (a rajzokon jelölve) telepítése megtörtént, de szolgalmi jogot és
magasságkorlátozást nem jegyeztettek be a Soproni Földhivatalnál.
Jelenlegi szolgáltatási területe: a Fertő-tótól délre: Ágfalva, Agyagosszergény, Balf, Brennbergbánya,
Csapod, Csepreg - Kincsédpuszta, Ebergőc, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőrákos, Fertőszentmiklós,
Fertőszéplak, Fertőújlak, Harka, Hegykő, Hidegség, Himód, Hövej, Kópháza, Nagycenk, Nagylózs,
Nyárliget, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkőhida, Tőzeggyármajor,
Und, Zsira.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően tovább kíván terjeszkedni.
A bekapcsolt előfizetők száma: 1300 db, ebből Sopronban közel 450 előfizető.
A várható fejlesztésekről:
A tulajdonosi elvárások változása miatt a tervezett 150 km –es optikai hálózatból csak a gerincirányú
optikai hálózat kiépítése szerepel a Sopron – Szombathely közötti vasútvonal nyomvonalán. Sopronban a
gazdasági válság következtében az optikai helyi hálózat kiépítését egyelőre nem szorgalmazzák, a
meglévő alépítményekbe behúzzák az optikai kábelt, és azt összekötik a Rákóczi utcai és a Burgerlandi
telephellyel. A létesítési költségek nagy részét a járdaburkolat-helyreállításokra kellene fordítani, ezért
további vezetékes hálózatbővítést jelenleg nem terveznek. Vezetékes szolgáltatóként is figyelembe kell
venni a későbbiekben.
2.3 Mobil szolgáltatók:
Sopron távközlési ellátottságát tovább javítja a mobil üzletág. A teljes ügyfélszám alapján számítva száz
főre 117, 91 előfizetés (hívásfogadásra alkalmas SIM-kártya) jutott. A mutató egy évvel korábban (2009)
116, 64 volt.
Hívásfogadásra alkalmas SIM-kártyák száma alapján 2010 decemberében a Vodafone piaci részesedése
22,3 százalék, a T-mobilé 44,1 százalék, míg a Pannon = Telenor részesedése 33,6 százalék.
A három mobilszolgáltató ügyfelei 2010. decemberében Sopronban 5138 számot hordoztak. A Nemzeti
Hírközlési Hatóság adatai szerint a 2004. május 1. óta igénybe vehető számhordozás eddig összesen 312
829 mobilszámot érintett.
A Mobil szolgáltatók átjátszó állomásai is üzemelnek a Dalos hegyen.
A Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság
A Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság (az NMHH) a közép-kelet európai régió meghatározó,
független hírközlési hatósága, amely korszerű piacszabályozási és hatósági kompetenciákkal
rendelkezik, hatékony, eredményes és rugalmas működése révén komoly társadalmi megbecsülést ért el.
A Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság Szabályozásfelügyeleti Kompetencia Központ Sopron
felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet lát el a jelenlévő Távközlési szolgáltatók között.
Fő tevékenysége szabályozó hatóságként elősegíteni, serkenteni és felügyelni a hírközlési piaci versenyt,
a szolgáltatók piaci működését annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki könnyen, gyorsan és
elérhető áron juthasson hozzá a legkorszerűbb hírközlési szolgáltatásokhoz.
A távközlésben zajló gyors változások miatt a hatóságnak feladata, hogy a piac fejlődését elősegítse,
proaktív módon támogassa, biztosítsa a versenyt -szabályozó rendelkezéseket, szabályokat és azok
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betartását.
Az NMHH alapértékei: Objektivitás és pártatlanság az eljárásokban, döntésekben. Átláthatóság, nyílt
kommunikáció a piaci szereplők és a fogyasztók felé. Szakértelem és alaposság minden
tevékenységükben. Hatékonyság a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásában. Szoros
együttműködés a külső partnerekkel. Eredményorientált működés. Rugalmas alkalmazkodás, fejlődés, az
új technikák és módszerek elsajátítása a szervezet és az egyén szintjén egyaránt.
Az NMHH kiemelt stratégiai célja: A piaci verseny elősegítése, az életképes verseny-környezet
megteremtése, a szolgáltatásminőség javítása, az árak csökkentése, a szélessávú elektronikus hírközlési
szolgáltatások és az internet elterjedésének ösztönzése, korszerű hatósági kompetenciák kialakítása.
Elvárás ezen a többszereplőssé vált távközlési piacon, hogy a szolgáltatók a vezetékes hálózatukat
egységes műszaki feltételrendszerek szerint tervezzék meg, létesítsék és üzemeltessék. Tartsák be a
Magyar Szabványokat, az ITU –T ajánlásait és előírásait, hogy a vezetékes hálózatok egységesen
működő, összekapcsolható rendszert alkossanak úgy az országos távközlési hálózatban, mint a
nemzetközi hálózatban
A város területét érintő mikrohullámú kapcsolatok biztosításához a szolgáltatók – Bázisállomás,
fejállomások, antenna tartószerkezetek, antennák – „magassági építési korlátozást kértek, és kérhetnek a
továbbiakban is. Erre az Önkormányzat építési hatóságának figyelnie kell, meg kell követelni a
Földhivatal általi vezetékjog bejegyzését.
Ugyancsak az Önkormányzat építési hatóságának kell előírnia, a rendezett városkép miatt, hogy az új
építésű lakóparkokban a hírközlés ellátása föld alatt történjen a szabványban megjelölt sáv
felhasználásával.
A szolgáltatókat esetlegesen rá kell bírni arra, hogy a társszolgáltatóknak engedjék át a kihasználatlan
szabad kapacitásukat (az előfizetői hurkokat, kábelérpárakat, szabad alépítménycsövet stb), hogy ne
kelljen burkolatot bontani, vagy újabb oszlopokat telepíteni.

Kiss Lajos
Távközlési magántervező

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció
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6. Területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás
(számítás)

A javasolt településszerkezeti terv a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásoknak
megfelel. A vízgazdálkodási térségben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a
Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet
módosításáról (MTrT)

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete ;
Balftól északkeletre
területek

eső

mezőgazdasági

Æ Jogszabályi ütközés nem áll fenn. Az övezet

A 2010-ben módosított MTrT, a 2008-ban módosított Országos Területrendezési Terv rendelkezéseit
figyelembe véve került elfogadásra. Ebből következően, az alábbiakban csak az MTrT-nek való
megfelelést szükséges igazolni a településszerkezeti terv felülvizsgálatához kapcsolódóan.

telkei a földhivatali minőségi osztályozás
alapján átlagos, vagy átlagosnál gyengébb
földrészletek.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

;
Aktualizált településszerkezeti terv szerint erdő
területfelhasználásba
soroltak,
pontszerű
kivételek
(mezőgazdasági
területek)
előfordulnak

Æ A térségi övezet szerinti módosításokat a
javasolt településszerkezeti terv tartalmazza.
A Várhelyi erdőben lévő sípálya és a gneisz
bánya területhatára korrekcióra került.

Országos
övezete

Az MTrT szerkezeti terve

jelentőségű

tájképvédelmi

terület ;
Közigazgatási terület szinte teljes egésze, a
nyugati és a délkeleti kaputérség kivételével

Æ

MTrT
Térségi
területfelhasználás
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség

Terület
(ha)
5962,20
3425,83
3700,34

Javasolt településszerkezeti terv
Települési területfelhasználás
Terület
(ha)
Erdőterület
6117,0
3
Mezőgazdasági
terület
és 3961,9
természetközeli terület
3
Vízgazdálkodási terület
3630,2
9

Az országos övezetet a javasolt
településszerkezeti
terv
pontosítja.
A
természetvédelmi és táji értékek figyelembe
vételével a nyugati kaputérséget bevonja.
A javasolt településszerkezeti terv az övezeti
előírásoknak megfelel.
Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
bányászati szempontból kivett helynek fog
minősülni.

Megfelelés
(%)
102,6%
115,65%
98,11%

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
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Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség- ;
219/2004. (VII.21.) a felszín alatti vizek
védelmi terület övezete
védelméről szóló kormányrendelet részletezi 2.
sz. mellékletében a felszín alatti víz állapota
szempontjából fokozottan érzékeny területeket

Országos
ökológiai
(MTrT szerint)

hálózat

területe ;
Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület
övezete

Æ Az országos ökológiai hálózat területe az

Æ Ütközés nem áll fenn. A településszerkezeti

egyeztetési eljárás során a területfejlesztésről
és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 23/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint az
érdekelt államigazgatási szervvel egyeztetve
módosításra került.
Æ Új beépítésre szánt terület kijelölésre
magterület és ökológiai folyosó területén nem
kerül sor.
Æ A magterület övezetben fekvő Fertőrákos
Vízitelep területe a hatályos terv szerint
beépítésre szánt területként került lehatárolásra
a településszerkezeti terven

terv mellékletei tartalmazzák a felszín alatti víz
állapota szempontjából fokozottan érzékeny
területek határát, illetve részletezve a
vízbázisok védőterületeit.

Felszíni vizek vízminőség-védelmi
területének övezete

vízgyűjtő ;
Sopron MJV közigazgatási területe

Æ A Megye Területrendezési Terve nem
rendelkezik a szennyvízelvezetésről. Új
szennyvíztisztító kialakítása nem tervezett.
Sopron település a 27/2006. (II.7.) Korm.
rendelet szerint nitrátérzékeny terület, mind a
felszíni, mind a felszín alatti vizek tekintetében.

Sopron Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének felülvizsgálatához kapcsolódóan az országos
ökológiai hálózat lehatárolása az alábbiak szerint módosult:
Terület megnevezése
Botanikus kert
(hrsz.: 7183)

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

Együtt tervezhető térségek övezete

Korábbi övezet

Új övezet

Ökológiai folyosó

>

Pufferterület

Hotel Fagus, Hotel Lővér, Hotel
Silencio, és környezetükben a
6789/1 hrsz-ú, valamint a 6798/3
hrsz-ú ingatlanok

Magterület

>

Pufferterület

Kemping
(hrsz.: 6703/7, 6703/11)

Magterület

>

Pufferterület

Æ A javasolt településszerkezeti terv melléklete

Volt Úttörőtábor, és az Erdei Iskola

Magterület

>

Pufferterület

feltünteti a nyersanyag-gazdálkodási területet,
illetve a működő bányatelkeket.

Görbehalom egyes belterületi részei

Magterület

>

Pufferterület

Brennbergbánya egyes belterületi
részei

Magterület

>

Pufferterület

Ó-Hermes és Új-Hermes egyes
belterületi részei

Magterület

>

Pufferterület

Sopron 0988/1 és 0988/2 hrsz.

-

>

Magterület, pufferterület

;
Az illetékes Bányakapitányságtól kapott
adatszolgáltatás szerint a Kópháza felé eső
agyagvagyon területe

;

Æ

Sopron
MJV
önállóan
készítteti
településszerkezeti tervének felülvizsgálatát.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Jóváhagyási dokumentáció

126

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958
www.vatikft.hu

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

;
Ikva-pataktól északra és délre, Sopron I. –
agyagbánya környezetében, Balftól északra, Kőhegy környezetében

Történeti települési terület övezete

;
A műemléki jelentőségű területtel
megegyező települési/tervezői javaslat

(MJV)

Æ Jogszabályi ütközés nem áll fenn.

Æ Új beépítésre szánt terület kijelölésre nem
kerül sor az övezet területén. Mezőgazdasági
területfelhasználás irányába visszalépés történik
a Nyugatimajor területén.

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület ;
Hulladéklerakó, Sopron I. –agyagbánya
övezete

Æ A bányatelek működő, a hulladéklerakó pedig

Rendszeresen belvízjárta terület övezete



Nagyvízi meder övezete



Földtani veszélyforrás területének övezete

;
Az illetékes Bányakapitányság által szolgáltatott
adatok szerinti lehatárolás

regionális szerepet tölt be a Sopron
városkörnyékben. A tájrehabilitáció célja a
településszerkezeti tervben a későbbiekben
pontosítható.

Világörökség és világörökség-várományos terület ;
Világörökségi cím - Fertő kultúrtáj (2001)
övezete

Æ Jogszabályi ütközés nem áll fenn.

Æ A településszerkezeti terv melléklete a
lehatárolást tartalmazza. Új beépítésre szánt
terület kijelölés nem történik a lehatárolt
területeken, vagyis jogszabályi ütközés nem áll
fenn.

Vízeróziónak kitett terület övezete

;
Közigazgatási terület szinte teljes egésze (hegyés dombvidék)

Æ A vízeróziót csökkentő területfelhasználások –
erdő
és
gyepterületek
–
a
javasolt
településszerkezeti tervben a területhasználatnak
megfelelő besorolást kaptak. A tervjavaslat a
gyepterületeket
jellemzően
Tk
területfelhasználásba sorolja.
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Széleróziónak kitett terület övezete

;
Fertő-tó és környezete

Æ

A
tervjavaslat
szerinti
javasolt
vízgazdálkodási és természetközeli terület
megfelelő területfelhasználás a szélerózió ellen.

Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterület (erdőtervezett erdőterület) 6229,215 ha. A javasolt
településszerkezeti tervben az erdőterületek nagysága 6119,14 ha, amely megfelel az OTrT 95%-os
kötelezettségének (98,2%).
Szőlő termőhelyi kataszteri I-II. osztályú területen új beépítésre szánt terület kijelölés nem történt. A
Brand major bővítési területe (0499/19, 0499/20, 0499/21, 0499/22, 0499/23 hrsz-ú földrészletek) a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal határozata alapján a 2011-es év folyamán törlésre került a
szőlőkataszerből.
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HOSSZÚTÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
II. Jóváhagyandó munkarész
1. Várospolitikai célok
A városnak három hosszútávú várospolitikai célja van:
Egyetemes cél
Élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság (az egyetemes cél, a városi, a
térségi /a kistérségi, az agglomerációs, a vonzáskörzeti és az eurorégiós/
partnerkapcsolat alapja)
Átfogó cél
Partnerség az érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében (az
élhetőséget, a versenyképességet és a fenntarthatóságot egyaránt segítő
várospolitikai cél),
A város vonzerő-értékeinek újratermelése, országos-, európai- és világörökségi
szintű értékteremtés (az élhetőséget, a versenyképességet segítő politikai cél),
A városi érdekstruktúra és értékrend fejlesztése, az értékrend terjesztése, az
érdekek érvényre juttatása Magyarországon és Európában (a fenntarthatóságot
támogató várospolitikai cél).

2. A célok megvalósításának feltétele
Az európai verseny felvállalásának, az élhetőség megteremtésének, a fenntarthatóságnak
(élhetőségi és fenntarthatósági egyensúly) feltétele, a verseny méretéhez, az élhetőségi
keretekhez igazodó partnerhálózat megteremtése:
•

•

•
•

Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú konszenzusa: a politikai pártok
(„nagypolitika”) a politikai szegmensek kiemelten a várospolitika és az
ágazat/szakpolitikák (alkalmazott politikák), valamint a várospolitika és a
civilpolitika között. Ugyanakkor interakció a politikai tényezők, a polgárok és
közösségeik, valamint a versenyszféra között.
Országos léptékben Sopron–Fertőd Kistérségnek, Sopron agglomerációjának,
vonzáskörzetének, Győr–Moson–Sopron megyének, a régiónak települései,
politikusai („nagy”-, alkalmazott- és civil-) és polgárai, vállalkozói, gazdálkodói
közötti konszenzus.
Magyarország Ausztria határon átívelő kapcsolatok viszonylatban Sopron–Kismarton
Eurorégió (Sopron vonzáskörzete és Közép- és Felső-Burgenland) együttműködése,
Európai léptékben Nyugat-magyarországi Régió és Burgenland Eurorégió kialakítása,
integráció a CENTROPE régióhoz.
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3. A városfejlesztési koncepció integrált célrendszere
1. Célok és időhorizontok
•
•

•

Nagytávlatú (két emberöltő) várospolitikai cél: élhető, fenntartható és versenyképes
Sopron megteremtése
Hosszútávú (egy emberöltő) átfogó célok megfogalmazása:
- Partnerség az érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében
- A város vonzerő-értékeinek újratermelése
- A városi érdekstruktúra és értékrend fejlesztése
Középtávú általános célok (két-három választási ciklus) kigyűjtése az 2008-ban
jóváhagyott IVS, és az 1998-ban elkészült gazdaságfejlesztési programból:

A hosszú távú célrendszert, két irányból: a nagytáv, illetve a középtáv felől közelítettük meg.
2. Az integrált célrendszerhez a fejlesztési koncepció kidolgozása során a várospolitikának
célszerű megszereznie a többi alkalmazott-politikai ág (ágazatpolitika, szakpolitika,
tudománypolitika) és a civilpolitika támogatását, konszenzusra jutni a város polgáraival,
közösségeikkel valamint a versenyszférájával.

4. A városfejlesztési koncepció hosszútávú céljaihoz rendelt prioritások
A célok és prioritások rendszerét a 2. táblázat mutatja be.
I. Átfogó cél
Partnerség az érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében
A partnerség két vonatkozásban jelenik meg:
• A városon belüli partnerség a politikai tényezők hosszútávú konszenzusa: a politikai
pártok („nagypolitika”) a politikai szegmensek kiemelten a várospolitika és az
ágazat/szakpolitikák (alkalmazott politikák), valamint a várospolitika és a
civilpolitika között.
• Térségi partnerség: országos léptékben, Magyarország Ausztria határon átívelő
kapcsolatok viszonylatban és európai léptékben
A városon belüli partnerség két további célt tartalmaz
II. Átfogó cél
A város vonzerő-értékeinek újratermelése
• A célhoz a II/1. Prioritás tartozik: környezet, természet védelem/gazdálkodás,
települési-, térségi-, táji struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás,
kulturális, civilizációs értékek újratermelése fejlesztése

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció

2012. március

III. Átfogó cél
A városi érdekstruktúra és értékrend fejlesztése
A célhoz két prioritás tartozik
• III/1. Prioritás: Humán erőforrás fejlesztés, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés,
bizalomépítés, társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus
• III/2. Prioritás: Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés
Az integrált városfejlesztési stratégiát (IVS) 2008-ban hagyta jóvá a város Képviselő
Testülete. Az IVS jóváhagyott középtávú céljai (általános célok) és a városfejlesztési
koncepció hosszútávú célkitűzései (átfogó célok) kölcsönösen megfelelnek egymásnak.

5. Átfogó célok, prioritások és a hozzájuk rendelt intézkedések
Átfogó célok, prioritások és a hozzájuk rendelt intézkedéseket táblázat mutatja be. A
táblázaton szerepel a térségi partnerség kialakításának lehetősége/szükségessége, azaz
partnerségi szempontok szerinti pozícionálás.

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958
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SOPRON MJV HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció

2012. március

Átfogó célok, prioritások és a hozzájuk rendelt intézkedések
Az intézkedések pozícionálása
VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Hosszútáv (egy emberöltő)
várospolitikai vezérlés/kontroll

I. Átfogó cél
Partnerség az érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében
(Az élhetőséget, a versenyképességet és a fenntarthatóságot egyaránt segítő politikai cél átvétele a városfejlesztés-politikai stratégiából)
Városon belüli partnerség
Térségi partnerség
Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú konszenzusa: a politikai pártok („nagypolitika”)
a politikai szegmensek kiemelten a várospolitika és az ágazat/szakpolitikák (alkalmazott
politikák), valamint a várospolitika és a civilpolitika között.
Ugyanakkor interakció a politikai tényezők, a polgárok és közösségeik, valamint a versenyszféra
között.

II. Átfogó cél
A város vonzerő-értékeinek
újratermelése, országos-,
európai- és világörökségi
szintű értékteremtés (az
élhetőséget, a
versenyképességet segítő
politikai cél)
VÁROSPOLITIKAI
VEZÉRLÉS/KONTROLL
II/1. Prioritás
Környezet, természet
védelem/gazdálkodás.
Települési-, térségi-, táji
struktúra fejlesztés,
városszerkezet, térszerkezet
formálás,
kulturális, civilizációs értékek
újratermelése fejlesztése

Országos léptékben Sopron–
Fertőd Kistérségnek, Sopron
agglomerációjának, vonzáskörzetének, Győr-MosonSopron megyének, a régiónak
települései, politikusai
(„nagy”-, alkalmazott- és
civil-) és polgárai, vállalkozói,
gazdálkodói közötti
konszenzus.

Magyarország Ausztria határon
átívelő kapcsolatok viszonylatban
Sopron–Kismarton Eurorégió
(Sopron vonzáskörzete és
Közép- és Felső-Burgenland)
együttműködése.

Európai léptékben Nyugatmagyarországi Régió és
Burgenland Eurorégió
kialakítása, integráció a
CENTROPE régióhoz.

III. Átfogó cél
Az értékrend terjesztése, az érdekek érvényre juttatása
Magyarországon és Európában (a fenntarthatóságot támogató
politikai cél).

POLGÁRI, KÖZÖSSÉGI
VEZÉRLÉS/KONTROLL
III/1. Prioritás
Humán erőforrás fejlesztés,
egészségfejlesztés,
Közösségfejlesztés,
bizalomépítés
Társadalmi kohézió fejlesztés,
identitástudat,
lokálpatriotizmus

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958

PIACI
VEZÉRLÉS/KONTROLL
III/2. Prioritás
Környezet/természet kímélő
gazdaság fejlesztés,
munkahely teremtés,
turizmusfejlesztés
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció

Az intézkedések pozícionálásánál

2012. március

+ jelet alkalmazunk a partneri kapcsolat szükségességének jelölésére. A partnerség a

kontraproduktív fejlesztések kizárásának, a szinergiák kibontásának egyetlen esélye.

II/1. Prioritás
Várospolitikai arculat-fejlesztés, városigazgatás, menedzsment korszerűsítés,
környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás,
táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás,
kulturális, civilizációs értékek újratermelése

Városon belüli partnerség
Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú együttműködése
Interakció a politikai tényezők, a polgárok/közösségeik, a versenyszféra között

Térségi partnerség
Országos léptékben
kistérség, megye, régió

Magyarország Ausztria
határon átívelő kapcsolat

Európai léptékben a
CENTROPE régióhoz

II/1.1. Specifikus cél
Várospolitikai arculatfejlesztés, városigazgatás,
menedzsment korszerűsítés
II/1.1.1. Intézkedés
Önkormányzati
szervezetfejlesztés
II/1.1.2. Intézkedés
Pénzügypolitika
hozzáigazítása a fejlesztési
elképzelésekhez
II/1.1.3. Intézkedés
Hosszú távú várostervezés
II/1.1.4. Intézkedés
Iparűzési adóbevételek
növelése
II/1.1.5. Intézkedés
Befektetői környezet javítása

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958

+
+

+

+

+
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció

2012. március

Városon belüli partnerség
Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú együttműködése
Interakció a politikai tényezők, a polgárok/közösségeik, a versenyszféra között

Térségi partnerség
Országos léptékben
kistérség, megye, régió

Magyarország Ausztria
határon átívelő kapcsolat

Európai léptékben a
CENTROPE régióhoz

II/1.2. Specifikus cél
Környezet-, természet-,
tájvédelem, tájgazdálkodás
II/1.2.1. Intézkedés
Természeti- és táji
értékgazdálkodás/védelem,
települési környezet védelem
Sopron KVP-val
1összhangban
II/1.2.2. Intézkedés
Élhetőség megteremtése
Sopron KVP-val összhangban
II/1.2.3. Intézkedés
Talaj- és vízminőség-védelem,
vízkészlet-gazdálkodás
Sopron KVP-val összhangban
II/1.2.4. Intézkedés
Levegőminőség-védelem, zajés rezgésterhelés mérséklése
Sopron KVP-val összhangban
II/1.2.5. Intézkedés
Fényszennyezés mérséklése,
energiagazdálkodás
racionalizálása Sopron KVPval összhangban

1

+

+

+
+
+
+

+
+

+

Sopron KVP: Sopron Környezetvédelmi Programja

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció

2012. március

Városon belüli partnerség
Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú együttműködése
Interakció a politikai tényezők, a polgárok/közösségeik, a versenyszféra között

Térségi partnerség
Országos léptékben
kistérség, megye, régió

Magyarország Ausztria
határon átívelő kapcsolat

Európai léptékben a
CENTROPE régióhoz

II/1.3. Specifikus cél
Táji-, települési-, térségistruktúra fejlesztés,
városszerkezet, térszerkezet
formálás
II/1.3.1. Intézkedés
Elérhetőség javítása
II/1.3.2. Intézkedés
Csomóponti szerep javítás
II/1.3.3. Intézkedés
Minőségi infrastruktúra
kialakítása és a
járműforgalom mérséklése
II/1.3.4. Intézkedés
Barnamezős rehabilitáció
II/1.3.5. Intézkedés
A város térségi közlekedési
kapcsolatainak korszerűsítése
II/1.3.6. Intézkedés
A város belső úthálózatának
fejlesztése, forgalomcsillapítás
és a közlekedésbiztonság
növelése
II/1.3.7. Intézkedés
A gyalogos-közlekedés
biztonságának javítása, a
kerékpáros-közlekedés
feltételeinek megteremtése, a
tömegközlekedés arányának
növelése és a parkolási
problémák megoldása
II/1.3.8. Intézkedés
Határon átnyúló
együttműködés a vízellátás
biztonsága érdekében

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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SOPRON MJV HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció
II/1.3.9. Intézkedés
Az új szennyvíztisztító telep
lehetőségeinek kihasználása,
arányos fejlesztések
II/1.3.10. Intézkedés
Csapadékvíz elvezetés helyett
csapadékvízzel való
gazdálkodás
II/1.3.11. Intézkedés
Takarékos villamosenergiafogyasztás és a városképi,
esztétikai igények kielégítése
II/1.3.12. Intézkedés
Gázellátás, távfűtés és a
megújuló energiahordozók
II/1.3.13. Intézkedés
A legkorszerűbb hírközlési
szolgáltatások biztosítása, a
piaci verseny kontrollja

2012. március

+

+
Városon belüli partnerség

Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú együttműködése
Interakció a politikai tényezők, a polgárok/közösségeik, a versenyszféra között

+
Térségi partnerség

Országos léptékben
kistérség, megye, régió

Magyarország Ausztria
határon átívelő kapcsolat

Európai léptékben a
CENTROPE régióhoz

II/1.4. Specifikus cél
Kulturális, civilizációs
értékek újratermelése
II/1.4.1. Intézkedés
Az épített örökség megőrzése
és megújítása

+

II/1.4.2. Intézkedés
Az Óváros-Történelmi
belváros újjáélesztése
II/1.4.3. Intézkedés
A Várkerület új arculatának,
térszerkezetének kialakítása
II/1.4.4. Intézkedés
A belső várfal övén kívüli
belváros felújítása
II/1.4.5. Intézkedés
A Kurucdomb városrész
funkcionális gazdagítása
VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció
II/1.4.6. Intézkedés
Az Északi városrész
differenciált fejlesztése
II/1.4.7. Intézkedés
A Jereván lakótelep felújítása
II/1.4.8. Intézkedés
A Lőverek – Bánfalva
városrész környezeti
minőségének fejlesztése
II/1.4.9. Intézkedés
Az iparterületek
racionalizálása, közlekedési,
közmű és környezetfejlesztése
II/1.4.10. Intézkedés
Az egyéb belterületek
karakterének megőrzése
II/1.4.11. Intézkedés
Imázsformálás és
városmarketing

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958

2012. március

+

+
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Jóváhagyási dokumentáció

2012. március

III/1. Prioritás
Humán erőforrás fejlesztés,
környezeti tudatformálás, egészségfejlesztés, társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus, közösségfejlesztés, bizalomépítés

Városon belüli partnerség
Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú együttműködése
Interakció a politikai tényezők, a polgárok/közösségeik, a versenyszféra között

Térségi partnerség
Országos léptékben
kistérség, megye, régió

Magyarország Ausztria
határon átívelő kapcsolat

Európai léptékben a
CENTROPE régióhoz

III/1.1. Specifikus cél
Humán erőforrás fejlesztés
III/1.1.1. Intézkedés
A közoktatás tartalmi
fejlesztése

+

III/1.2. Specifikus cél
Környezeti tudatformálás,
egészségfejlesztés
III/1.2.1. Intézkedés
Környezeti tudatformálás
Sopron KVP-val összhangban

+

III/1.3. Specifikus cél
Társadalmi kohézió
fejlesztés, identitástudat,
lokál patriotizmus,
közösségfejlesztés,
bizalomépítés
III/1.3.1. Intézkedés
A többnyelvű Sopron újbóli
megteremtése

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958

+

+
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2012. március

III/2. Prioritás
Környezet/természet kímélő gazdaságfejlesztés, munkahely teremtés,
turizmus fejlesztés

Városon belüli partnerség
Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú együttműködése
Interakció a politikai tényezők, a polgárok/közösségeik, a versenyszféra között

Térségi partnerség
Országos léptékben
kistérség, megye, régió

Magyarország Ausztria
határon átívelő kapcsolat

Európai léptékben a
CENTROPE régióhoz

III/2.1. Specifikus cél
Környezet/természet kímélő
gazdaságfejlesztés,
munkahely teremtés
III/2.1.1. Intézkedés
A felsőoktatás
kapcsolatrendszerének
kihasználása, fejlesztése
III/2.1.2. Intézkedés
Környezeti ipar fejlesztése
III/2.1.3. Intézkedés
Faipar fejlesztése

+
+
+

+

III/2.1.4. Intézkedés
Gazdasági kommunikáció

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958
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2012. március

Városon belüli partnerség

Térségi partnerség

Városi léptékben a politikai tényezők hosszútávú együttműködése
Interakció a politikai tényezők, a polgárok/közösségeik, a versenyszféra között

Országos léptékben
kistérség, megye, régió

Magyarország Ausztria
határon átívelő kapcsolat

Európai léptékben a
CENTROPE régióhoz

III/2.2. Specifikus cél
Turizmus fejlesztés
III/2.2.1. Intézkedés
Sopron
és
térségének
minőségi
és
mennyiségi
turizmus fejlesztése

+

III/2.2.2. Intézkedés
Turistabarát
közlekedésfejlesztés,
kerékpáros
turizmus
túrautak

+

+

+

+

+
+

+
+

és

III/2.2.3. Intézkedés
Fertő-táj Világörökség
helyszín és a térségi kulturális
örökség turisztikai
attraktivitásának fejlesztése
III/2.2.4. Intézkedés
Gasztronómiai
és
borturizmus fejlesztése
III/2.2.5. Intézkedés
Turisztikai
vonzerő
és
termékfejlesztés, marketing

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958

+

+
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2012. március

6. Tervezett intézkedések katalógusa
VÁROSPOLITIKAI VEZÉRLÉS, KONTROLL
II/1. Prioritás
Várospolitikai arculat-fejlesztés, városigazgatás, menedzsment korszerűsítés,
környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás,
táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás,
kulturális, civilizációs értékek újratermelése

II/1.1. Specifikus cél
Várospolitikai arculat-fejlesztés, városigazgatás, menedzsment korszerűsítés
II/1.1.1. Intézkedés
Önkormányzati szervezetfejlesztés
II/1.1.2. Intézkedés
Pénzügypolitika hozzáigazítása a fejlesztési elképzelésekhez
II/1.1.3. Intézkedés
Hosszú távú várostervezés
II/1.1.4. Intézkedés
Iparűzési adóbevételek növelése
II/1.1.5. Intézkedés
Befektetői környezet javítása

II/1.1.1. Intézkedés
Önkormányzati szervezetfejlesztés
A gazdaságfejlesztés és a városmarketing operatív működtetése.
A gazdaságpolitika és a gazdaság(város)fejlesztés művelésének várospolitikai szintre
emelése. Folyamatos egyeztetés a menedzsment, a vállalkozások és a civil szféra között.
Koordináció és participáció, ellenőrzés és társadalmi kontroll.
II/1.1.2. Intézkedés
Pénzügypolitika hozzáigazítása a fejlesztési elképzelésekhez
A város pénzeszközeinek katalizátorként kell működnie a fejlesztéseknél. Emellett
mobilizálni szükséges minden megmozgatható forrást: kormányzati, Eu-s pénzek,
mecenatúra, önkormányzati vagyongazdálkodás. A fejlesztési pénzek kontrollja, a
városfejlesztési elképzeléseknek megfelelő koncentrálása. Az üzleti szféra mecenatúra
tevékenységének szervezése a lehetőségek jobb kihasználása céljából.
Az önkormányzati vagyon felhasználásának újragondolása a fejlesztési koncepciók
ismeretében.
II/1.1.3. Intézkedés
Hosszú távú várostervezés
A közép és hosszú távú városfejlesztési programok, tervek kidolgozása.
A tervek végrehajtásának ellenőrzése, ill. korrigálása, politikai konszenzus kialakítása.
Koordináció és participáció, ellenőrzés és társadalmi kontroll.
II/1.1.4. Intézkedés
Iparűzési adóbevételek növelése
A városnak a fejlesztési pénzeszközök növeléséhez az iparűzési adóbevételek extenzív és
intenzív módon való emelése.
Az adófizetési hatékonyság növelése. A meglevő vállalkozások életben maradásának
segítése. Új vállalkozások letelepítése, működésük segítése.
VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
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II/1.1.5. Intézkedés
Befektetői környezet javítása
A befektetői, vállalkozói környezet (helyi vállalkozók, potenciális betelepülők) javítása. Helyi
vállalkozások támogatása (adó, ingatlanpolitika stb.), új vállalkozások létrejöttének
támogatása.
Az ipari parkok támogatási-szolgáltatási rendszerének kidolgozása és érvényesítése. A
szolgáltatások kialakítása, kapcsolódó fejlesztések megvalósítása.
Támogatási rendszerek kidolgozása, a helyi adó rendszerének újrafogalmazása,
differenciálás, az adórendszer rugalmasságának növelése.
Az önkormányzati telekpolitika újraszabályozása, újraorientálása.

VÁROSPOLITIKAI VEZÉRLÉS, KONTROLL
II/1. Prioritás
Várospolitikai arculat-fejlesztés, városigazgatás, menedzsment korszerűsítés,
környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás,
táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás,
kulturális, civilizációs értékek újratermelése

II/1.2. Specifikus cél
Környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás

II/1.2.1. Intézkedés
Természeti- és táji értékgazdálkodás/védelem, települési környezet védelem Sopron KVP-val
összhangban
II/1.2.2. Intézkedés
Élhetőség megteremtése Sopron KVP-val összhangban
II/1.2.3. Intézkedés
Talaj- és vízminőség-védelem, vízkészlet-gazdálkodás Sopron KVP-val összhangban
II/1.2.4. Intézkedés
Levegőminőség-védelem, zaj- és rezgésterhelés mérséklése Sopron KVP-val összhangban
II/1.2.5. Intézkedés
Fényszennyezés mérséklése, energiagazdálkodás racionalizálása Sopron KVP-val összhangban

II/1.2.1. Intézkedés
Természeti- és táji értékgazdálkodás/védelem, települési környezet védelem Sopron KVPval összhangban2
Sopron és környéke természeti értékeinek és a jellegzetes Sopron térségi táj arculatának
megőrzése. A Világörökségi helyszín és a Fertő–Hanság Nemzeti Park elvárásainak
harmonizálása Sopron és az érintett települések, térségek fejlesztési, rendezési törekvéseivel,
tájfenntartási kultúrájával, kezelési és operatív terveivel.
A természet- és tájvédelmi területeken folyó gazdálkodás és a természetvédelem
összhangjának megteremtése.
Természetvédelmi értékek és feladatok ismertté tétele, kommunikáció a lakó- és
üdülőnépességgel, valamint a gazdasági élet szereplőivel.
A zöldfelületek fejlesztése. A soproni tájkép és a városkép a város egyik legfontosabb
erőforrása, melyet értékőrző fejlesztéssel szükséges a jövő nemzedékek számára átörökíteni.
A Soproni KVP-ban megjelenő fő feladatok:
A zöldfelületek természetességének javítása jóléti és klímajavító hatásuk növelése
A bioaktív felület növelése
A zöldfelület jóléti szolgáltatásainak megőrzése és bővítése
A tájkép és a városkép megőrzése és színvonalának emelése

2

Sopron KVP: Sopron Környezetvédelmi Programja
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II/1.2.2. Intézkedés
Élhetőség megteremtése Sopron KVP-val összhangban
A város jövőbeli fejlődését meghatározó jövőkép társadalmasítása (stabilitás), a város
környezeti állapotának ismerete, a tisztaság stb. A gyalogos közlekedés támogatása, műszaki
feltételeinek megteremtése hatással van az életminőségre.
A Soproni KVP-ban megjelenő fő feladatok:
A lakosság életminőségének javítása
A lakosság gyalogos mobilitásának és társas kapcsolatainak javítása
II/1.2.2. Intézkedés
Talaj- és vízminőség-védelem, vízkészlet-gazdálkodás Sopron KVP-val összhangban
A talajok környezeti minőségvédelme: a már szennyezett talajok kármentesítése, a takarékos
területhasználat, humuszgazdálkodás és nem utolsó sorban a talajok minőségét befolyásoló
vízminőség védelem (talajvizek). Sopron és környéke felszíni vizeinek és gyógyhatású
rétegvizeinek megfelelő szintű és hosszú távú védelme.
A Soproni KVP-ban megjelenő fő feladatok:
A talajok környezeti terhelésének megelőzése
Az ökológiailag fenntartható és gazdaságos ivóvíz-gazdálkodás elősegítése
A vízelvezetés hiányosságainak kiküszöbölése
Az árvízveszély mérséklése
A felszíni vizek és a források tisztaságának, természetességének, a patakok
nyomvonalainak és partjai rendezettségének elősegítése
A talajvíz szennyeződésének megelőzése
II/1.2.2. Intézkedés
Levegőminőség-védelem, zaj- és rezgésterhelés mérséklése Sopron KVP-val összhangban
A levegőminőség javítása elsősorban a városi közlekedési rendszer átalakításával
(környezetbarát közlekedés megvalósításával). A városban a zaj-és rezgésterhelés mérséklése
a fő forgalmi utak mellett, illetve a vasút mellett.
A Soproni KVP-ban megjelenő fő feladatok:
A levegő minőségének javítása és a szennyezés megelőzése
A gépjármű forgalom miatti környezeti teher mérséklése és megelőzése
Zaj- és rezgésterhelés mérséklése és megelőzése
II/1.2.2. Intézkedés
Fényszennyezés mérséklése, energiagazdálkodás racionalizálása Sopron KVP-val
összhangban
A települési energiafelhasználás mérséklése környezeti és gazdasági oldalról is kívánatos. A
fényszennyezés mérséklése az élővilág védelmét (ökoszisztémák, ember) és a települési
közösségi költségek csökkentését is szolgálja. Az energiagazdálkodás racionalizálása,
alternatív energiaforrások használata fontos szempont a fenntartható fejlődés megvalósítása
és a kiszolgáltatottság csökkentése érdekében.
A Soproni KVP-ban megjelenő fő feladatok:
Az éjszakai és nappali fényszennyezés mérséklése
Az energiagazdálkodás racionalizálása
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VÁROSPOLITIKAI VEZÉRLÉS, KONTROLL
II/1. Prioritás
Várospolitikai arculat-fejlesztés, városigazgatás, menedzsment korszerűsítés,
környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás,
táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás,
kulturális, civilizációs értékek újratermelése

II/1.3. Specifikus cél
Táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás

II/1.3.1. Intézkedés
Elérhetőség javítása
II/1.3.2. Intézkedés
Csomóponti szerep javítás
II/1.3.3. Intézkedés
Minőségi infrastruktúra kialakítása és a járműforgalom mérséklése
II/1.3.4. Intézkedés
Barnamezős rehabilitáció
II/1.3.5. Intézkedés
A város térségi közlekedési kapcsolatainak korszerűsítése
II/1.3.6. Intézkedés
A város belső úthálózatának fejlesztése, forgalomcsillapítás és a közlekedésbiztonság növelése
II/1.3.7. Intézkedés
A gyalogos-közlekedés biztonságának javítása, a kerékpáros-közlekedés feltételeinek megteremtése,
a tömegközlekedés arányának növelése és a parkolási problémák megoldása
II/1.3.8. Intézkedés
Határon átnyúló együttműködés a vízellátás biztonsága érdekében
II/1.3.9. Intézkedés
Az új szennyvíztisztító telep lehetőségeinek kihasználása, arányos fejlesztések
II/1.3.10. Intézkedés
Csapadékvíz elvezetés helyett csapadékvízzel való gazdálkodás
II/1.3.11. Intézkedés
Takarékos villamosenergia-fogyasztás és a városképi, esztétikai igények kielégítése
II/1.3.12. Intézkedés
Gázellátás, távfűtés és a megújuló energiahordozók
II/1.3.13. Intézkedés
A legkorszerűbb hírközlési szolgáltatások biztosítása, a piaci verseny kontrollja

II/1.3.1. Intézkedés
Elérhetőség javítása
Egyes infrastrukturális fejlesztések alapvetőek a város gazdasági versenyképességének
növeléséhez.
Közvetlen csatlakozás az osztrák autópálya hálózathoz (az A3 megépítése a határhoz).
Vasúti hálózat-fejlesztés (nyomvonal-korszerűsítések, és a pályák sebességkorlátjának
emelése)
Gyorsvasúti kapcsolat kialakítása a Bécs–Schwechat-i repülőtérrel. (Ebenfurth-i Delta
megépítése szükséges). Államhatáron-átnyúló tömegközlekedés fejlesztése.
Helyi repülőtér-fejlesztés (Fertőrákos, Fertőszentmiklós).
II/1.3.3. Intézkedés
Minőségi infrastruktúra kialakítása és a járműforgalom mérséklése
A modern közlekedésfejlesztési és közlekedésszervezési irányelvek kimunkálása az egyéni
autóközlekedés kiváltására, illetve a városi logisztika fejlesztésére, a városi teherszállítások
útvonalainak optimalizálására és minimalizálására.
Nyugati forgalmi gyűrű megépítése, kapcsolódó rendezési tervi szabályozás, kisajátítások
stb.
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II/1.3.4. Intézkedés
Barnamezős rehabilitáció
A barnamezős rehabilitáció hatalmas fejlesztési potenciált jelent a város számára, mind az
iparfejlesztés, mind a kulturális gazdaságfejlesztés, vagy a rekreációs célú zöldterületfejlesztés számára. A barnamezős területek rehabilitációjával sok fejlesztési energiát lehetne
lekötni, ami hozzájárulna a város további területi terjeszkedésének fékezéséhez, végső soron
a fenntartható városfejlesztés elvének teljesítéséhez.
Barnamezős területek kulturális és zöldterület-fejlesztése (Déli pályaudvar., egykori
laktanyák, vasöntöde). A területek rendezése, környezeti kárrendezés.
II/1.3.5. Intézkedés
A város térségi közlekedési kapcsolatainak korszerűsítése
Az M85 gyorsforgalmi út megépítésének első üteme Pereszteg és a soproni országhatár
között. A 84. számú főút nyomvonala változatlan marad, a fontosabb helyeken újabb
csomópontok létesítendők.
A jelenlegi két határátkelőhely (84. és 861. főút) mellett legalább 6 fontos, de lokális
jelentőségű határátkelőt kell megnyitni a településközi utak újjáépítésével. Az M85
gyorsforgalmi út megépítése és új határátkelőhelyek nyitása csak kis mértékben városi
döntés kérdése. Ezekkel kapcsolatban intenzív várospolitikai diplomáciára, lobbyra van
szükség.
A vasúti közlekedés területén jelentős fejlesztések várhatók:
- Sopronban a GySEV-pályaudvaron csak személyforgalmi funkciók maradnak 7
vágánnyal. Az összes többi vasútüzemi funkció kikerül Harka állomásra.
- A győri vasútvonal jelenlegi nyomvonala Fertőboz és Sopron között megszűnik és
Fertőboztól Kópházáig új nyomvonalra fog kerülni. Kópházától a szombathelyi
vonallal egy nyomvonalon fog Sopronba érkezni.
- A Sopron–Ebenfurthi vasútvonal magyarországi szakasza megszűnik. A Wiener-Neustadt-i
vonallal párhuzamosan fog haladni az új Ebenfurth-i vasútvonal a „viaduktig”. Ezután
fordul északi irányba és hagyja el az ország területét és halad tovább Ebenfurth felé.
II/1.3.6. Intézkedés
A város belső úthálózatának fejlesztése, forgalomcsillapítás és a közlekedésbiztonság
növelése
Az egész város közlekedését érintő legfontosabb úthálózati fejlesztések:
- A belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának működőképes megépítése.
- A nyugati forgalmi gyűrű megépítése a 84. számú főút és az Ady Endre utca között.
- A GySEV győri vasútvonalának Lóki sor melletti szakaszának megszüntetésével
lehetővé váló útépítés.
- Az Ebenfurth-i vasútvonal helyén közút létesítése.
- A Harkai út (8645. ök. út) forgalmi szerepének a növelése.
- Közút létesítése az M85 déli csomópontja és az Egeredi-domb között.
- Az Erzsébetkert keleti részének rendezése.
A történelmi városmag forgalomcsillapított övezetet fokozatosan sétáló övezetté kell
átalakítani. Hasonlóképpen a Várkerületen és az Ógabona téren is növelni kell a gyalogossétáló területet elsősorban a parkolóhelyek rovására. Az így kialakuló sétáló övezet
kiterjeszthető a Szent Mihály-domb nyugalmi negyedére is. Más jellegű
forgalomcsillapításként az Alsó- és Felsőlövérek számos utcájában van kijelölve lakó-pihenő
övezet.
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További területekre célszerű kiterjeszteni a forgalomcsillapítást. Ez elsősorban az
összefüggő, nagyobb lakóterületekre vonatkozik. A közelmúltban zajlott le a Várkerület
rekonstrukciójának pályázata.
A közlekedés minden területén figyelemmel kell lenni a mozgáskorlátozottak közlekedésére
is, ezért a közterületeken nemcsak gépkocsi-parkolóhelyeket kell biztosítani számukra.
A városnak nagy az idegenforgalma, kiszolgálására tematikus közlekedési információs
táblarendszer létesítendő a gépkocsivezetők és a gyalogosok, később pedig a kerékpárosok
számára is, amely a város egész területére kiterjed.
A jelenleginél több szolgáltatást nyújtó információs szolgálatra van szükség a GySEV
pályaudvaron is a vonaton érkezők számára.
Sopronban az utak és járdák állapota folyamatosan romlik, számos helyen szükséges
karbantartási
munkák
között
fontossági
sorrend
felállítására
számítógépes
adatnyilvántartást kell bevezetni.
II/1.3.7. Intézkedés
A gyalogos-közlekedés biztonságának javítása, a kerékpáros-közlekedés feltételeinek
megteremtése, a tömegközlekedés arányának növelése és a parkolási problémák
megoldása
Célszerű a város egész területén a kijelölt gyalogátkelőhelyek biztonsági helyzetét felmérni
és szükség esetén az indokolt változtatásokat végrehajtani. Szükséges a GySEV pályaudvar
alatti gyalogos aluljáró meghosszabbítása a Lövérek felé.
A városi kerékpárút-hálózat terve korábban elkészült. Ennek alapján meghatározandó a
kerékpárutak építésének sorrendisége.
A helyközi autóbusz-pályaudvar a helyén marad és a Kisalföld Volán itt kívánja fejleszteni
az infrastruktúrát. Az autóbusz-pályaudvar területe nem fog növekedni. Az utasforgalmi
szempontból kitűnő helyen lévő pályaudvarra érkező autóbuszok továbbra sem
közlekedhetnek a Várkerületen. A helyi járatokkal kapcsolatban a menetrendi kínálat
csökkentése nélkül a helyi-helyközi integráció felé kívánnak lépni a gazdaságosság
érdekében.
A Várkerületen, az Ógabona téren, a Petőfi téren és a Széchenyi téren a közterületek jelentős
részét parkolóhelyek foglalják el. Ez méltatlan hasznosítása ezen értékes területeknek.
Törekedni kell ezeknek vagy egy részüknek a megszüntetésére. A megszűnő parkolóhelyek
pótlására elő kell készíteni mélygarázsok megépítését. Ezeknek vállalkozási formában
történő megvalósítására nagyobb az esély, ha ilyen jellegű nagygarázsok kereskedelmi és
szolgáltató funkciókkal vannak összekötve.
A történelmi Belváros tehermentesítése érdekében feltétlenül szükség lenne a 84. főút mellett
a Sopron Szállótól nyugati irányban nagy befogadóképességű ingyenes parkolóhely
létesítésére, amely kereskedelemmel és szolgáltatással kiegészítve a Belváros közelsége miatt
vonzó lehet az ide látogató gépkocsik számára. Természetesen színvonalas gyalogos
kapcsolat létesítendő a Várkerület felé.
Nem tekinthető megoldottnak az idegenforgalmi autóbuszok parkolása. Törekedni kellene
olyan idegenforgalmi autóbusz-parkolóhely létrehozására, amely megfelelő információs
rendszerrel is ellátott.
Személygépkocsik tárolásának kérdésével is foglalkozni kell elsősorban a lakótelepeken. A
lakosság körében van igény garázsok iránt, amelyek a gépkocsik biztonságosabb tárolását
oldják meg.
A tehergépkocsik tárolását is szabályozni kellene. Szükség esetén összevont (őrzött)
telephelyet kell kijelölni (tehergépkocsi-terminál szociális épülettel).
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II/1.3.8. Intézkedés
Határon átnyúló együttműködés a vízellátás biztonsága érdekében
Kidolgozásra került három vízellátó rendszer – a SopVíz, az Észak-burgenlandi Vízmű, és a
Közép-burgenlandi Vízmű – összekapcsolás lehetőségének feltételei, a három vízmű
együttműködésének terve, a meglévő önálló rendszereken szükséges adaptálási és kiegészítő
munkálatok.
A három rendszer összekapcsolásának vizsgálata során a következő fő elvek kerültek
megfogalmazásra:
• - a Sopron-Fertőd térség közép- és hosszú-távú vízellátása érdekében a hegykői
vízbázist, hegykői vízművet ismét üzembe kell állítani.
• - az Észak-burgenlandi Vízmű esetében, mivel a Fertő tó alatt új vezeték építése más
szempontok miatt ma nem lehetséges, a „Fertő-zúg” vízellátásához szükséges többlet
vízmennyiség biztosítása a „hegykői vízbázisból” történik, ugyanez a vízmennyiség
Sopron számára nyugatról a neudörfl-i vízbázisból kerül visszaadásra.
• - a Közép-burgenlandi Vízmű üzembiztonságát szolgáló összekötés a Soproni
Vízművel történik, így a „sieggrabeni nyereg” kikerülhető.
A három vízellátó rendszer összekapcsolásával elérhető előnyök:
• Vízbázisok védelme - Mindkét országban elkerülhető a meglévő vízbázisok kapacitás
feletti kihasználása, biztosítható a térségben rendelkezésre álló vízkészletek hosszú
távú védelme.
• Többoldali betáplálások - Az összekapcsolások eredményeként az egyes rendszerek
betáplálási pontjainak száma nő.
• Nyári csúcsok - Összekötött rendszerek esetén lehetőség nyílik egymás kisegítésére a
nyári csúcsfogyasztási időszakokban. A csapadék eloszlásában bekövetkező
különbségek miatt ezek a fogyasztási csúcsok nem egyszerre jelentkezhetnek.
• Téli üzem - Az egész évi, ezen belül a téli folyamatos üzem fenntartása az
összekapcsolt rendszer magasabb üzembiztonsága szinten tartása, ezáltal az esetleg
bekövetkező havária események kezelhetősége érdekében elengedhetetlen.
• Haváriák - Mindhárom rendszerben előfordulhatnak olyan nem várt események,
melyek szükségessé vagy lehetetlenné teszik egy terület, térség vízellátását.
• Energiafelhasználás - A szivattyúzási távolságok lerövidítése, a szükséges
szivattyúzási emelőmagasságok csökkentése révén optimalizálhatók a villamos
teljesítmény-lekötések, ezáltal csökkenthető a villamosenergia felhasználás.
A fenti műszaki, üzembiztonságot növelő előnyökön túlmenően cél, hogy az
infrastruktúra fejlesztés segítse az osztrák-magyar határvidék régiójának fejlődését, és
ezzel növelje az egész régió gazdasági potenciálját.
II/1.3.9. Intézkedés
Az új szennyvíztisztító telep lehetőségeinek kihasználása, arányos fejlesztések
Az egyes területek fejlesztését csak olyan mértékben szabad végezni, melyhez biztosítható a
szennyvíz gyűjtő- és továbbító hálózat kiépítése. Különösen élesen jelentkezik ez a probléma
a város É-i fejlesztési területein, ahol a jelenleg bekapcsolt területeken kívül keletkező
szennyvízmennyiségnél többet a meglévő transzport rendszer időben nem tud a
szennyvíztisztító telepre szállítani. Ezek a területek a következők: Virágvölgy, Aranyhegy,
Fertő tó vízitelep, Fertőrákos fejlesztési területei. Javasolható az elvezetés megoldásának
keresésére tanulmányterv készítése.
A többi fejlesztési terület bekapcsolása a közüzemű szennyvízelvezetésbe hálózatbővítéssel
megoldható.
Tovább kell folytatni a csapadékvízzel terhelt szennyvízcsatorna szakaszokon a
csapadékbekötések leválasztását, új csapadékelvezető rendszerek kiépítését.
VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
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II/1.3.10. Intézkedés
Csapadékvíz elvezetés helyett csapadékvízzel való gazdálkodás
A klímaváltozás hatásaira való felkészülés egyik meghatározó lépése a csapadékcsatornázás
jelenlegi filozófiájának megváltoztatása országos és helyi szinten is. Jelenlegi rendszereinket
a kívánt biztonság korlátainak figyelembevételével a lehulló csapadék összegyűjtésére és
elvezetésére méretezzük, illetve alakítjuk ki. A klímaváltozáshoz alkalmazkodó
csapadékcsatornázásnak nem csak a mostani, de az egyre szélsőségesebbé váló lefolyásokat
kell fogadnia, de alkalmasnak kell lennie az esetlegesen előforduló csapadékhiány
mérséklésére is.
Ez a mostanitól teljesen eltérő csatornázási elvet, koncepciót, szakmai, települési és lakossági
egyetértést igényel, melyben a csapadékvíz elvezetése helyett a csapadékvízzel való
gazdálkodás lép, amelynél a víz hasznosítását (például öntözéssel), vagy hasznosulását (a
talajvíz pótlását) az elvezetéssel egyenrangú feladatnak kell tekinteni.
A csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése csak egy egységes bázison, egységes szemlélettel
megtervezetett koncepcióterv alapján lehetséges. A koncepcióterv készítése viszonylag
hosszú folyamat a szükséges nagymennyiségű adatbázis következtében.
A csapadékvíz elvezetése (árkok, csapadékcsatornák, műtárgyak, tározók, vésztározók,
szikkasztók, stb.) és az azon való lefolyás is teljes mértékben modellezhető, a befogadó
vízfolyásokkal együtt, bármilyen nagyszámú, akár változó intenzitású és hosszúságú
csapadékeseménnyel.
A lehulló csapadékot helyben kell visszatartani, lehetőség szerint hasznosítani és/vagy
késleltetve, csökkentett intenzitással a befogadóba bevezetni. A talaj és a teljes élő környezet
vízháztartását kifejezetten előnyösen befolyásolná még a településeken belül is, ha a helyileg
visszatartott csapadéknak legalább egy része elszikkasztásra kerülne.
II/1.3.11. Intézkedés
Takarékos villamosenergia-fogyasztás és a városképi, esztétikai igények kielégítése
A várható igények felfutását figyelembe véve, az első teljesítményigények a meglevő
alállomásokról: a Sopron-Keleti 120/35/10 és 35/20 kV-os alállomás és a Sopron-Nyugati
120/10 kV-os alállomás kielégíthetők, további fejlesztésre már csak az alállomások
kapacitásnövelését követően nyílik lehetőség. Ha ténylegesen ekkora igényvolumen
jelentkezik, akkor mindkét alállomás beépített transzformátor kapacitását növelni kell.
A fejlesztésre kijelölt területek beépítése akkor lehetséges, ha a fejlesztendő területekről az
azokon áthaladó szabadvezetékeket kiváltják. Ezt a tervezett beruházás költségterhére, a
területelőkészítés keretében kell megoldani.
A villamos energia ellátás fejlesztési feladatai között kell említeni az esztétikai igényeket,
mert a város esztétikai megjelenésével szembeni igények várhatóan lényegesen növekedni
fognak.
II/1.3.12. Intézkedés
Gázellátás, távfűtés és a megújuló energiahordozók
Gázellátás:
A település földgázellátottsága már jelenleg is meghaladja a 90%-ot, így ellátottsági
hiányosság alig van.
Nincs jelenleg földgázellátás az erdei iskola után nyugatra Görbehalom, Új-hermes, ÓHermes, Brennbergbánya településrészeken illetve északon Jánostelep, Sopronpuszta és
Piuszpuszta településrészeken.
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. jelenleg nem kíván fejlesztést végezni, illetve a
rekonstrukciók is váratnak magukra.
VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
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Távfűtés:
A távhőellátás gazdaságosságának javítását szolgálta a kapcsolt energiatermelés elindítása.
A távhőellátás primer energiahordozója jelenleg a földgáz.
Az energiatakarékosság szem előtt tartásával a Széchenyi és a panelprogram révén sok
lakásban épült ki a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozás. A programban résztvevő lakók
zöme a lakásonkénti hőmennyiségmérést választotta a költségosztós megoldással szemben.
Nagyobb fejlesztést jelenleg a hőszolgáltatók nem terveznek.
Alternatív energiahordozók:
A nem vezetékes energiahordozók közül ki kell emelni, mint helyi forrást a fafeldolgozásnál
keletkező fahulladék brikettálással történő energia hasznosítását.
Sopron, mint az Alpok-alja térsége településeként a napenergiát kedvezően hasznosítható
területek közé sorolható. A passzív energiahasznosítás az épületek tájolásával érhető el. A
kedvező fekvésű napos területeken 2300 óra körüli napenergiát lehet évente hasznosítani.
Ezen tény lehetővé teszi az aktív napenergia hasznosítását napkollektorok alkalmazásával.
Jelenleg a napenergiával fűtött lakások, illetve használati vízkészítés mértéke még kevés.
A biogáz felhasználás csekély mértékű jelenleg.
II/1.3.13. Intézkedés
A legkorszerűbb hírközlési szolgáltatások biztosítása, a piaci verseny kontrollja
Vezetékes szolgáltatók:
Magyar Telekom Nyrt. Sopron, Széchenyi tér 7-10.
Az elkövetkezőkben a Magyar Telekom úgy tervezi a távközlési hálózatait, hogy az optikai
kábel minél közelebb kerüljön az előfizetőkhöz, illetve közvetlenül optikai kábellel érje el az
előfizetőket. 2009. évben Sopronban több mint 25 km nyomvonalat építettek ki optikai
kábellel, s további kiépítések is várhatóak.
UPC Magyarország Kft. Sopron, Csengeri u. 30-32.
A fejlesztéseket tekintve az UPC célja, hogy minél közelebb kerüljön az optikai kábellel az
előfizetőkhöz. Teljes egészében optikai kábellel csak a nagy üzleti kommunikációs partnerek
elérését tervezik, akiknek egyénre szabott szolgáltatásokat kívánnak nyújtani.
Invitel Zrt. (a PANTEL jogutódja), Budapest Budaörs, Puskás Tivadar u.8-10.
Új vezetékes hálózatépítés nem várható, az üzleti ügyfelek egyedi igények alapján történő
bekapcsolása optikai kábellel, vagy rádiós eléréssel továbbra is folytatódik. Lakossági ügyfélelérést nem terveznek a későbbiekben sem.
Vezeték nélküli szolgáltatók:
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt, Sopron Dalos-hegy
Az Antenna Hungária Zrt. leányvállalata, a Hungaro DigiTel Kft. révén a professzionális
távközlés egy különleges technológiáját, a VSAT műholdas digitális távközlési technológiát
is tudja alkalmazni az összeköttetések kiépítésénél. Távlati fejlesztési elképzelésük a
sávszélesség igény szerinti növelése, modernebb berendezések alkalmazása, esetlegesen az átjátszó
állomások besűrítése.
B-NET Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sopron Rákóczi u. 5.
A tulajdonosi elvárások változása miatt a tervezett 150 km–es optikai hálózatból csak a gerincirányú
optikai hálózat kiépítése szerepel a Sopron – Szombathely közötti vasútvonal nyomvonalán.

VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958

24

SOPRON MJV HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció

2012. március

VÁROSPOLITIKAI VEZÉRLÉS, KONTROLL
II/1. Prioritás
Várospolitikai arculat-fejlesztés, városigazgatás, menedzsment korszerűsítés,
környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás,
táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás,
kulturális, civilizációs értékek újratermelése

II/1.4. Specifikus cél
Kulturális, civilizációs értékek újratermelése

II/1.4.1. Intézkedés
Az épített örökség megőrzése és megújítása
II/1.4.2. Intézkedés
Az Óváros–Történelmi belváros újjáélesztése
II/1.4.3. Intézkedés
A Várkerület új arculatának, térszerkezetének kialakítása
II/1.4.4. Intézkedés
A belső várfal övén kívüli belváros felújítása
II/1.4.5. Intézkedés
A Kurucdomb városrész funkcionális gazdagítása
II/1.4.6. Intézkedés
Az Északi városrész differenciált fejlesztése
II/1.4.7. Intézkedés
A Jereván lakótelep felújítása
II/1.4.8. Intézkedés
A Lövérek–Bánfalva városrész környezeti minőségének fejlesztése
II/1.4.9. Intézkedés
Az iparterületek racionalizálása, közlekedési, közmű és környezetfejlesztése
II/1.4.10. Intézkedés
Az egyéb belterületek karakterének megőrzése
II/1.4.11. Intézkedés
Imázsformálás és városmarketing

II/1.4.1. Intézkedés
Az épített örökség megőrzése és megújítása
Sopron történeti városközpontja műemlékekben, védett épületekben, régészeti emlékekben az
ország egyik leggazdagabb, összefüggő, historikus és kompozíciós egységként ránk maradt
együttese. A múlt század második felének nagyszabású, koncepciózus, történeti értékeket
felmutató átépítése, a „Velencei Charta” műemlék-helyreállítási elvein alapuló
rekonstrukciója mára mind eszmei, mind funkcionális – szociális – mind pedig műszakifizikai értelemben avulttá vált, erodálódott.
A műemléki rekonstrukció funkcionális értelemben azt jelentette, hogy – a szakrális (6),
oktatási és közigazgatási funkciójú (17) épületek kivételével – jellemzően a kor divatja
szerinti, nagyszámú, rossz adottságú kis lakások jöttek létre. Ez mára gazdasági, szociális,
történeti értékeket érintő és funkcionális konfliktusokat teremtett.
A kialakult helyzet következménye, hogy Sopron történelmi belvárosa mára élettelenné vált.
Napközben a közintézmények, múzeumok és iskolák látogatói még biztosítanak némi
forgalmat, este halott ez a városrész, nincsenek üzletek, kirakatok, az itt található néhány
vendéglő a pincében van, panzió mindössze kettő működik.
A jelenlegi lakossági összetétel következménye az ellenállás a belváros élénkítését célzó
rendezvényekkel szemben.
Az Óvárosban 86 műemlék található, melynek 70%-a lakóépület. Az ezekben lakó kevésbé
tehetős lakosság sem anyagi, sem szellemi értelemben nem képes a terület, az egyes épületek
gazdájává válni. A területnek nincs presztízse, pedig ennek visszaállítása az épületállomány
átörökíthetőségének egyetlen feltétele. Ezért az Óváros rehabilitációja, úgy szociális, mint
fizikai értelemben elengedhetetlenül fontos feladat.
VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
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A soproni Óvárost övező Várkerület
.Ahhoz, hogy a Várkerület, - ahogy a soproniak szeretnék - „promenáddá” váljon, el kell
terelni róla az átmenő forgalmat és meg kell oldani a parkolást. Az átmenő forgalom
elterelésére az ún. Külkerület kiépítése kínálkozik, amely mint egy külső körút veszi majd
körbe a soproni Belvárost. Ezt követően kell kialakítani a Várkerület új térszerkezetét, amely
megnyugtatóan és funkciót bővítő módon biztosítja a Várkerület mentén elhelyezkedő és
elhelyezendő intézmények, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások – továbbá a
belvárosi viszonyok, adottságok mellett létező lakások – organikus működését.
A „külvárosok” közül a legrégebbi a Bécsi-külváros, a volt Poncichter negyed, amely sok
műemlékkel (66), középkori templomokkal és paraszt-barokk lakóházakkal büszkélkedik. A
Bécsi út és a Szent Mihály domb környékén 5 szakrális épület és mintegy 53 műemlékileg
védett lakóépület található, sajnos jelenlegi állapotuk néhány példaszerű felújítástól
eltekintve, nem a legkedvezőbb. Ezért a negyedben lévő műemlékállományra nagyobb
gondot kell fordítani.
A Balfi-külváros régi épületeire a barokk stílusú, földszintes gazdaházak a jellemzők, melyek a
városi lakóházakkal keveredve a paraszti és a városi életforma együttélését tükrözik. A
Belváros ezen részén 50 műemlék található, 3 kivételével lakóépületek, melyek
jókarbantartása szintén kihívást jelentő feladat.
A Győri-külvárosban 31, míg az Újteleki-külvárosban 44 műemlék van. Ezek több, mint 80%-a
szintén lakóház, melyek felújítása támogatások nélkül nehezen elképzelhető.
II/1.4.2. Intézkedés
Az Óváros–Történelmi belváros újjáélesztése
A megújítás első lépései a turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságú műemléki és
régészeti örökség egyes elemeinek felújítását, bemutatását célozzák:
Sopron jelképe, a Tűztorony statikai megerősítése, megóvása, a hozzákapcsolódó a
Borostyánkő út maradványát bemutató, múzeumi fogadó és információs központ
kialakítása, a Borostyánkő út vonalának megjelenítése a Főtér burkolatán és a középkori
várfalak mellett húzódó várfalsétány körbejárhatóvá tétele.
Ezzel párhuzamosan tudatos tevékenységgel újjá kell éleszteni az Óvárost, úgy is mint
lakókörnyezetet és be kell vonni a város vérkeringésébe. Ennek egyik eszköze lehet a
szociális jellegű lakófunkció helyén egyetemi szálláshelyek, apartmanok kialakítása. A város
egyik problémája, hogy a több, mint ötezer egyetemista jelenléte nem érzékelhető a város
életében, nyilvánvalóan azért, mert a campus jellegű egyetem a hozzákapcsolódó
kollégiumokkal eleve kivonja a fiatalokat ebből a fizikai térből. A fiatalok könnyen tudnának
alkalmazkodni azokhoz a lakáskörülményekhez, amelyek ma az idősek számára problémát
jelentenek az Óvárosban. Az idősebbek számára kedvezőbb lenne a nyugodt, zöldövezeti
elhelyezés, ezzel szemben a fiatalok az ingerszegény környezet helyett nyüzsgő,
eseményekkel teli diákéletre vágynak. Az így megváltozó lakónépesség aktív résztvevőjévé
válna a város kulturális rendezvényeinek, vendéglátó és szórakozóhelyek létesítését
vonzaná, egyben garanciájává válna a megújulásnak, mely csak a fiatalok bevonásával
képzelhető el.
Az Óváros újraélesztését a kereskedők és vendéglátók megtelepedésének támogatása, az
épületrehabilitáció segítése önkormányzati források felhasználásával és a szisztematikus
ingatlanpolitika teszi lehetővé. Ennek révén az Óváros jelenlegi lakói igényeiknek jobban
megfelelő, fenntartható lakásokhoz juttathatók a történelmi belvároson kívül.
VÁTI Városépítési Kft., Viriditas Bt.
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4.
TEL.: (36 1) 413-0959 FAX: (36 1) 413-0958

26

SOPRON MJV HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Jóváhagyási dokumentáció

2012. március

II/1.4.3. Intézkedés
A Várkerület új arculatának, térszerkezetének kialakítása
A Várkerület új térszerkezetének kialakításához elengedhetetlenül fontos a „Külkerület”
megléte, amely mint egy külső körút a belvárost tehermentesíti az átmenő forgalomtól. Ezért
első lépésben ennek a megvalósításával kell foglalkozni.
Ezt követően kell kialakítani a Várkerület új térszerkezetét, amely megnyugtatóan és
funkciót bővítő módon biztosítja a Várkerület mentén elhelyezkedő és elhelyezendő
intézmények, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások – továbbá a belvárosi
viszonyok, adottságok mellett létező lakások – organikus működését. A térszerkezet a
Várkerület jelenlegi, közlekedési csatorna-rendszer jellegét megszüntetve elősegíti az egykori
köztér-jelleg visszaállítását, gyalogos dominanciájú, klasszikus vegyesforgalmú közterület
létrejöttét. A térszerkezet biztosítja a terület gépkocsival történő bejárhatóságát,
feltárhatóságát, működtetését, de az átmenő forgalom indirekt módon történő teljes
kizárásával, a célforgalmi parkolás kényelmes, városias, harmonikus és arányos
biztosításával. Az átmenő forgalomtól megszabadított területeken lehetővé teszi a
kereskedelmi és vendéglátó felületek városias, organikus, tradicionális mintákat idéző
kialakítását, sopronias arculatot tükröző közterületi dizájn, egységes utcabútor-rendszer
elhelyezését. A térszerkezet kertépítészeti elemek beiktatásával növeli a zöldfelületeket és
javítja a tér mikroklímáját. Lehetővé teszi a belváros karakterébe illeszkedő tömegközlekedés
biztosítását.
II/1.4.4. Intézkedés
A belső várfal övén kívüli belváros felújítása
A belső várfal övén – Várkerület–Széchenyi tér–Petőfi tér–Ógabona tér–Színház utca – kívüli,
a rajtuk átvezető országutak szerint elnevezett történeti belső külvárosok: északon a Bécsi-,
keleten a Balfi-, délen a Győri- és nyugaton az Újteleki-külváros. Az egyes „külvárosok”
sajátos adottságainak és lehetőségeinek megfelelő felújítását el kell végezni annak érdekében,
hogy az újjáélesztett Óvároshoz és az új arculatot kapó Várkerülethez történő illeszkedésük
biztosított legyen.
Ezeknek a „külvárosoknak” a felújítása összetett feladat, amely a műemlék-helyreállítástól a
tömbrehabilitáción keresztül a panelfelújításig felöleli annak különböző módozatait.
II/1.4.5. Intézkedés
A Kurucdomb városrész funkcionális gazdagítása
A városrész funkcionális gazdagítását jelenti annak az új, multifunkcionális csarnoknak a
tervezett megépítése, amely a város gazdaságfejlesztése szempontjából is alapvetően fontos.
A csarnok elhelyezésére alkalmas, nagy kiterjedésű, jó közlekedési pozícióban lévő –
önkormányzati tulajdonú - terület az Anger réti sporttelep, amely a csarnok megépültével
rendszeresen megszervezésre kerülő vásárok, kiállítások, koncertek és sportrendezvények
helyszínéül szolgál majd.
A városrész legmagasabb pontján jellegzetes városképi elemként jelenik meg a város
sziluettjében a volt Szélmalom. A malmot erődszerű épületegyüttes veszi körül, amelyben
leromlott állapotú szociális bérlakások találhatók. A Szélmalom tetejéről kiváló kilátás nyílik
az egész városra. A különleges adottságú hely ma kihasználatlan, ezért a Szélmalom és
környéke közösségi, kulturális és turisztikai célú fejlesztése elengedhetetlenül fontos.
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II/1.4.6. Intézkedés
Az Északi városrész differenciált fejlesztése
A 84-es út Bécs irányába kivezető szakasza mentén elhelyezkedő Bécsi domb városrész az út
mellé települt kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciókkal elsősorban az
idegenforgalomra, az Ausztria felől érkező turistákra koncentrál. A 84-es úttól beljebb fekvő
területére laza, kertvárosias és hétvégi házas beépítés jellemző. Ettől északra, közvetlenül
mögötte fog megépülni az M85-ös gyorsforgalmi út, ami a további fejlesztések határa is lesz
egyben. A 84-es és M85-ös gyorsforgalmi út, valamint a 84-es út és a nyugati forgalmi gyűrű
csatlakozásánál lévő területek várhatóan felértékelődnek és új funkciókat vonzanak. Ezek a
városbaérkezés fontos pontjai, ezért az új beépítések megjelenésére fokozott figyelmet kell
fordítani.
A Virágvölgy Sopron kis kiterjedésű történelmi borvidéke. Cél a hagyományos arculat
megőrzése, az építési szándékok visszaszorítása. A Virágvölgy déli részén található a
Koronázó domb, amely egy római kori amfiteátrum maradványait rejti magába. Az
elképzelések között szerepel az amfiteárum területén szabadtéri színpad kialakítása.
Az Aranyhegy a Pozsonyi úttól keletre elhelyezkedő, vegyes funkciójú terület, amely
hagyományos beépítésű és új kertvárosias lakóterületből, a volt agyagbánya
rekultivációjával - a térlagyár szomszédságában - kialakított ipari innovációs övezetből és
korábban iparterületnek szánt, de társasházas beépítésű lakóterületté átminősített, új
lakóövezetből áll. A városképben igen hangsúlyosan megjelenő új lakóterületek fejlesztése
nem járt együtt a zöldterületek kialakításával, melyet pótolni kell. Ez a lakóépületek
városképi megjelenést is kedvezőbbé teheti. Az új M85-ös út megépülésével – az egyik
legfontosabb bevezető út - a Pozsonyi út melletti gazdasági hasznosítású területek további
terjeszkedése várható. Ugyancsak felértékelődik a Pozsonyi út és az M85-ös gyorsforgalmi út
csomópontja. Ezért az új beépítésekre fokozott figyelmet kell fordítani.
II/1.4.7. Intézkedés
A Jereván lakótelep felújítása
A lakótelepre nem jellemző az elhasználódottság és a szegregáció, de az építési
technológiából fakadó, energiapazarló épületszerkezetek és épületgépészeti berendezések
felújítása sürgető feladat. Ezért a panelprogramban való részvétel lehetőségét kihasználva az
épületeket fel kell újítani. Ugyancsak gondoskodni kell a zöldfelületek megújításáról és a
kerti berendezések cseréjéről. A vasútvonal okozta környezeti zaj az Ebenfurth-i vasútvonal
középtávon várható felszámolásával megoldódik.
II/1.4.8. Intézkedés
A Lövérek–Bánfalva városrész környezeti minőségének fejlesztése
A városrész egyes területeinek jellegzetes funkciói – védett természeti területek, arborétum,
klimatikus gyógyhely, szanatórium, üdülők és panziók, villanegyed, magas presztizsű
lakóterületek - fokozott elvárásokat támasztanak a környezeti minőséggel szemben. Ez
utóbbi egyaránt jelenti a természeti és épített környezet minőségét, valamint a környezet
állapotát: a levegőminőséget és a zajszintet. Ezért minden további fejlesztést csak ezek szem
előtt tartásával lehet megvalósítani.
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II/1.4.9. Intézkedés
Az iparterületek racionalizálása, közlekedési, közmű és környezetfejlesztése
Az ÉNy-i ipartetület meglétével hosszabb távon is számolni kell. A terület közúti
közlekedési kapcsolatainak javítását az ún. nyugati forgalmi gyűrű megépítése fogja javítani.
Az ipari tevékenység felhagyása esetén az érintett területek rekultivációjáról és racionális
hasznosításáról gondoskodni kell.
A DK-i iparterület használatát a Rák- és az Ikva-patak, a védőterülettel rendelkező
szennyvíztisztító és meglévő közművezetékek kedvezőtlenül befolyásolják. A területen ipari
park működik. Az iparterület szennyvíztisztító irányába történő további fejlesztésére,
magántulajdonban lévő, közművesítés nélküli területek állnak rendelkezésre, amelyek
esetében a közművesítést el kell végezni. A 84-es úttal párhuzamosan szervízút kiépítésére
van szükség. A nagy forgalmat vonzó, nagy kiterjedésű létesítmények és a sok burkolt felület
miatt fokozott figyelmet kell fordítani a környezeti állapot javítására, a gazdasági területek
zöldfelületeinek a kialakítására, az utcafásításra és a városba érkezés fontos pontjain az
építészeti megjelenésre.
II/1.4.10. Intézkedés
Az egyéb belterületek karakterének megőrzése
Sopronkőhida-Tómalom
mára
szinte
egybenőtt
területén
nagy
mértékű
lakóterületfejlesztések (Tómalom lakópark) várhatók, köszönhetően a Nagy-Tómalom
közelségének és a különleges természeti adottságoknak. Ezzel párhuzamosan a már meglévő
üdülőterületeken belül is megjelent az üdülők lakóépületté történő átminősítésének, az
állandó ottlakásnak az igénye. Ezek a folyamatok a környezetterhelés növekedésével és az
üdülőhelyi karakter elvesztésével járhatnak, ezért fokozott figyelmet kell fordítani az
arányosságra.
Balfon a rekreációs funkciók erősítése, a gyógyfürdő bővítése és a szanatórium felújítása már
régebb óta napirenden van, ennek megvalósítása fontos egészségügyi, turisztikai, egyben
gazdasági érdek. Jelenleg itt is folyik kisebb mértékű lakóterületfejlesztés. Fontos cél a falu
eredeti karakterének, hangulatának megóvása, a jellegzetes épületek és beépítés megőrzése.
Brennbergbánya és a hozzákapcsolódó volt bányászkolóniák: Görbehalom, Ó-Hermes és ÚjHermes a Soproni Tájvédelmi Körzet szívében, nagyon szép természeti környezetben
találhatók. Lakó- és üdülőfunkciójuk mára felértékelődött és a városból kitelepülők
célterületeivé váltak (pl. Görbehalom). Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a
kiköltözők új életformája és építési igényei ne veszélyeztessék a településrészek sajátos
karakterét.
II/1.4.11. Intézkedés
Imázsformálás és városmarketing
A városnak karakteres imázst, üzenetet kell kialakítania a turisták, a gazdasági vállalkozások
és a helyi lakosság (potenciális letelepülők) számára egyaránt. Településvédelem – a városi
karakter megőrzésének elősegítése a helyi építés magasabb kontrollja révén –
Önkormányzati tervtanács hatékonyabb működtetése.
Kevésbé karakteres városrészek arculatépítése. Építtetők, tervezők, engedélyeztetők közötti
párbeszéd megteremtése.
A város gazdasági imázsának kialakítása. A gazdasági imázs pozícionálása: zöld ipar, faipar,
(öko-, zene-) turizmus, dentál és bevásárlóturizmus stb.
Társadalmasítás, ötletpályázat bonyolítása. Gazdasági városmarketing, telephely-marketing
A város mint gazdasági telephely definiálása, értékelése, a városi telephelyek promóciója.
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POLGÁRI, KÖZÖSSÉGI VEZÉRLÉS, KONTROLL
III/1. Prioritás
Humán erőforrás fejlesztés, környezeti tudatformálás, egészségfejlesztés,
társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus, közösségfejlesztés, bizalomépítés

III/1.1. Specifikus cél
Humán erőforrás fejlesztés

III/1.1.1. Intézkedés
A közoktatás tartalmi fejlesztése

III/1.1.1. Intézkedés
A közoktatás tartalmi fejlesztése
Az a cél, hogy a közoktatás jobban segítse a helyi ipar munkaerő-ellátását, emellett
hozzájáruljon a helyi társadalom fejlesztéséhez a fiatal generációk szemléletformálásán
keresztül.
A faipari, környezeti ipari és informatikai képzés fejlesztése Az oktatott szakmák és szakok
átvilágítása, a szakstruktúrák reformja, az iskolák közötti együttműködés erősítése. A
vállalkozások bevonása már a beiskolázási folyamatba – pályaválasztási „börzék” már
általános iskola után.

POLGÁRI, KÖZÖSSÉGI VEZÉRLÉS, KONTROLL
III/1. Prioritás
Humán erőforrás fejlesztés, környezeti tudatformálás, egészségfejlesztés,
társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus, közösségfejlesztés, bizalomépítés

III/1.2. Specifikus cél
Környezeti tudatformálás, egészségfejlesztés

III/1.2.1. Intézkedés
Környezeti tudatformálás Sopron KVP-val összhangban

III/1.2.1. Intézkedés
Környezeti tudatformálás Sopron KVP-val összhangban
Környezeti, természeti, táji értékeink védelme, tudatos fejlesztése abban az esetben javulhat a
jövőben, ha a környezeti tudatosság színvonala emelkedik. Az értékek, természeti
folyamatok megismerésén nyugvó környezeti tudás elősegíti az értékgazdálkodás
megteremtését, amely szükséges a környezeti–társadalmi–gazdasági fenntarthatóság
érdekében.
A Soproni KVP-ben megjelenő fő feladatok:
A környezeti nevelés színvonalának emelése
A lakosság környezettudatossága színvonalának emelése
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POLGÁRI, KÖZÖSSÉGI VEZÉRLÉS, KONTROLL
III/1. Prioritás
Humán erőforrás fejlesztés, környezeti tudatformálás, egészségfejlesztés,
társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus, közösségfejlesztés, bizalomépítés

III/1.3. Specifikus cél
Társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus, közösségfejlesztés,
bizalomépítés
III/1.3.1. Intézkedés
A többnyelvű Sopron újbóli megteremtése

III/1.3.1. Intézkedés
A többnyelvű Sopron újbóli megteremtése
A többnyelvű Sopron újbóli megteremtése, ahol polgárok beszélik a környező népek nyelvét
és ezzel természetes központá válik a mikrorégióban. A soproni német és horvát kisebbség,
ezen belül helyi civil szervezetei, mint a Sopron és környéke sok évszázadra visszatekintő
multikulturális közösség legfontosabb és hiteles képviselői, kiket azonban a megsemmisülés
fenyeget és ezáltal Sopron régi, ilyen tekintetbe vett kontinuitása is. Két kultúrkört
veszélyeztet a kialakult helyzet. A két kisebbség egy együttműködési szerződéssel szeretné
erőit egyesíteni az előttük álló feladatok megoldására.

PIACI VEZÉRLÉS, KONTROLL
III/2. Prioritás
Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés, turizmus fejlesztés

III/2.1. Specifikus cél
Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés
III/2.1.1. Intézkedés
A felsőoktatás kapcsolatrendszerének kihasználása, fejlesztése

III/2.1.2. Intézkedés
Környezeti ipar fejlesztése

III/2.1.3. Intézkedés
Faipar fejlesztése

III/2.1.4. Intézkedés
Gazdasági kommunikáció

III/2.1.1. Intézkedés
A felsőoktatás kapcsolatrendszerének kihasználása, fejlesztése
Az a cél, hogy a város, az önkormányzat jobban profitáljon az Egyetem működéséből, az
Egyetem pedig jobban integrálódjon a város gazdasági életébe.
Az Egyetem és az ipari park kapcsolatának aktivizálása, folyamatos szinten tartása.
Az Egyetem és a középiskolák kapcsolatrendszerének fejlesztése, a szakmai továbbképzések
fejlesztése.
Egyetem és önkormányzat együttműködése, az üzleti szférával való közös kapcsolattartás.
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III/2.1.2. Intézkedés
Környezeti ipar fejlesztése
A város számára stratégiai iparágat kell keresni ahhoz, hogy gazdasága hosszú távon
növekedni tudjon. A környezeti ipar fejlesztése a meglévő iparágak, munkaerő, kutatásfejlesztési bázis alapján megvalósítható.
A környezetvédelmi tevékenységet kiszolgáló és fejlesztő iparágak letelepítése Sopronban,
elsősorban az Arany-hegyi és a Délkeleti Ipari Parkokban.
A város energiafelhasználásában a „zöld” energia részesedésének növelése, elsősorban a
biomassza alapú tüzelési technikák, bioüzemanyagok elterjesztése révén. Szélerőművek
telepítésére alkalmas területek kijelölése a kistérségben
III/2.1.3. Intézkedés
Faipar fejlesztése
A faipar tradicionális ágazat, jó lehetőséget nyújt az Egyetemmel kapcsolatos fejlesztési
szinergiák hasznosítására. A faipar és a kreatív faalapú design-ipar intenzív fejlesztése az
Egyetem Faipari Karának és azon belül is az Alkalmazott Művészeti Intézetének
bevonásával Az erdőgazdálkodás intenzív helyi fejlesztése az Egyetem Erdőmérnöki
Karának bevonásával
III/2.1.4. Intézkedés
Gazdasági kommunikáció
Az önkormányzat, a gazdasági szereplők kommunikációjának javítása, a térségi összefogás
elősegítése
Az önkormányzatnak rendszeresen egyeztetni kell a helyi vállalkozásokkal, gazdasági
szervezeteikkel az aktuális gazdaságfejlesztési intézkedések, megbeszélése végett. Emellett a
városnak a szűkebb térségben (kistérségben) lévő településekkel is partnerségre kell
törekednie feladatainak, fejlesztéseinek tervezésekor, illetve végrehajtásakor. Rendszeres
egyeztető, tanácskozói fórum szervezése a város vezető gazdasági szereplőivel és a civil
szférával. A meghívandók körének meghatározása. Intenzív kapcsolatfelvétel a környékbeli
településekkel, Ausztriában is.
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PIACI VEZÉRLÉS, KONTROLL
III/2. Prioritás
Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés, turizmus fejlesztés

III/2.2. Specifikus cél
Turizmus fejlesztés
III/2.2.1. Intézkedés
Sopron és térségének minőségi és mennyiségi turizmus fejlesztése

III/2.2.2. Intézkedés

Turistabarát közlekedésfejlesztés, kerékpáros turizmus és túrautak

III/2.2.3. Intézkedés

Fertő-táj Világörökség helyszín és a térségi kulturális örökség turisztikai attraktivitásának fejlesztése

III/2.2.4. Intézkedés
Gasztronómiai és borturizmus fejlesztése

III/2.2.5. Intézkedés

Turisztikai vonzerő és termékfejlesztés, marketing

III/2.2.1. Intézkedés
Sopron és térségének minőségi és mennyiségi turizmus fejlesztése
Balf település meglévő infrastruktúrájának fejlesztése és mellette a rekreációt szolgáló
létesítmények kiépítése, szálláshely fejlesztés. A gyógyhely minősítéshez tartozó
paraméterek állandó felügyelete, a jelleghez nem illő építkezések megakadályozása, a
gyógyhely jelleghez illeszkedő zöldfelület üzemeltetés.
Lövérek, mint klimatikus gyógyhely fejlesztése
A Lövérek jellegének megőrzése, a gyógylevegő üzleti kihasználása, turisztikai
infrastruktúra és rendezvény fejlesztés. A gyógyhely minősítéshez tartozó paraméterek
állandó felügyelete, parkerdőre karbantartása. Helyi közlekedésben szigorú kibocsátási
paraméterek bevezetése.

III/2.2.2. Intézkedés
Turistabarát közlekedésfejlesztés, kerékpáros turizmus és túrautak
Turistabarát közlekedés megteremtése, buszparkoló (negyedórás) a Várkerületen
Negyedórás várakozóhely kijelölése a Várkerületen, ahol a turistabuszok be és kiszállás
idejére szabályosan megállhatnak.
Fertő parti kerékpárút felújítása és kiegészítése (Balf–Fertőrákos, Fertőrákos belterület)
továbbá a Harka–Kópháza–Nagycenk kerékpárút megépítése és összekapcsolása a Fertő
parttal, illetve Blaufränkischlanddal)
A Fertő parti kerékpárút hazánkon áthaladó részének felújítása, befejezése, különös
tekintettel a Fertőrákos–Balf közötti részre, mely a kerékpárosok biztonságos közlekedését
jelentené.
Regionális kerékpárkölcsönző kiterjesztése
Kerékpárkölcsönző hálózat megteremtése, mely a határon átnyúlva képes a turisták komplex
mobilitását kiszolgálni (több kölcsönzőhely, bárhol le lehet adni a kerékpárt, kártyás fizetés
stb.).
Határon átnyúló túrautak fejlesztése
Sopron és Burgenland olyan természetes vonzerőkkel összekötött térség, melyek
kihasználása, a turimusban való felhasználása mindkét ország érdeke. Ezeket a vonzerőket
kell turisztikai termékké alakítani. A turista utakat célszerű valamely téma köré építeni pl.
Vasfüggöny, Borostyánkő út, Vas útja.
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III/2.2.3. Intézkedés
Fertő-táj Világörökség helyszín és a térségi kulturális örökség turisztikai attraktivitásának
fejlesztése
A világörökség beépítése Sopron turizmusába, a történeti borvidék megőrzése, fejlesztése, a
világörökségi cím tudatos kommunikálása, a soproni értékek és a világörökség
összekapcsolása.
Liszt–Haydn zenei régió megteremtése
Zenében, kulturában gazdag kínálat megteremtése. A zenei régió megrendelést ad a kultúra
iparnak, megélhetést a vállalkozóknak és programot a turistáknak.
Páneurópai Piknik és Liszt emlékmúzeum Sopronban
Állandó kiállítás létrehozása, mely időtől és rendezvénytől függetlenül izgalmasan és
interaktívan bemutatja a történelmi eseményeket és Sopron – Liszt kapcsolatát.
Multifunkciós csarnok építése
Csarnok építés a Volt Fesztivál és nagy kiállítások: InnoLignum, Pannon Design, nagy
sportrendezvények kiszolgálására.

III/2.2.4. Intézkedés
Gasztronómiai és borturizmus fejlesztése
Gazdanegyed Sopron

A poncichter hagyományokra épülő több szintű gasztronómiai térség kialakítása, ahol a
borozók, panziók, magas minőségű éttermek szolgáják a turizmus igényeit. (Sopron
Grinzingje)
Sopron a nemzetközi borváros – a kékfrankos fővárosa
Csúcs borok készítése és borkóstolóhelyek kialakítása, amelyek a város borturizmusban
elfoglalt helyét erősítik. A Kékfrankos márkanév erősítése, az ebből fakadó piaci előnyök
maximalizálása.

III/2.2.5. Intézkedés
Turisztikai vonzerő és termékfejlesztés, marketing
Komplex programkínálat kialakítása (események, rendezvények)
A kulturális-, sport-, gasztronómiai és egyéb rendezvények tartózkodást színesítő elemek
létrehozása a legkülönfélébb motivációkkal érkező turisták számára, ezért ezek mennyisége
és minősége nélkülözhetetlen fontossággal bír a kistérség számára. A kistérségben, színes
kulturális kínálat létezik. Ugyanakkor, ezeket a programokat még nem szervezték közös
csomagba, így nem képesek felerősíteni a kistérség kínálatát. Nagyobb számú turistát vonzó
esemény a kistérségben jelenleg kevés van.
Fertő strand és vízitelep minőségi fejlesztése
A Fertő magyar oldalán az egyetlen szabad strand minőségi fejlesztése szükséges, hogy
eltűnjön a minőségi különbség az osztrák és magyar oldal között, a vendégkomfort
növekedjen és a bevételek emelkedjenek.
Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése
A szálláshelyek fejlesztése, a szolgáltatások mennyisége és minősége kínálatának a
tartózkodás minőségének javítása. A turisztikai szolgáltatások színvonalának
összehangolása. A szálláshelyek kapacitása jelenleg nem elégséges (a létesítmények túlzottan
kicsik). Fontos a megcélzott szegmensnek megfelelő szálláshelyek kialakítása. A szállodák
mellett panziók, kempingek, tájjellegű üdülőfalvak, és falusi turizmus szálláshelyek
kiépítése.
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Virágosítás – Virágos Magyarországért
Állandó jelleggel a virágos város megteremtése, a köz- és magán területen.
A desztinációra (TDM) megfogalmazott marketingterv elkészítése és végrehajtása
Szükséges kidolgozni azokat a kommunikációs eszközöket és csatornákat, melyeket a
turizmus vezetésének feltétlenül fel kell használnia annak érdekében, hogy a turizmusból
származó gazdasági hasznokat maximalizálja.
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1. VIZSGÁLAT
a) történeti leírás - történelem évszámokban14
újkőkor: Leletek Ágfalva, Kópháza, Sopronkőhida határából, az Ikva völgyéből.
bronzkor: Szaporodó népesség, leletek Sopron, Balf, Sopronkőhida területéről.
vaskor: A népesség a síkvidékről felköltözik a hegyekbe: magas csúcsokon, sánccal
körülvett, várszerű települések (földvárak) keletkeznek.
Kr. e. IV. század: Kelták telepednek le Sopron környékén, központjuk a Bécsi-dombon.
Kr. e. 80-60: A bójok (boius) kelta törzse telepszik le a Kárpát-medence nyugati határainál.
Krisztus születése körüli időszak: A római birodalom légiói megszállják a mai Dunántúlt,
létrejön Pannónia provincia.
Kr. u. I. század: kereskedők és veteranusok csoportja telepszik le a mai Sopron területén,
kialakul az „oppidum Scarbantia julia” nevű városka (id. Plinius).
Kr. u. 69-79: Vespesianus császár uralkodása alatt a városka municípium lesz: Municípium
Flavium Augustum Scarbantia a környező terület gazdasági és közigazgatási központja.
IV. század: Népes ókeresztény gyülekezet Scarbantiában, amely hamarosan püspöki székhely
lesz.
IV. sz. vége – V. sz. eleje: A pannóniai települések ellenséges támadások áldozatai lesznek.
Scarbantiából elmenekülnek a tehetősebb polgárok. A romok közé idegen családok költöznek.
465: Földrengés pusztítja a várost.
VI. század eleje: Scarbantia és környéke újra benépesül, újjáépítik a városfalakat és a
házakat.
570-es évek: Vigilius episcopus a város és az egyház vezetője.
VI. század vége: A városi élet hirtelen megszűnik: a házakat tűzvész pusztítja el, a lakosok
elmenekülnek vagy elhurcolják őket. Noha valószínű, hogy továbbra is laknak a városban,
neve lassan feledésbe merül.
X. század eleje: A honfoglaló magyarok elérik a vidéket.
XI. század eleje: A római belváros helyén, a még magasan álló városfalak gyűrűjében
kialakul a magyar királyi hatalom képviselőjének, a megyeispánnak a székhelye. A város új
nevét valószínűleg első ispánjáról nyeri: a középkori emlkékekben Suprun, Suprony néven
szerepel. A várban és a környéken Sur vezér népe telepszik le, s a vezető réteg még
évszázadokig e vezér leszármazottaiból, az Osl (vagy Osli) nemzetségből kerül ki.
XI-XIII. század: Kialakul a ma is meglévő tér- és utcarendszer; a Bécs, Pozsony, Győr
irányába vezető utak mentén lazább beépítésű külvárosok keletkeznek.
XIII. század: A királyi megye helyét a nemesi vármegye foglalja el. Német kézművesek és
szőlőművelők, kereskedő és pénzváltó zsidók költöznek a város falai közé.
1273: Árulás útján Ottokár osztrák herceg kezére jut a vár; a herceg az előkelők gyermekeit
túszként magával viszi.
1277: Sopron megnyitja kapuit az odaérkező IV. László előtt. A király ekkor – hűsége
jutalmául – Sopront szabad királyi várossá nyilvánítja. Ez azt jelenti, hogy ezentúl az ott
lakók maguk váválaszthatják bíráikat, akik főbenjáró ügyekben is ítélkezhetnek; tornyokat
emelhetnek a város védelmére; hetivásárokat tarthatnak; bárki szabadon beköltözhet a
városba.
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XIV. század közepe: Károly Róbert vámadománya lehetővé teszi, hogy a már düledező
római városfalat felmagasítsák s ezenkívül egy belső és egy külső falgyűrűt ls építsenek.
Kialakul a Belvárost még ma is övező falrendszer s előtte a mai Várkerület helyén húzódó
vizesárok.
1326: Ettől az évtől kezdve nevezik polgármesternek a város vezetőjét.
1379: A város házainak első összeírása. A fennmaradt jegyzék Sopron középkori történetének
egyik legjelentősebb írásos emléke. Tanúsága szerint a belvárosi házak ma is nagyrészt
ugyanott állnak, mint XIII-XIV. századi elődeik, s a városfal hajlását követő, íves vonalú
utcák a középkorban alakultak ki.
XV. század: Sopron országos jelentőségű várossá fejlődik, a hét szabad királyi város egyike.
Létrehozzák a városi kancelláriát és levéltárat.
1425: megalakul az első céh, a pékeké.
1440: A hét szabad királyi város (Sopron, Bártfa, Buda, Eperjes, Kassa, Nagyszombat,
Pozsony) szövetsége. Albert király özvegye – Erzsébet – a csecsemő V. Lászlóval Sopronba
menekül udvartartásával együtt.
1441: Erzsébet királyné elzálogosítja Sopront III. Frigyes német királynak, a szabad királyi
városok szövetsége tiltakozása ellenére.
1463: Mátyás királynak sikerül Sopront III. Frigyestől visszaváltania.
XV. század vége: Mátyás király halála után elhatalmasodik a feudális anarchia. Csaknem az
egész vármegyét a kanizsai, majd az Ostffy család tartja kezében.
1524: Magyarországon először Sopronban jelentkezik a reformáció. Ekkor a városi hóhér a
Fő téren nyilvánosan elégíti a megtalált luteránus könyveket. A város lakóinak többsége
azonban rövidesen Luther követője lesz.
1526: A zsidók kiűzése a városból.
1529: A törökök először érik el Sopron határát. A várat nem tudják elfoglalni, de elpusztítják
a külvárost, a jobbágyfalvak közül pedig Ágfalvát és Balfot.
XVI-XVII. század: A török csapatok az egész hódoltság alatt zaklatják a környéket, de
legalább ilyen veszélyesek az átvonuló császári zsoldosok is. Egyre több nemesi család
költözik a város védelmet nyújtó falai közé. Ez az időszak a céhek virágkora is.
1676: Hatalmas tűzvész pusztít Sopron belvárosában, a házak többsége megsérül.
XVII. század vége: Az ország felszabadul a török uralom alól. Sopron újra a
Magyarországról nyugat felé irányuló marha- és lókereskedelem egyik fontos állomása.
XVIII. század eleje: Sopron Magyarország első tíz városa közé tartozik. Fejlődik a
nyomdászat, az ágyú- és harangöntés, virágoznak a kékfestő műhelyek.
XVIII. század: Betemetik a soproni várárkot, helyén kialakul a Várkerület.
1753: Felfedezik az ország első szénbányáját (Brennberg), művelése hamarosan megindul.
1775: A polgárjog megadásának többé nem feltétele a háztulajdon.
1786: Sopron újra megyeszékhely, de országos jelentősége csökken, kisvárossá válik.
XVIII. század vége: Sopron lakossága több, mint 11 000.
1835: Sopron díszpolgárává választják Széchenyi Istvánt.
1840: Az 1526-ban kiűzött zsidóság újra letelepedhet a városban.
1842: Széchenyi István megalapítja az első gőzmalmot és a Soproni Takarékpénztárat, a város
– többségében német – kereskedőinek támogatásával.
1847: A Sopront Bécsújhellyel összekötő vasútvonal megalapítása, szintén Széchenyi István
kezdeményezésére.
1848-1849: A szabadságharcban Sopron nem játszik szerepet: 1848. decemberében
Windischgratz serege megszállja.
1849: A szabadságharc leverése után a császári kormány ún. októberi diplomája a vármegyék
helyett dunántúli kerület felállítását rendeli el. Az új kerületnek Sopron a székhelye, itt intézik
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kilenc korábbi vármegye rendőri és katonai igazgatását, pénzügyeit. A hivatalokba a
császárhoz hű nemesség és a városi polgárság, valamint a betelepített osztrák és cseh
származású hivatalnokok kerülnek.
1850: Megszüntetik a városi tanácsot és a városbíró több mint öt évszázadon át gyakorolt
önálló bíráskodási jogát. Sopron nyolc jobbágyfaluja nem függ többé a várostól, de a
brennbergi szénbánya tulajdonjoga megmarad.
1865: Megnyílik a Sopront Nagykanizsával összekötő Déli Vasút. A város fejlődését nagyon
hátrányosan érinti, hogy a Bécs-Budapest vasút vonalából kimarad.
1866: Üzembe helyezik a gázgyárat, amelyet a helyi polgárság tőkéjével alapítottak.
1867: A kiegyezés eltörli a dunántúli kerületet, Sopron újra megyeszékhely lesz.
1868-1918: Az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában lassan megindul Sopron kapitalista
fejlődése, de lényegesen több eredmény születik a művelődés területén.
1919: Az első világháború befejezése után Sopronban is kikiáltják a Tanácsköztársaságot.
Nehéz hónapok következnek a város és környéke lakosainak életében.
1919. szeptember 10. A Saint-Germain-i békeszerződés (Ausztria és az antanthatalmak
között) Nyugat-Magyarország jelentős részét Ausztriának juttatja.
1921. december 14. Népszavazás Sopronban és környékén. A lakosság nagy része
Magyarország mellett dönt. Erre emlékeztet a Hűségkapu és a város címerének felirata:
Civitas fidelissima, vagyis a leghűségesebb város.
1922-1945: Sopron határváros lesz, súlyos gazdasági következményekkel. Piacainak nagy
része osztrák területre kerül. Ellensúlyozásként megkezdik a modern textilipar kifejlesztését, s
a növekvő idegenforgalomban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázását.
1944. március 19. Sopront is megszállják a német csapatok.
1944-1945 tele: Három hatalmas bombatámadás pusztítja a város lakosságát és épületeit.
1945. március 31. Sopronba bevonul a szovjet hadsereg.
1945-1949: A város német lakóinak egy részét kitelepítik, a helyükbe költöző magyarok csak
lassan találják meg helyüket a város életében.
1950: Sopron elveszti megyeszékhelyi rangját.
1950-1980: A határ közelsége miatt (Sopron a csak külön engedéllyel megközelíthető, ún.
határsávban fekszik) a város csak nehezen és lassan tud bekapcsolódni az ország életébe. Az
évek során elsősorban kulturális szerepe válik jelentőssé.
1989. augusztus 19. Sopron mellett megtartják a páneurópai pikniknek nevezett találkozót,
amelynek során átvágják a vasfüggöny szögesdrótját. Több száz keletnémet átmenekül
Ausztriába.
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b) jogállás15
23–79 A. D.: Oppidum Iulium Scarbantia
c. 100: Municipium Flavium Scarbantia
1156: terra ville Soproniensis
1162: Supruniensis castri
1212: in comitatu castri Supruniensis
1262: iobbagiones castri Supruniensis
1265: Petrus castellanus Supruniensis; in commetaneitate civium Supruniensium
1269: civium Supruniensium
1277: Stephani villici de Suprunio; terram castri nosti Supruniensis Zoan
1277: Cives de Suprunio … castrum nostrum Supruniense
1277/1297 pecsét Castrum Soproniense (ld. fent)
1283: hospites de Suprunio … terras castri nostri Supruniensis Rowozd et Vyz … in fine
civitatis predicti castri
1317: iudex Supruninesis et ceteri cives de eadem
1317: civitatis nostre Supruniensis
1328: iudicibus (!) , iuratis et universis civibus civitatis Soproniensis
1340: iudex… et civis de Suprunio… pro universitate concivium seu cohospitum
1340: S+CIVITATIS+SVPRONIENSIS ez évből fennmaradt városi pecsétnyomón
Szabad királyi város – libera regia civitas
Az 1440-es évektől a hét szabad királyi város (Buda, Pozsony, Sopron, Nagyszombat,
Kassa, Eperjes, Bártfa) kisajátítja a városok fellebviteli bíróságát, a tárnokmesteri
ítélőszéket.
1871: Törvényhatósági jogú város
1954–1971: Járási jogú város
1990: Megyei jogú város

28. ábra Sopron város 1340-ben készített
pecsétnyomójának lenyomata egy 1389.
évi oklevélen
Fotó: Kücsán József

1515

Szende, K.-Kücsán, J.-Jankó, F., „Sopron”, Sopron város történeti helyrajza, Történeti topográfiai adattár, 2
Jogállás, pp. 61, 2010.
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c) természet és táj, településhálózati összefüggések
- földrajzi elhelyezkedés, természeti környezet, vízrajz, úthálózat és közlekedés16
„Sopron kapuváros, vásárvonalon fekvő város, síkság és hegyek találkozásánál, egy nagyjából
észeknyugat–délkeleti irányban futó, mintegy 1500 m széles völgyben fekszik. Ott, ahol a
Rozália-hegység észak–déli csapású vonulatából kiágazó kelet–nyugati irányultságú Sopronihegység, a Balfi-tönk és a Fertő mocsaras síkja között az Ikva patak völgye összeszűkül. A
város legszűkebb táji keretét a Soproni-medence jelenti, a nem túl bővizű Ikva kiszélesedő,
teraszos völgye, amelyhez északról, a Dudlesz–Arany-hegy vonulaton túl a kicsiny Kőhidaimedence, északnyugaton pedig a Vulka síkja csatlakozik, amely az ebenfurthi kapun keresztül
már a Bécsi-medencével jelent kapcsolatot. Keleti irányban pedig a Lajta-hegységig nyúló
Balfi-dombság vonja meg határát a Fertő medencéje felé.
A Soproni-hegység elsősorban fája révén volt hasznos a táj emberének, de meg kell említeni
az északi és keleti lankáin őshonos gesztenyét is, amely fontos kultúrnövénnyé vált. A Balfitönk, vagy más néven Ruszt–Rákosi-dombvonulat Fertőre néző lankái a szőlőtermesztés
elsőrangú területeivé váltak, s nemkülönben fontos volt Sopron számára az itt bányászható
kiváló építőanyag, a bádeni lajtamészkő. Kevésbé jelentős építőkő a Soproni-hegység keleti
részét alkotó óidei, metamorf kőzetekből álló kristályos pala és gneisz, viszont az ahhoz
nyugatról csatlakozó, harmadidőszaki miocén, folyóvízi rétegekből felépülő hegységrész
barnakőszenet rejtett, amely kibányászása révén a 18. század végétől segítette a település
fejlődését. A Soproni-medencét kitöltő agyag és homok szintén az építkezést segítette. A
Sopron környéki tájhoz tartozó Fertő és a távolabbi Hanság nádja, hal és vadállománya
biztosította sokáig az itt élő ember megélhetését, míg a Kisalföld kevéssé termékeny táján, a
Répce-sík kavicsos felszínén elterülő Nagyerdő vagy Cser tághatárú irtványfalvaknak adott
szűk megélhetést.
A soproni kultúrtáj tehát átmeneti hegyrajzilag, növényföldrajzilag – hiszen az alpi és a
pannon flóraelemek keverednek itt – és néprajzilag is, mert Sopron már a 12. század végétől a
német–magyar nyelvhatárra került, ahol a török elől menekülő horvátság hozott újabb színt az
etnikai összetételbe.
… „A település két csekély (ráadásul szeszélyes) vízhozamú patak, az Ikva és a Rák(Bánfalvi)-patak közé épült. Ezek – bár folyásirányukkal és medrükkel hozzájárultak a
beépíthető terület kiterjedésének és térbeli tagolódásának meghatározásához –, nemhogy
közlekedésre és szállításra, de még a lakosság kiegyensúlyozott vízellátására sem voltak
alkalmasak. Ezért a város védelmi, ipari és kisebb mértékben közegészségügyi célokat
szolgáló belső vízhálózatát a különböző történeti korokban mesterséges eszközökkel kellett
kiépíteni és fenntartani.”
„Sopron helyzeti energiáinak nagy részét forgalmi fekvésének köszönheti. A város éppen ott
alakult ki, ahol a Bécsi-medence és a Kisalföld közötti összeköttetés a leginkább összeszűkül.
A hegyek lábánál, környezetéhez képest közepes térszínen fekvő Sopron tölcsérként gyűjtötte
be az észak–dél, valamint az északnyugat–délkelet irányú utakat. Ezek a főutak: az őskor óta
fontos észak–déli kereskedelmi útvonal, a Borostyánkő út, valamint a kelet–nyugati irányú út
az egész évben biztonságosan járható szárazulatokat keresték, s lehetőleg enyhe lankákon
átkelve biztosították az összeköttetést a Kisalföld és a Bécsi-medence között, illetve a Fertő és
a Hanság mocsarait nyugatról kerülve elvezettek a Duna pozsonyi átkelőhelyéhez. Az
16
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újkorban a várost délkeletről érte el az Itáliából Varasdon áthaladó, s az adriai Zengg
irányából jövő, Kanizsánál találkozó két fontos nemzetközi kereskedelmi és postaút, mely
onnan azonos nyomvonalon vezetett Szombathely – Kőszeg – Harka – Sopron felé. Továbbá
a Buda – Győr – Mórichida/Árpás – Kapuvár – Cenk – Sopron kereskedelmi főút, mely
felvette a Kisalföld és a Rábaköz északi részének a forgalmát, a Csepreg – Németkeresztúr –
Harka – Sopron, valamint a Sárvár – Lövő – Cenk – Sopron és a Pápa – Szany – Beled –
Csapod – Röjtök – Cenk – Sopron kereskedelmi utak, a Dunántúl belső részének forgalmával.
Az északra nyíló Szt. Mihály kapun és utcán át vezetett be a városba Cseh- és Morvaország,
Szilézia, illetve Észak-Magyarország felől a Pozsony – Köpcsény – Sopron útvonal. Az
északnyugati Bécsi kapu és utca Németország, Csehország, Alsó- és Felső-Ausztria irányából
fogadta a Bécsújhelyen és Bécsen át érkező utakat (1. ábra). Mindkét említett irányból fontos
nemzetközi kereskedelmi és postautak érték el itt a várost. Mindez Sopront egészen a folyami
gőzhajózás és a vasúti közlekedés megindulásáig a nyugat-dunántúli térség egyik
legfontosabb településévé tette.”

1. ábra. Sopron vármegye
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d) a város kialakulása a honfoglalás előtt17
… „A Kr. u. 1. században kiépült római város … sem a síkvidéki, sem a magaslati telepeket
nem vette át és nem olvasztotta magába.”
„A római kori Scarbantia a birodalom egyik fontos kereskedelmi útjának, az Itáliából a Baltitenger felé vezető őskori eredetű Borostyánkő útnak az egyik állomása volt.
… A kövezett út kiépítésére valószínűleg a Kr. u. 1. század első felében vagy közepén,
röviddel Pannonia provinciának a Római Birodalomhoz csatolása után került sor. Ugyanakkor
nem vesztette el jelentőségét a kelet–nyugati irányú vaskori út sem. A római város első
központja éppen ott épült ki, ahol ez az ősi útvonal találkozott az észak–déli főúttal.”
Scarbantia … „feltehetően a legkorábbi római alapítású polgári település volt Pannonia
magyarországi területén.
… A település első központját a Borostyánkő út és az őskori eredetű kelet–nyugati út
kereszteződésében, a mai Kolostor utcától kissé nyugatra feltételezi a régészeti kutatás, ahol
kezdetben egy tágas, kaviccsal beterített térség körül faépületek állhattak.”
„A település életében óriási előrelépést hozott Domitianus császár uralkodása, aki valamikor
89 és 92 között újjáalapította a várost és a municipium Flavium rangot adományozta neki.
Ezután kezdődött meg a kőből épült középületek kialakítása, valamint az utak és utcák
lekövezése, amelyek során az Itáliából kiindult és onnan széles körben elterjedt várostervezési
sémákat követhették. A munkálatok zömmel Traianus (98–117) és Hadrianus (117–138)
császárok uralkodása alatt zajlottak, több katonai alakulat részvételével, ami kétségtelen
bizonyítékát jelenti a központi városfejlesztő szándék helyi megvalósításának. A várost mégis
elsősorban kereskedő településként határozhatjuk meg;
… Scarbantia a császárkornak ebben az időszakában nyílt város volt, területe magában
foglalta a mai belvárost és ezen túl valószínűleg a Paprétig kinyúlt, sőt a Balfi utca környéke
is beletartozhatott. A település kiterjedését északi és déli irányban egy-egy nagy temető
határolja be, a mai Bástya utcában, illetve a Széchenyi tér – Erzsébet u. – Csengery u. –
Mátyás király u. által körbevett területen. A kettő közötti távolság, azaz a város legnagyobb
észak–dél irányú kiterjedése mintegy 1 km volt, amelyet valószínűleg első virágkorában, a 2.
század elején ért el.

2. ábra. A.3.1 Sopron topográfiai fejlődése 1. Scarbantia a római
korban
© Tervezte Banyó Péter és Szende Katalin Gabrieli Gabriella és
Gömöri János kutatásai alapján, rajzolta Banyó Péter /

17

Szende, K.-Kücsán, J.-Jankó, F., „Sopron”, Sopron város történeti helyrajza, 2. Településnyomok Sopron
területén a magyar honfoglalás előtt, pp. 7-11, 2010.
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3. ábra. Scarbantia forumának ásatással feltárt
részletei. Gömöri János kutatása

A 2. század elején épültek ki a város legfontosabb középületei, így a forum is. A nyilvános
funkciót betöltő épületek egy 45 × 46 méteres, közel négyzet alakú tér négy oldalán
emelkedtek
… „az amphitheatrum … a forumtól mintegy 1,5 km-re északnyugatra, jelenleg is beépítetlen
területen, a Bécsi-domb oldalában helyezkedik el. Helyének megválasztását a cavea
kialakításához jól felhasználható természeti környezet mellett a Carnuntumba illetve
Vindobonába vezető utak viszonylagos közelsége is befolyásolhatta. Nézőterén egyes
feltételezések szerint mintegy 14 000 ember foglalhatott helyet.”
A város szerkezetét alapvetően átalakító változást a városfalak 4. század eleji kiépítése hozta
magával. A szabályos kváderkövekből kialakított, 39 bástyával és két kaputoronnyal ellátott,
nagyjából ovális alakú erődítés legnagyobb hosszúsága 400, szélessége 250 m, összesen
mintegy 9 hektár területet ölel körül.
… A 4. század eleji másodvirágzás Scarbantia megnövekedett útcsomóponti és védelmi
szerepével magyarázható. Az erődített város jó néhány évtizedig biztonságos lakóhely és
tárház maradt, amit legjobban a forumtól nyugatra, a mai Fő tér alatt, nagyjából a ferences
(bencés) templom és a Szentháromság-szobor közti részen kialakított hatalmas gabonaraktár
(horreum) megépítése bizonyít.”
… Scarbantiában a római adminisztráció megszűnését az ún. „viskóperiódus” követte, … a 6.
század második feléig viszonylag sűrűn lakott település volt … A 6. század végét mintegy
400 éves lakatlan időszak követte a városban. …
A 10. század elején a vidéket elfoglaló magyarok már nem egy hajdani várost, hanem egy
üresnek tűnő falgyűrűt vehettek birtokukba.”

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

11

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

e) településszerkezet és topográfia a honfoglalástól a 17. szd. végéig18
… „Sopron belvárosában a római falak mellé „később egy égett sánc, majd a helyenként még
ma is látható városfal épült”. A sánc vonala pontosan követi a késő római városfal belső
vonalát, és északi kapuja is a római északi kapu helyén épült meg. … A délkeleti kapu (a
későbbi Hátsókapu) viszont nem rendelkezik római előzménnyel. Helyét Sopron megváltozott
geopolitikai helyzetének megfelelően az ország belső, központi része felé eső oldalon jelölték
ki … Elképzelhető, hogy a két római kori gyalogos kapu (Szt. György u. 17. és Templom u.
14.) is használatban volt. … A sánc megépítését az eddigi kutatás a 10. század vége és a 11.
század második fele közti időre keltezi. …
A megépült erősség mindenesetre 1096-ban már állt és alkalmasnak bizonyult Bouillon
Gottfried keresztes hadainak megállítására, 1241/42-ben pedig a tatárok támadásának
kivédésére is.” …
… „a soproni belváros Árpád-kori erődítménye az ispáni várral azonos. Hozzá kapcsolódik a
település és az azt körülvevő megye magyar névadása, a Sopron is. …
A 11. századtól tehát Sopron egy megye, méghozzá egy határvármegye központja lett, így a
nyugati határszél igazgatásában meghatározó szerepet játszott, ami az erődítés helyrajzát is
meghatározta.
… A római falak meghatározó szerepe miatt az ispáni vár 8,7 hektáros alapterülete nagyobb,
mint a legtöbb korabeli hasonló létesítményé, így tehát feltételezhető, hogy nemcsak
menedékvárként, hanem raktározó és talán lakóhelyként is szolgált.”
… „a sáncon kívüli terület … legfontosabb része minden bizonnyal a közvetlen suburbium, a
várárkot körülvevő széles, közlekedésre és piactartásra is alkalmas övezet, a későbbi
Várkerület volt. …
A vártól északra fekvő terület másik fontos eleme az Ikva patak volt, amin szekérrel csak egy
helyen, a mai napig Ikvahídnak nevezett ponton lehetett minden évszakban és minden vízállás
mellett biztonsággal átkelni. A híd előtt egyesült és torkollott be a Várkerületbe és azon
keresztül az Előkapu védművébe a Bécs és Pozsony felől érkező főút, illetve itt lehetett észak
és nyugat felé elhagyni a vár övezetét. Nem véletlen, hogy az ispáni vár legfontosabb egyházi
intézménye, a Szűz Máriának szentelt, a győri püspök fennhatósága alá tartozó főesperesi
templom (a későbbi forrásokban Várárokmenti Boldogasszony-templom) ezen a tájon épült
fel.
… A vártól északra fekvő dombon, a közvetlen környék legmagasabb pontján felépült Szt.
Mihály-plébániatemplom eredetileg valószínűleg a várat ellátó szolgálónépi szervezet
kötelékébe tartozó egyik település, a villa Supron temploma volt.

18

Szende, K.-Kücsán, J.-Jankó, F., „Sopron”, Sopron város történeti helyrajza, 3. Sopron településszerkezete és
topográfiája a magyar honfoglalástól a 17. század végéig , pp. 12-28, 2010.

12

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

4. ábra. A soproni ispáni vár melletti Árpád-kori településnyomok és vaskohász műhelyek (Gömöri 2002, 73.
kép)
Településnyomok: 1. Jereván lakótelep (Krautäcker); 2. Sopronbánfalva, Mária Magdolna-templom; 3.
Széchenyi
tér,
Posta;
4.
Szt.
Mihály
u.
14.;
5.
Ógabona
tér
Vaskohász műhelyek: I. Bánfalvi út; II. Potzmann-dűlő; III. Kovácsi

A vár körüli övezet nyugati és déli részén (Széchenyi tér 8–10., Hátulsó u. 12., Ógabona tér
44–46., Ógabona tér 48., Petőfi tér) feltárt épületek maradványai a terület lakottságát
bizonyítják, de a beépítés jellegének és kiterjedésének meghatározására még nem elegendők.
A későbbi délnyugati külvárosban (Rákóczi u. 33–35.) csak szabadtéri kemencék és kerámia
került elő ebből a korszakból..

5. ábra A.3.2 Sopron topográfiai fejlődése 2. Sopron
az
ispánsági
vár
korszakában,
1240-ig
© Tervezte Banyó Péter és Szende Katalin Gabrieli
Gabriella és Gömöri János kutatásai alapján, rajzolta
Banyó Péter

Más esetekben az oklevelekben fennmaradt helynevek utalnak a soproni várat körülvevő
katonáskodó és szolgálónépek falvaira. A várhoz közelebb, attól északra található Kovácsok
utcája és Halász utca mellett távolabb, déli irányban fekvő a Luer és Udvarnok helyneveket
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lehet itt említeni. Régészeti kutatások csak az ispáni várat vassal ellátó szolgálónépek
településein folytak. A vártól délre a Deák-téren, valamint 4–5 km-re délnyugatra, a Bánfalvi
úton vasolvasztó műhelyek és lakóházak, hasonló távolságra délkeletre, a Potzmann-dűlőben,
Kovácsi falu helyén kohók és ércpörkölő gödrök kerültek napvilágra (4. ábra) .
Az ispáni vár körül végzett eddigi kutatások alapján a Kárpát-medence korai központi
helyeire jellemző, területileg széttagolt településszerkezet képe látszik kibontakozni …
a fejlődés következő fázisában a településszerkezet koncentrálódása, rendezettebbé válása
figyelhető meg. Ez a folyamat követhető nyomon Sopron 13–14. századi fejlődésében is.”
„Az ispáni várból szabad királyi várossá válás folyamatának határmezsgyéjén jelent meg a
13. század közepén új elemként a johannita szerzetesrend Sopron északi külvárosában.
… Templomuk és rendházuk, feltételezhetően a mai Bécsi u. 7. alatt, valamint az utca
túloldalán lévő vámházuk (Bécsi u. 8.) egyúttal a település akkori kiterjedésének északnyugati
határát is megadja. Későbbi adatokból visszakövetkeztetve a rend kezdte működtetni az
Ikvahíd mellett, annak Balfi utca felőli oldalán épült ispotályt is …”
… „Az 1240-es években került sor a belváros területének felosztására, a telekrendszer és az
utcahálózat kialakítására. A folyamat szervesen illeszkedik IV. Béla tatárjárás utáni
várospolitikájába, amely rendezett, jól védhető településmagok kialakítására törekedett …
Sopronban a tatárjárás emléke mellett a Harcias Frigyes elleni küzdelmek is indokolhatták az
uralkodó politikáját. A telkek kimérése a helyi adottságokhoz igazodva, egy területi egységen
belül tervszerűen történhetett … Sopron belvárosában kisebb területen és a sánchoz igazodva
végezték el a kimérést” …

6. ábra. A középkori soproni belváros alaprajzának
főbb
szerkezeti
sajátosságai
(Major
1965,
1.
ábra
nyomán)
A. Szt. György utca, B. Templom utca, C. Új utca
(Judengasse), D. Kolostor utca, E. Fő tér, F.
Orsolya tér (Salzmarkt)

… „Az átalakuló belváros topográfiájában fontos szerepet játszottak a már a johannitákkal
kapcsolatban, majd egy 1256-ra utaló oklevélben is említett tornyok. Ezek a magánkézben
levő kőépületek részben a városfal vonalában (Fő tér 7. hátsó szárnya), részben a város
közepén, az Új. u. és a Kolostor u. közötti hosszú tömb több telkének belsejében (Kolostor u.
13., 7., 1.), valamint ettől délre, a Szt. György u. 14. hátsó szárnyában kerültek elő. A soproni
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ispáni vár várossá alakulására tehát, a század közepén lezajló társadalmi folyamatokkal
összhangban, az 1240-es évek végétől kerülhetett sor. …”
„A várfalból városfallá váló erődítésrendszer megerősítése egyben a bel- és külváros
újraértelmezett viszonyára is felhívja a figyelmet. Az ispáni vár átalakulásával párhuzamosan
az azt körülvevő lakóövezetnek is nyilván át kellett rendeződnie, a telkekre való felosztás
rendszerének ott is meg kellett jelennie, ezt azonban a kutatás eddig kevesebb figyelemre
méltatta. …
A két fő igazodási szempontot a várfal öve, illetve a városba bevezető, a domborzat és a
vízrajz fentebb vázolt jellemzői által meghatározott fő kereskedelmi utak jelentették. A
külvárosok első ránézésre rendezetlennek tűnő utcaszerkezetét és a későbbi alaprajzokon
megfigyelhető szabálytalan telekméretek kialakulását a két szemponthoz való együttes
igazodás eredményezte.
… A ki- és betelepülések eredményeképpen létrejövő külvárosi településszerkezetről a 14.
századtól vannak pontosabb ismereteink.”
„A 14–15. században Sopron a Magyar Királyság egyik legfontosabb városává vált. A helyi
önkormányzat kereteinek megteremtése mellett szabad királyi városként tagja lett az önálló
fellebbezési fórummal rendelkező ún. tárnoki városok hét tagból álló csoportjának; ezzel a
középkorban elérhető autonómia legmagasabb fokára jutott. Az uralkodóktól nyert sorozatos
kiváltságok hozzásegítették ahhoz, hogy kereskedővárosként kihasználja a földrajzi adottságai
nyújtotta előnyöket. Megerősödött a monokultúrás jellegű szőlőművelés és az erre alapuló
borkereskedelem, miközben a város határában folytatott szőlőművelés jelentősége csökkent.
Ezzel párhuzamosan népessége is látványos növekedésnek indult és az 1440-es évek elejére
elérte a 4000–4200 főt, amelynek mintegy 20–25%-a űzött valamilyen kézműves mesterséget,
14–15 %-a döntően kereskedésből élt (közéjük számítva mintegy 4–5%-nyi zsidó lakosságot
is), 2 %-ot tehetett ki a világi papok és szerzetesek száma. A fennmaradó lakosság döntően
szőlőművelésből élő gazdapolgár, illetve vincellér, kapás és napszámos volt, de a kézművesek
és kereskedők, sőt az egyházi javadalmak többsége is rendelkezett szőlőparcellákkal, így
bekapcsolódtak a piacra termelő szőlőművelésbe. Mindez természetesen a város kiépítésében
és külső képében is komoly változásokat hozott.”
„A 14. század első évtizedeiben, … került sor a belváros körüli erődítések gyökeres
szerkezeti átalakítására. … Ennek során háromszoros falgyűrűt alakítottak ki … A fal építői
középütt megtartották és felmagasították a római városfalat, faltornyaival együtt, ami a
korabeli városfalakon szokásosnál sűrűbb bástyasort eredményezett. Ez javította a fal
véderejét, ráadásul olcsóbb is volt a szilárdan megalapozott bástyákat renoválni, mint
lebontani és egyenes falszakaszokkal kiváltani. A felújított római falon belül és kívül is, 6–7
illetve 5–6 méterre, egy-egy bástya nélküli falgyűrűt emeltek, amelyek a köztük lévő
falszorosokkal, valamint a rendszert kívülről mintegy 25 m szélességben körülvevő
vizesárokkal együtt bevehetetlen erősséggé tették a belvárost.”
… „A megerősített belváros lassan új középületekkel is gyarapodott. Új egyházi
létesítményként a Szt. György-kápolna épült meg a 14. század végén …
A soproni polgárok a 1422-től rendelkeztek a legfontosabb közösségi épülettel, a
városházával. … Zsigmond király a … Kolostor u. 7-9./Új u. 10-12. alatti házát adományozta
az őt korábban komoly pénzösszegekkel támogató város közösségének … városháza céljaira.
A városi számadások szerint alaposan átalakított épületet 1459-ig használták városházaként.
Ezután … a város irányítása a központibb fekvésű Fő tér 7. számú házba tette át székhelyét,
ahol 1496-ig üléseztek. Abban az évben jutottak hozzá … a várostorony utáni 3. (ma: Fő tér
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1.) épülethez, a belváros egyik legelőkelőbb házához, ahová ünnepélyes keretek között 1497.
január 13-án vonultak be. A városvezetés a mai napig ezen a helyen működik – véletlen
egybeesés folytán éppen ott, ahol az Árpád-korban az ispán, illetve várnagya lakhelyét
feltételezi a kutatás. …
A zárt épületek mellett nyílt piacterek és félig nyitott elárusítóhelyek is szolgáltak mind a bel-,
mind a külvárosokban a szervezett és ellenőrzött árucsere funkcionálisan differenciált
helyszíneiként. A belváros viszonylag kis területe és a fő átkelési útvonalakból való
kirekesztettsége erősen korlátozta kereskedelmi funkcióit.
A polgári tulajdonban levő belvárosi épületekről elmondhatjuk, hogy a 14. századra a
telekrendszer és a tulajdonviszonyok stabilizálódtak. A műemléki kutatások a telekhatárok
középkori voltát a belvárosi házak többsége esetén igazolni tudták.
Az 1379. utáni időkben a belvárosi házak homlokzata egyre inkább összefüggő sorokba
rendeződik a korábban kialakult utcavonalak mentén. A 14–15. század fordulójára legalábbis
már minden telken állt egy, többnyire egyemeletes ház. A 15. század folyamán a háztípusok
fejlődése a korábbi fésűs beépítéstől a teljes telekszélesség beépítése felé mutat.
Ezzel együtt kialakul az utcák zártnak mondható képe. A század végére a házak többsége
egyemeletes lett. A telkek hátsó részén természetesen mindig maradt néhány gazdasági épület,
ezért a beépíthetőség a későbbiekben még növelhető volt. Az utcakép jellegzetes elemei
voltak a házak közti közök ( reichni k), amelyek közül a legszélesebbek átjáróként szolgáltak,
egyeseket pedig (mörin) az eső- és a szennyvíz utcák közti áteresztésére alakítottak ki.”

7. ábra. A.3.3 Sopron topográfiai fejlődése 3.
Sopron területi fejlődése és középületei a 13.
század közepétől a 16. század elejéig
© Tervezte Banyó Péter, Kücsán József és Szende
Katalin Dávid Ferenc, Gabrieli Gabriella, Gömöri
János, Holl Imre és Nemes András kutatásai
alapján, rajzolta Banyó Péter

„A külvárosok utcahálózata … a városon átvezető kereskedelmi utak rendszeréhez igazodott.
Ezek az utak a Dunántúl középkori településhálózatának kereskedelmi összeköttetéseinek
kiépülésével nyerték el az újkorig meghatározó vonalvezetésüket, így a 13–14. századtól már
a soproni külvárosok szerkezete is kikristályosodhatott körülöttük. A Szombathely – Kőszeg,
illetve a Buda – Győr kereskedelmi főutak délkeletről a Magyar kapu előtt egyesülve a Pócsi
és Ötvös utcákon át értek ki a Hátsókapuhoz, illetve a Várkerületre.
A forgalom a várost északi irányban az Ikvahíd és Szentlélek utca felé hagyhatta el. Innen a
legfontosabb út északnyugati irányban a Bécsi kapun keresztül vezetett Bécsújhely és Bécs
felé. Ez volt az egyetlen kapu, ahol az út- és vásárvám szedését végezték, és itt haladt át a
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teljes nyugati irányú külkereskedelmi forgalom. A másik északi út a Szt. Mihály kapun és
utcán át, a plébániatemplom mellett elhaladva vezetett ki a városból Pozsony felé. A település
felsorolt tranzitútjai a Szt. Mihály-domb oldalában, a homokbányák mellett keresztezték
egymást. Ez a három utat illetve két utcát befogadó forgalmi csomópont osztotta szét a domb
erős kaptatóját haránt irányban két kanyarral átmetsző („dülfelezve” kiváltó) teherforgalmat.
Ezekre az utakra futottak ki az északkeleti külváros teherforgalmat bonyolító utcái: a Balfi
utca, a Halász utca és a Gazda utca (Wieden) is, melyek a domboldal rétegvonalait követve,
többé-kevésbé párhuzamosan, egymástól két telekmélységnyi távolságra húzódtak kelet–
nyugati irányban. Az északi külváros harmadik kapuja, a Balfi kapu (Schrippertor) a Fertő
partján fekvő falvak forgalmát vezette a városba. Az Ikvától délre eső külváros útjainak
vezetését a terepviszonyok nem befolyásolták, irányuk az elérendő szomszédos települések (a
város egymás után megvásárolt jobbágyközségei) felé mutat, gyakorlatilag a belvárost kerülő
gyűrűbe torkollanak – Pócsi és Ötvös utca, Újteleki utca, Hosszú sor –, illetve rövid átkötő
vagy mellékutcák, mint a Hátulsó és a Kis utca.
A felsorolt utcák adták tehát a külvárosok vázát …
A belső külváros védelmére szolgált délen, a Hátsókapu előterében a Csapóhíd (slachpruckh)
, az Ikvahíd kapuja, és az északnyugati részen a Kőkapu (Steintor) …
A „belső külvárost” az Ikva mentén, illetve a mocsaras Paprét szegélyén határoló fal nagyobb
része palánkfal volt, a város majorja mögött pedig kőből épült fel. A belső külváros falán
kívüli terület beépülése bő másfél évszázados folyamat volt, amelynek menetét
hozzávetőlegesen rekonstruálni tudjuk.”
„Az 1424-es adójegyzékben … már az újkorig érvényes negyedek szerinti beosztást találjuk.
A negyedek nagyjából követik a külvárosok földrajzi eloszlását (1. negyed: nyugati oldal –
Újteleki külváros; 2. negyed: északi oldal – a Várkerület az Ikvahídig és a Szt. Mihály
külváros északi oldala; 3. negyed: északkeleti oldal – a Szt. Mihály külváros a Szt. Mihály
utcától délre; 4. negyed: keleti, délkeleti és déli oldal – Várkerület Ikvahíd utáni szakasza, a
Pócsi külváros és a Hosszú sor), határvonalaik megvonásának idejére és indokaira azonban
nincsenek adataink.”
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8. ábra. Adóztatási egységek Sopronban: a belváros és a külváros negyedei

„A Sopron fennhatósága alatt álló terület természetesen nem ért véget a külvárosok határánál.
A város erdőbirtokának kialakulása szorosan összefügg a település városiasodásával. Az első
erdőbirtokok, amelyek feltehetően adományként kerültek a városhoz, a mai Hétbükkfa,
Várhely, Ultra környéke voltak. Komoly erdőbirtokokat vásárolt a város az Agendorfer
családtól is, többek között a várostól kb. 5 km-re északra fekvő Dudlesz-erdőt, amely
valószínűleg tilos erdő lehetett, ahol az épületfát nevelték, ezért itt csak kivételes esetekben
lehetett fát kivágni. A lakosság tűzifaellátását a Szárhalmi-erdő, a Meggyesi-erdő és a Várisierdő biztosította. A város erdeinek rendszeres, kíméletlen használata szinte mindig napirenden
volt a városi közgyűlésekben. Mivel a Sopron környéki települések viszonylag kevés
legelőterülettel rendelkeztek, így a város erdeiben történő legeltetés is gyakori volt. …
Szintén fontos, topográfiai jelentőséggel is bíró termelési ágat jelentettek a városi kezelésben
levő halastavak. … a mai Petőfi és Széchenyi tér helyén tározótavakat létesítettek, amelyeket
a városi számadások alapján haltenyésztésre is használtak. Ezeken kívül az Attengräbendűlőben a mészégető kemencék mellett az 1470-es évek második felében vagy az 1480-as
években a városi tanács egy nagy halastavat is létesített. Ez a mai Tómalom nagyobbik
tavának felel meg … Egy további, a Pócsi-domb tövében levő tavat is a város tartott kézben
…
Amint az 1379-es szántóföld-felosztási ív bizonyítja, Sopron mintegy 22 500 kataszteri hold
kiterjedésű határának használatából minden, a városban ingatlantulajdonnal rendelkező
személy kivehette a részét. …
Feltétlenül kiemelendő a város egyetlen exportképes termékét adó szőlőművelés, és a város
határának arra alkalmas részét kitevő szőlődűlők kiterjedése …
A város mezőgazdasági ellátása szempontjából döntő volt a környékbeli falvak fokozatos
felvásárlása. A 13. század végétől 1430-ig összesen hét község földesurává vált így a város,
amelyekkel együtt határa mintegy 39 000 kh-ra növekedett, ehhez járult 1547-ben Lépesfalva
megvásárlása. A községek lakossága nemcsak Sopron gabona- és húsellátásában játszott
döntő szerepet, hanem a város egyik demográfiai tartalékát is jelentette.”
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9. ábra. Sopron jobbágyközségei (sötétszürke színnel jelezve) és az azokkal határos községek, 1291/1546–1849
Tervezte és szerkesztette Kücsán József

„A belváros védelmét a középkorban épült védművek el tudták látni ebben a hadiállapotokkal
gyakran terhelt korszakban is.
A városképre legnagyobb hatást gyakorló intézkedést 1532-ben, a török fősereg Bécs
elfoglalására irányuló előrenyomulása és Kőszeg ostroma hírére hozta a soproni tanács. Nem
kisebb áldozatra szánták el magukat, mint hogy lebontsák a Várárokmenti Boldogasszonytemplomot, amelynek tornyából az ellenség ágyútüze lerombolhatta volna a városfalakat. A
templom faragott köveinek felhasználásával rögtön egy kerek sarokbástyát is építettek a külső
városfal leginkább veszélyeztetett, az Ikvahíddal szemben fekvő északkeleti sarkára.
… Újabb bástyák kiépítésére az 1610-es években került sor. Figyelmeztető jel volt, hogy a
Bocskai-felkelés során 1605-ben a külvárosokat teljesen elfoglaló csapatok a belvárost is
szoros ostromgyűrűbe vonták és komolyan fenyegették. A hadak elvonultával a város
előrelátóan politizáló polgármestere, Lackner Kristóf a déli várfalszakasz megerősítését
szorgalmazta leginkább. Mind a délkeleti, mind a délnyugati sarokbástyát megnagyobbíttatta
és megerősíttette, a munkák 1613-ban illetve 1614-ben készültek el. A délnyugati bástyától
nem messze egy új tornyot is emeltetett, a bádogtetős fedéséről Zöld-toronynak is nevezett
Brückl-tornyot. Az új városi fegyvertárat (Zeughaus) is ezek közelében, a Fegyvertár u. 2.
alatt rendeztette be, a korábbi városi gabonaraktár helyén. Két szakaszban kitisztíttatta a
várárkot is. …
Lackner halálának évében, 1631-ben épült meg a Szt. György-templom mögött a keleti oldalt
védő nagy ágyúrondella. Rá tíz évre a délnyugati sarokbástyát nagyobbították meg jelentősen
és alakították át modern, ötszögletű alaprajzúra, ami valószínűleg a várárkot tápláló
vízrendszer bevezetésének védelme miatt volt fontos.
A korszak legnagyobb szabású védelmi beruházása azonban a külvárosok védőfalának
megépítése volt, amelyet 1616-ban határozott el a városi tanács. 1617 tavaszán az Újteleki
kapunál kezdtek hozzá az építkezéshez, és 1627-re készültek el. A néhány helyen még most is
fennálló, mintegy 2,5 m magas, 100–150 méterenként kis kerek bástyákkal is megerősített kő
városfal, bár védereje nem ért fel a belváros falával, jó kétszáz évre rögzítette a külvárosok
határát. Vonalvezetése nemcsak a középkorban is beépült területeket foglalta magában,
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hanem majorokat, kerteket, az immár rögzített helyű kapuk mögötti beépítetlen területeket,
ami bizonyos tartalékot adott a további fejlődés számára. A leginkább szűkmarkúan a déli
szakasz kimérésénél jártak el – nem véletlen, hogy itt került legelőször sor annak áttörésére.”
„Nagyobb arányú növekedés az 1620-as évektől tapasztalható, feltehetően az ekkor megépült
külvárosi városfalak létbiztonságot növelő hatásának köszönhetően. Ekkor élte a város 17.
századi „aranykorát”, amikor Pozsony mellett országgyűlések (1553, 1622, 1625, 1634/1635,
1681), királyné- (1622, 1681) és királykoronázások (III. Ferdinánd: 1625) színhelyéül
szolgált. Az 1622-es országgyűlés előkészítése során készült a belváros védműveinek,
utcahálózatának és a királylátogatás lebonyolításához szükséges épületeknek a térképe.”
A helyrajzi fejlődést alapvetően meghatározó középkor időszaka után a kora újkor tehát
kevesebb újat hozott. A településszerkezet és utcahálózat 1700-ig gyakorlatilag változatlan
maradt, a késő középkorra kialakult várostest elegendőnek bizonyult a 18. század elejéig
fellépő igények kielégítésére úgy a városban élő népességet, mint az általuk folytatott
gazdasági tevékenységet illetően.

10. ábra. C.2.2 Sopron belvárosának
alaprajza,
1622
©
Sterbenz
Károly
rajza,
Eredeti
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11. ábra. A.3.4 Sopron topográfiai
fejlődése 4. Sopron területi fejlődése és
középületei a 16. század közepétől a 18.
század
közepéig
© Tervezte Banyó Péter, Kücsán József
és Szende Katalin Dávid Ferenc és
Kücsán József kutatásai alapján, rajzolta
Banyó Péter
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f) a város kiterjedése, beépítettsége és településképe 1700-185019
… „a belváros … kompakt egységet képezett, melybe járművekkel csak az Előkapun és a
Hátsókapun volt bejárás. … A belvárosnak a zártsága a kuruc idők utáni békesség éveiben
már bizonyosan terhére lehetett a városrész minden rendű és rangú lakójának, mert adatok
szerint a délnyugati „olasz” bástya mentén 1710-ben gyalogkaput nyitottak, s a várárkot a mai
Széchenyi Gimnázium helyén állott Templom u. 26. sz. telekről előbb fa-, majd 1728-ban
kőhíddal átívelték.
… A belvárosi utcahálózat és jórészt a telekrend is a középkorban rögzült, amikor a még
közel azonos méretű telkeken felépültek azok a szilárd falú épületek, melyek a városképet a
barokk korig meghatározták. A műemléki helyreállításokat megelőző kutatások feltárták,
hogy a középkori épületállomány radikális átalakítása már a 17. század első felében
megindult.
… Az 1676. évi nagy tűzvész ennek a rendszernek nyitott további utat, s a belvárosi utcakép a
barokk stílusban átépült palotákkal, polgárházakkal, egyházi és közintézményekkel oly
mértékben megújult, hogy a kutatás jelen tudomása szerint például egyetlen középkori ablak
sem maradt használatban!
A 18. századi Sopron belvárosának nemesi és gazdag polgári családok alkotta
„mikrotársadalmáról”, melynek életmódja lakásigényeit, ebből következően a házak építési
folyamatait, s ezen keresztül a városrész változó topográfiáját is meghatározta, még keveset
tudunk.
… Maguk a kortársak is érzékelték és hangoztatták a belváros (a fallal kerített város)
„másságát”, évszázados hagyományú eltérését a városfal alatti vásárteret kísérő
településrésztől, különösen a külső külváros szegényes negyedeitől. A különbség a 18. század
fordulójától még szembetűnőbb lehetett, hiszen a belváros akkor már az átépült, barokk
állapotát mutatta, míg a külvárosok még a korai újkorban kialakult, földszintes jellegüket
őrizték.
… A belváros középületei közül a régi városháza 1712–1714 közötti átépítésével elnyerte azt
az alakját, melyet 1894. évi lebontásáig őrzött.
Az evangélikus gyülekezet … 1782–1783-ban felépítette a ma is álló templomát – akkor még
torony nélkül. Ezzel a bontással és építkezéssel függött össze a belső városfal első nagyobb,
összefüggő szakaszon való lebontása és a várárok feltöltése is, ami a nyugati oldalon újabb
gyalogosbejárót nyitott a belvárosba.
A Fő tér északi oldalának közepén áll a Lackner Kristóf által a városra hagyományozott
épület, amely általában a város katonai parancsnokának szállásául szolgált (innen a Tábornokház elnevezés). A tér északnyugati sarkán két, korábban is beépített telekre épült fel 1828–
1834 között az új vármegyeháza, s ezzel a tér északi és nyugati oldalát egységesen
kétemeletes, reprezentatív épületekkel zárták le.
Röviden szólva, a barokk stílusban megújult belvárosban – a korábbiak megtartása mellett –
szaporodtak a köz- és közösségi célokat szolgáló épületek. A városrész „városias jellege”
megerősödött, megkezdődött az építészeti léptékváltás, nőtt a többemeletes, nagy alapterületű,
több lakást tartalmazó magánházak száma, s ezzel a népsűrűség is.”
„Az ároköv Várkerület néven nevezett belső oldala a 18. században az erődítés teljes
kerületét jelentette. Ám ennek a „körútnak” a városi forgalom eltérő intenzitása miatt – mely a
19

Szende, K.-Kücsán, J.-Jankó, F., „Sopron”, Sopron város történeti helyrajza, 4. Sopron topográfiája 1700–
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beépítés jellegét is megszabta – jól elkülöníthető részeit határozhatjuk meg, ezért célszerű
ezeket a szakaszokat elválasztani egymástól.
Az erődítést övező 60–90 méter széles szabad terület külső házsora az Ógabona tértől a
Hosszú sorig már a korai újkorra kiépült. Az Ógabona tér déli végétől a Lackner-majorig a
részben emeletes házakkal beépített (nyugati) utcasort iparosok lakták … A Kőkaputól az
Ikvahídig terjedő (Kovácsok utcájaként ismert) szakasz számított a külváros legelegánsabb,
egyben a bérérték szerinti legmagasabb adóosztályba sorolt üzletbérház sorának. Kétszintes
épületeinek zömét a 18. század közepéig barokk stílusban átépítették, az utcai szárnyak
földszintjén boltokat, az udvari szárnyakban és az emeleten bérlakásokat alakítottak ki, de itt
működött 1830-ig a városi fürdő is.
… a belváros erődítményeinek északi és keleti előtere a középkortól egyre jelentősebb
szerepet kapott a város átmenő és kereskedelmi forgalmában … Mivel a városon áthaladó
fontos kereskedelmi utak vezetése a külső városfalak 17. századi felépítése után sem
változott, a növekvő forgalom továbbra is ezen a nyomvonalon bonyolódott, ami a terület
további felértékelődését eredményezte.
… Sopron a 19. század első felében a magyar városok rangsorának élén álló tíz, „elsőrendű
kereskedelmi központ” közé tartozott.
… Az Ikvahídtól az Ötvös utcáig húzódó (Vendégfogadó szer néven ismert) útszakasz
épületeinek zömében szintén kereskedők és készárut előállító iparosok laktak, de ezen a soron
találjuk a nagyobb beszálló vendéglőket …
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Az 1810-es állapotokat ábrázoló térkép már jóval sűrűbb beépültségről vall a Várkerület belső
övén. Igaz ugyan, hogy a várárok nyugati részén még mindig egybefüggő, kertként művelt
szakaszokat találunk …
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a 18–19. század fordulóján már kimutatható, hogy megkezdődtek azok a folyamatok, amelyek
a Várkerület korábban közigazgatásilag széttagolt szakaszait funkcionálisan egybefogták, s a
korábban is nagy forgalmú vásártér középső szakaszából a 19. század második felére a
kereskedőváros üzleti negyedét létrehozták.
A belváros erődítményeinek déli és délnyugati előterén (a mai Széchenyi és Petőfi tereken) a
vizsgált másfélszáz év változásai jóval lassabban zajlottak, mint a vásártér északi és keleti
részén. Az ároköv Hosszú sorral szembeni szakasza meglepően hosszú ideig, a 19. század
közepéig nem épült be.
… A 17–18. század fordulóján a domonkosok két polgári házat és telket vásároltak a tér
délkeleti végén, ahol 1719–1725 között impozáns méretű templomot, s mellé 1745–1750
között kolostort építettek. A keleti oldalt lezáró két telek három házát a 18. század közepétől a
Széchényi-család egymást követő generációi felvásárolták, majd a 19. század elejétől
fokozatosan átépíttették, mígnem a palota 1851-re elnyerte végleges formáját. A domonkos
rendház mellett a 19. század első felében további többszintes polgárházak épültek, de az
utcasor nyugati oldalán megmaradt a földszintes beépítés, a tér közepén pedig 1828-ig, illetve
1846-ig a korábbi víztározók medencéi. Nem változtak meg a forgalmi viszonyok sem, mert a
Hosszú sor továbbra is csak a Magyar kapu és az Újteleki kapu közötti forgalmat bonyolította,
hiszen a Templom és Erzsébet utcát csak a 19. század második felében, a Mátyás király utcát
pedig az 1930-as években nyitották meg.
Az Ógabona tér déli szakaszán (a későbbi Petőfi téren) a 17. század végén még majorokat
soroltak fel a források. A lakóházak a 18. század második harmadától kezdtek felépülni, de
akkor még csak a teresedés külső oldalán. A belső (árok) övre települt első jelentősebb épület
a Pejachevich Károly által 1788–1789-ben felépíttetett városi kaszinó volt, közel a belvárosi
(a fentebb említett szárazmalomból átalakított) színházhoz. A tér valójában akkor alakult ki,
amikor a közepén a régi tómedret feltöltötték, s északi oldalán 1840–1841-ben az új
színházépületet, majd röviddel utána a keleti oldalon a kaszinót követő házakat is felépítették.
A tér délkeletről nyitott maradt, s enyhe ívvel csatlakozott a 19. század közepére már
rendezett területű Promenádhoz (a későbbi Széchenyi térhez).
A 18. század utolsó harmadától kezdődően tehát az ároköv délnyugati sarkán létrejött a város
„kulturális és vigalmi centruma”. Kezdődött az első, még belvárosi színházépülettel,
folytatódott a kaszinóval, a fokozatosan kiépített és szépített Sétatérrel, a már külvárosban
épült új színházzal, majd a 19. század utolsó harmadában épített új kaszinóval és a 20.
században megújított és bővített színházzal.
Már a 19. század első felében is a Várkerület övén jöttek létre a legjelentősebb, városképet
meghatározó épületegyüttesek. E tekintetben meghatározó volt, hogy 1828-ban alkották meg
az első részletes építési szabályrendeletet, amelyet 1836-ban bővítettek és megújítottak. A
rendelkezés életre hívta a városi Építészeti és Szépészeti Bizottmányt (Bau- und
Verschönerungs-Commission), mely testület ettől fogva nemcsak a műszaki és
biztonságtechnikai előírások betartására szorította rá az építtetőket, hanem a benyújtott tervek
elbírálásánál a város szabályozásának, szépítésének és terjeszkedésének elveit is szem előtt
tartotta. A teljes városra érvényes rendezési tervek ugyan nem készültek, így a városszerkezet
egészének korszerű fejlesztése elmaradt, de az egyes házak homlokzatainak „ízléses”
kialakításával, a szomszédos épületekkel való összehangolásával, a foghíjak beépítésével, az
utcavonalak kiigazításával a Bizottmány munkája meghatározta a város 19. századi építészeti
fejlődését.”
„A közigazgatásilag négy negyedre, s a negyedeken belül további négy, majd a 18–19.
század fordulójától három-három kerületre osztott külváros fejlődését közel másfél
évszázadra meghatározta a külső városfal. Az kétségtelen, hogy az említett külső városfal
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olyan tágas területet vont védelem alá a házakhoz tartozó kertekkel, külvárosi majorokkal …,
a belváros erődítéseinek előterében beépíthető néptelen gyűrűvel, amely hosszú időre és
majdnem minden negyedben elegendő helyet adott a 18. század rohamos
népességgyarapodását befogadó ház- és lakásállomány fejlődéséhez. Meglétével korlátozta is
a további bővülést, fizikai, adminisztratív és mentális értelemben egyaránt. Még ahol át is
lépték, a déli oldalon, ott is csak a meglevő telkek kertjeit bővítették az így nyert területtel, és
nem új telkeket alakítottak ki. …
… A városképi és településtörténeti vizsgálatok szerint e gyarapodás során a meglévő
földszintes házakat túlnyomórészt nem emelettel bővítették, hanem a szalagtelkek
mélységében azonos szélességű és gerincmagasságú, kisebb részben teljes értékű (tehát
gazdasági funkciójú helyiségeket is tartalmazó) házrészekkel, nagyobb részben bérlakásokkal
megtoldották. (Megfelelő szélességű telkeken ily módon a telek mindkét oldalát beépítették,
keskeny udvart hagyva a közlekedésre.) … a külváros tehát a régi telektömbök mélységében
fejlődött.
… a külső városfal déli szakasza a párhuzamos Hosszú sorhoz túl közel húzódott, így a telkek
mélységében szaporodó épületállomány és a gazdasági udvarok elfoglalták a szerény méretű
házikertek területét. Ezért a birtokosok a 18. század utolsó negyedétől az 1840-es évekig a
városfal és a Rák-patak ősmedre közötti szántóföldeket a beltelkeikhez csatolták. Az ily
módon belterületi állományba vont parcellákat a patak mentén felépített, a városfalnak
megfelelő méretű és minőségű kőfallal bekerítették. Az újonnan bővített telkeket átmetsző
régi városfalat előbb gyalogkapukkal áttörték, később feltehetően vagy lebontották, vagy a
gazdasági udvarokat lezáró pajtasorba építették be” …

13. ábra. C.3.2 Hárosy Zsigmond: Sopron és környéke látképe, 1841, litográfia, 590 × 780 mm, részlet ©
Soproni Múzeum, SOM-KP 54.514.1. Lásd Dávid Ferenc kommentárját a kísérőfüzet 59. oldalán

… „A külváros negyedeiben szólnunk kell a harmadik típusú ingatlanról, a „bérkaszárnyáról”,
melyet ha nem is neveztek e néven, többet azonosíthatunk közülük a periférián. Nem
meglepő, hogy a tulajdonosok közül több a belvárosból – de más városokból is – ismert
arisztokrata. Sopronban pl. a Festetics család tagjai a 18. században majorjaik korábbi
épületeit alakították át lakásokká, és bővítették is azokat.
… a történeti külváros lakásállományának gyarapodása megállt. Az 1848-ig harmadával
szaporodott népesség részben a belváros bérlakásaiban, részben a Vár-kerület gyors
egymásutánban épülő vagy bővülő üzletbérházaiban, a század közepére beépült nyugati
ároköv bérházaiban találhatott lakást. Ám a legnagyobb gyarapodás ekkor már a külváros
kapui előtt, a későbbi „elővárosok” területén mutatkozott.
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A külváros településszerkezetében jól felismerhetőek a funkcionális belső tagolódás
sajátosságai, az övezetes, illetve a tömbökbe tömörült települési rend. A kereskedők számára
az „elérhetőség mértéke” volt az elsőrendű letelepedési szempont, ezért – mint a Várkerületen
láttuk –, az üzlethelyiségből árusítók túlnyomó többsége a külváros legforgalmasabb átmenő
útvonala mellé települt.
… azok az iparosok, akiknek a mesterségük űzéséhez több-kevesebb vízre volt szükségük,
majd minden esetben az ősmedrében folyó Ikva, a Rák-patak ásott csatornája, illetve a
várárokból leágaztatott mesterséges vízerek mellé települtek. Az Ikva menti utcasorok (a
Kovácsok utcája, a Rózsa, a Szentlélek és a Balfi utcák déli házsorai) esetében ez természetes,
s meglétével az északi külvárosok kialakulásának kezdetétől számolnunk kell. Más lehetett a
helyzet a déli külvárosokban, ahol a Rák-patak mesterséges medre és leágaztatott árkai
befolyásolták az utcahálózat kialakulását.
… A külváros agrárius népességének telekméret igénye jócskán eltért az iparosok és
kereskedők igényeitől. … a gazdálkodók zöme – különösen a szántóföldi növénytermesztést
és állattenyésztést is folytató réteg –, a külváros peremkörzeteiből, a külső városfal mentén
húzódó utcákból adózott. Ott is elsősorban olyan telkekről, amelyek mérete a 14–16 méteres
átlagos szélesség mellett elérte vagy meghaladta a 45–50 méteres mélységet, ami a gazdasági
udvar kialakításához már elegendőnek bizonyult. Azokban a belső utcákban, ahol ettől eltérő
méretű telkeken mutatkozott agrárius népesség, a részletező vizsgálatok rendre kimutatták,
hogy a gazdálkodók nem, vagy igen csekély szántó- és rétbirtokkal, állatállománnyal
rendelkeztek, megélhetésüket a feldolgozásában és tárolásában jóval szerényebb helyigényű
szőlőművelés biztosította.
A települési rend vázolt funkcionális sajátosságai a városrész utcaképében is megjelentek. A
külváros utcái – a forgalmas átmenő utakat és a hozzájuk csatlakozó utcák torkolati szakaszait
leszámítva –, földszintes beépítésűek maradtak. Azon utcák tömbjeiben, ahol a
birtokstruktúra-vizsgálatok szerint a gazdapolgárok kezén lévő szántó, rét és szőlőbirtokok
kiegyensúlyozott arányt mutattak, nagyságukat tekintve pedig a fél-, illetve háromnegyed
telkes jobbágybirtok méretéhez közelítettek, megmaradt a fésűs beépítés mellett az utcára
tűzfalas oromzatú, merőleges gerincvonalú, szabad kapubejárójú házak túlsúlya. Ezek
telkeinek a végét legtöbbször pajták (néhol pajtasorok) zárták le. Az utcák városközponthoz
közelebbi szakaszain megjelent a zártsorú beépítés. Ezekben az épületekben az iparosokkal
vegyesen szőlőművelésből élő mezőgazdasági népesség is lakott. A földszintes házak utcára
nyíló fedett, de széles kapubejárói napjainkig jelezik, hogy – a már a középkortól kimutatható
termelési struktúrához hasonlóan – a megtermelt szőlőt feldolgozásra a városban lévő
présházakba szállították, és az eladásra szánt bort is a lakóépületek alatti pincékben tárolták.
Magasra rakott szekerek rendszeres közlekedésével tehát nem, de erősen megterhelt szekerek
ki- és bejárásával továbbra is számolni kellett.
… Az kétségtelen, hogy a 18. században tapasztalt intenzív házméret és lakásszám
gyarapodás a történeti külváros egy részében nem járt az utcakép és az épületállomány
„városias jellegű” átalakulásával sőt, egyes utcákban a 21. századig konzerválta a „falusias
arculatot”. Nem szabad viszont megfeledkeznünk arról, hogy ezek az oromzatos házak
legfeljebb földszintes voltukkal, utcára merőleges gerincvonalukkal, egymenetes alaprajzi
elrendezésükből következő helyiségsorrendjükkel, s lakóik foglalkozásából eredő
lakásméreteikkel idézték a 18. század falvainak képét. Az épületek – különösen a bennük
felépült tulajdonoslakások –, a falusias külszín ellenére ízig-vérig városi hajlékok voltak, még
ha a város mércéjével mérve az egyszerűbbek és olcsóbbak közé számítottak is. Nem egyet
közülük már a 17. században megalapoztak, tartós építőanyaguk meszes habarcsba rakott
égetett tégla és a város környékének bányáiból származó terméskő volt, lakótereiket gyakran
stukkódíszes kolostor- és fiókos dongaboltozat fedte. Szabadkéményes konyháik, kívülfűtős
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szobai kályháik tüzeléstechnikai tekintetben a kor leghaladottabb városi színvonalát
képviselték, azt a nívót, amit a falusi házakban általában a 19. század második harmadától
rögzített a népi építészet kutatása.”
„A 18. század második évtizedéig tartó bizonytalan közállapotok indokolták a falak által
védett területen való településfejlődéshez való ragaszkodást, de az azt követő békés korszak
oldotta a polgárok félelmeit. Az 1750-es évekig a falakon túli építkezést tiltó városi
határozatok idézett indoklásai már csak az adóztatás nehézségeiről és a vámrendeleteknek a
városfalon kívül lakók általi kijátszásáról szóltak.
Az összeírások és jegyzékek adatai szerint 1766-tól a külváros kapui előtt a házak száma
fokozatosan nőtt, s a bennük regisztrált lakások is egyenletesen szaporodtak
… A 18. században a legtöbb házat az Újteleki és a Bécsi kapu előtt írták össze, a 19. század
elején viszont már a Magyar kapu előtti területen találták a legtöbb hajlékot.
A részletező vizsgálatok kimutatták, hogy a várfal előtti külső kertekben az épületek zöme kis
alapterületű volt, többnyire 1–3 lakást tartalmazott. Az ehhez mért magas lakásszámra szolgál
magyarázatul az a néhány ház, amely valóságos tömegszállásnak mutatkozott – hasonlóan a
külvárosi negyedek majorsági épületekből átalakított bérkaszárnyáihoz.
… ház- és lakásszám növekedés a városkapuk előtt, a későbbi „elővárosok” csíráiban
egyenletes volt, de rohamos növekedést, a város belső részeihez szervesen kapcsolódó
telektömbök kialakulását nem tudjuk kimutatni. Erre a 19. század második felében került csak
sor.”
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g) a településkarakter változása, településmorfológiai fejlődés a 19. század második
felétől20
„Az 1850-es években végzett kataszteri munkálatok alkalmával készített kataszteri térképek
nagyjából Sopron városának azon állapotát rögzítik, amely az organikus, szerves
városfejlődés eredményeképpen, a 19. század második felében induló – hazai léptékben sem
túl viharos, ám mégis a korábbiaktól eltérő ütemű fejlődést produkáló – urbanizációig
kialakult. A belváros középkori arculata, funkciója részben már a múlté, hiszen a Várkerület
belső házsora … a 18. század elejétől fogva jórészt kiépült, mementóként csak a Belváros
délnyugati sarkában, az olaszbástya (Brückl-bástya) mellett volt egy vízzel telt árokszakasz. A
Templom utcánál (1855) és az evangélikus templomnál (1784) pedig a házsor megbontásával
utat, illetve átjárót nyitottak a külvárosok felé, a maga teljességében kezdett kibontakozni a
Promenád, a mai Széchenyi tér. A középkori védműveket tehát már szétfeszítette a város 18.
századi fejlődése, kevésnek bizonyult a két, kocsival is használható kapu. Sopron „átlépett” a
belvárosi falrendszeren, annak legbelső vagy középső gyűrűjét többé-kevésbé beépítették a
házak hátsó traktusába, míg a külső várfalgyűrű szintén hasonló utóéletet kapott, de a
Várkerület belső ereskedőházainak felépítésekor bontották is a falakat, a kövek jól jöttek az
építkezésekhez

14. ábra. A soproni Óváros, háttérben a Soproni-hegységgel

A történelmi külvárosok még nagyjából érintetlen állapotban voltak a 19. század közepén, a
külvárosokat védő, 17. századi külső városfal teljes egészében jól végigkövethető a
20

Szende, K.-Kücsán, J.-Jankó, F., „Sopron”, Sopron város történeti helyrajza, 5. Sopron
településmorfológiájának fejlődése a 19. század második felétől napjainkig, pp. 39-48, 2010.
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térképeken, sőt, a Vendégfogadó szer házsora mögött is jól látható a „belső külváros”
védelmére emelt városfal. A külvárosi részek telekrendszerét még sehol sem változtatták meg
új utcák létesítésével, az alaprajzban jelentősebb új elemet csak a Sas tér kialakulása, illetve
„beszűkülése” jelentett a korábbi homokbánya, azaz a Fövényverem beépültével.
A korabeli kataszteri térképeken a város topográfiájának további jellegzetességei figyelhetők
meg. Így a belvárost övező várfalak közötti bástyakertek (Zwinger), a külvárosokban az
összeérő szalagtelkek végeinél kialakult kertsávok, a külső városfalig nyújtózó telkek
esetében pedig a fal mentén lévő zöldséges- és gyümölcsöskertek. A külváros északi felében
szőlőskertek futottak fel a domboldalakra, ezekből még mára is maradt egy-kettő. Sok
kertben, gyakran a falak mentén előfordult egy-egy ún. „kerti ház”, amely a 19. századi városi
építkezés, illetve a kertek városias, „mulatásra” való használatának egyik érdekessége.
Különösen a külső városfal déli részén látható sok ilyen, de megtalálhatók voltak az Újteleki
utca mögött vagy a Paprét környékén is. Ez az épülettípus természetesen nem csak a
történelmi városrész sajátja, a 19. században, a Lőver beépülésének kezdeti stádiumában
szintén jelentős szerepet vitt. A történelmi városrészben azonban ma már csak három
ismeretes, ezek közül az „esernyős ház” a Bécsi kapu szomszédságában műemléki védelem
alatt áll, míg kettő a Pázmány Péter utcában látható, igaz az egyikük csak romjaiban.

15.ábra. Soproni városkép a Koronázódombról
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16. ábra. Az „esernyős ház” a külső városfal egy darabjával

Sopron városias fejlődése egészen a kiegyezésig nagyrészt a külső városfalon belül lévő
területre korlátozódott. A történelmi várostest épületállománya modernizálódott, tovább
sűrűsödött a beépítés, s a külvárosi negyedek egyes részei városias arculatot öltöttek. Míg a
19. század építkezéseinek fő színtere a Várkerület és a Hosszú sor környéke, azaz a mai
Széchenyi tér, Ötvös, Magyar és Rákóczi utcák voltak, a század második felében a város már
át-átlépett a külső városfalon, és új városnegyedek kezdtek kibontakozni. Így kapott a soproni
vár körüli gyűrű, a Várkerület, az Ógabona tér, a Színház utca, illetve a Petőfi és a Széchenyi
tér közel egységes 19. századi, historizáló arculatot, barokk városképét szinte csak a
Kisvárkerület őrizte meg.

17. ábra. A Széchenyi tér a Petőfi tér felöl
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18. ábra. A Kisvárkerület barokk városképe

Az Ógabona téren néhány falusias beépítésű földszintes ház maradt a külvárosi agrár-iparos
életmód mementójaként, s átmenetet képezve az Újteleki külváros felé.
Hozzá kell tenni azonban, hogy az 1873-as bécsi bankbukás után a magánépítkezések jórészt
abbamaradtak, így a középületek testesítették meg a város építészetét. Az oktatási rendszer
fejlődésével párhuzamosan számos alsó és középfokú iskola létesült a történelmi
városrészben. Itt említhető például a Rákóczi utca északi oldalát domináló tiszti leánynevelő
intézet (1855), a főreáliskola (1868) a Templom utcából, a Csöndes Intézet (1866), az
iparostanonc-iskola (1874) vagy az állami polgári fiúiskola (1904) a történelmi
külvárosokból. A soproniak egy része még ma is veszteségként értékeli, hogy a régi barokk
városháza is áldozatul esett a 19. század végi építkezési láznak. De ekkor kapott neogótikus
köntöst a Szt. Orsolya-rendi apácák építkezései nyomán az Orsolya tér, s még 1862-ben
emelték az evangélikusok templomtornyukat, azaz a belváros sem maradt érintetlen e
században
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19. ábra Az Újteleki utca az Ógabona térnél

20. ábra. Erzsébet utca
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21. ábra © Tervezte és
szerkesztette Jankó Ferenc
Forrás:
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
a:
műemlék
épület
b: helyi védettségű épület
c: műemléki jelentőségű terület
2009
előtt
d: műemléki jelentőségű terület
2009
óta
Korábbi változat megjelent:
Jankó 2001, 421
B.6.3
Műemlék
épületek
Sopron
történelmi
városrészében, 2009-es állapot

Ebben az időben nyitották meg az Erzsébet utcát (1873), és a századfordulóra a páros oldala
teljesen ki is épült, miközben bezárták és felszámolták a régi evangélikus temetőt és újat
nyitottak a Balfi úton (1886). Elkezdték felparcellázni a Paprétig nyúló várkerületi és Pócsi
utcai telekvégeket, s megépült a Tornacsarnok. A millennium évében megnyílt a Lackner
Kristóf utca is, amely azonban sokáig zsákutca volt, holott a déli oldalán reprezentatív városi
és térségi szerepkörű intézményeket (törvényszék, 1897; iparkamara, 1904) emeltek. Az utca
környékének lakóterületi fejlődése csak az 1930-as évektől bontakozott ki.
Míg a főforgalmi utak mentén egyre városiasabb, polgárosultabb külsőt öltöttek a házak,
addig a történelmi külvárosok magjaiban, az átmenő forgalom által kevéssé zavart utcák
morfológiájában, egész pontosan vertikális tagolódásában kevés változás történt. A negyedek
döntően földszintes beépítésűek maradtak, azonban a házak falusias külsője helyenként eltűnt:
a lakók zárt, az utca vonalával párhuzamos gerincű épületekké formálták azokat. … mindez a
lassan kimúló agrár életforma tanúbizonysága.
… A városrendezés oldaláról Sopron fejlődése a századforduló után kapott nagy lökést
Wälder József városi főmérnök keze nyomán. Az országban az elsők között, 1905-ben Sopron
városrendezési szabályzatot alkotott. Ez egyes helyeken évtizedekre meghatározta a város
fejlődését. …
A 20. század első évtizedeiben a belvárosban csak néhány új ház felépülése jelenti a
városfejlődést, ugyanez nagyjából elmondható a Várkerület övére is. Csupán a Széchenyi és a
Petőfi téren épül egy-egy, a terek korábbi léptékéhez képest jelentős változást hozó épület. Így
tűnt el a Széchenyi térről a külvárosokra jellemző fésűs beépítés – egy földszintes ház ekkor
még maradt, amely csak a második világháború alatt kapott emeletráépítést.
Morfológiájában kevésbé, ám stílusában már merőben újat hozott a korai modern építészet
kibontakozása az 1930-as években. A történelmi városrész területén részben ennek révén
haladt előre a Paprét környékének – 1927-ben megnyílt az István bíró utca –, a Mátyás király,
valamint a Lackner Kristóf és Patak utcák beépülése. Kisebb léptékben a korai modern házak
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is rendszerint magas tetővel épültek, s általános az is, hogy neobarokk vagy neoromán
stílusban épült házakkal keveredve alkottak együtteseket. Az Erzsébet és a Lackner utca
megnyitása után a Mátyás király utcai Tschurl-átjáró lebontása (1936) volt a forgalom
szempontjából a harmadik lényeges utcaáttörés a történelmi külvárosban. A terület beépítését
ekkor már régóta az 1876-ban megnyitott Sopron–Győr vasút, illetve a GySEV pályaudvar
közelsége ösztönözte.
1939-ben újabb városfejlesztési tervet készített a város, amely Bergmann (Boronkai) Pál
nevéhez fűződik. Ez már a közúti igények messzemenő figyelembevételével készült, számos
utca szélesítését, újonnan való megnyitását, felül- és aluljárók létesítését vette tervbe. Ezek
között belvárosi célzatút nem találunk; a belváros műemléki értékét ekkor már felismerték, s
ösztönözték feltárását és fenntartását. A műemlékvédelem első feladataként elhatározták az
egészségtelen belvárosi lakások felszámolását, az életkörülmények javítását – időközben
ugyanis a városmag bérleményekkel zsúfolódott tele, lakópresztízse csökkent. Ellenben
számos helyen érintették volna a történelmi külvárosok területét, bár a jellegzetes gazdaházak
megőrzését is előirányozták. Idevonatkozóan a dokumentum a sajátos társadalmi csoportok
(gazdák, munkások, hivatalnokok) szegregált elhelyezését tervezte, s az egykori Hosszú sor
mentén élő gazdák kitelepítését irányozta elő a Híd utcán túlra. (A Szt. Mihály-dombon élő
gazdákra nem vonatkozott a terv.)

22.ábra. A Szent Mihály utca napjainkban

A történelem sajnálatos fintora, hogy az 1990-re tervezett „kitelepítés” a második világháború
után a német nemzetiség nagy részének elűzésével szinte azonnal, 1946-ban megvalósult.
A külső városfalon lévő kapuk környékén meginduló csápszerű növekedés egészen a
kiegyezésig lassan haladt. Még 1848-ban, az Újteleki kapu előtt kialakuló Újteleki
elővárosban (Neustift Vorstadt) 48, a Bécsi külvárosban (Wiener Vorstadt) 25, a Magyar vagy
Nagy Pócsi kapu előtt növekvő Győriben (Raaber Vorstadt) 48, a Kis Pócsi kapu előtt lévő
Fertőiben (Seer Vorstadt) 19 házat számoltak össze, a Szt. Mihály kapu előtt pedig csak 5
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épületet lehetett találni (később ezt a részt Pozsonyi elővárosnak is hívták, mivel a Pozsony
felé vezető út mentén feküdt).
Látványos fejlődés először a Rák-patak szakaszos beboltozásával nyert Deák téren indult,
amely kitöltötte az Újteleki és a Győri előváros közötti teresedést, egy „zöld sávot” hozva
létre, pontosabban újjáalakítva a Rák-patak zöldfolyosóját. A teret nyugaton, majd jóval
később keleten is egy-egy iskolaépület zárta le: a második világháborúban lebombázott
evangélikus tanítóképző 1858-ban épült, az evangélikus teológia épülete pedig 1929–30-ban.
A tér építészeti nívóját tovább emeli a két időpont között létesített állami felsőbb leányiskola
(1871) impozáns épülete.
A tér lakóházainak túlnyomó része azonos magassággal, s rendezett, historizáló
architektúrával épült, a házak első emeletén 3–5 szobás lakásokkal, így nyújtott új polgári
alternatívát a belvárosi házak történelmi presztízsével szemben. A tér parkosításában az ekkor
már bő tíz éve működő Városszépítő Egyesület működött közre. Sajnálatos, hogy elegendő
városrendezői akarat híján nem folytatódott ez az Erzsébet-kerttel (akkoriban még: Neu-hof )
kezdődő zöldöv a történelmi városrész körül. De a fél évszázaddal későbbi Bergmann-terv
összefüggő parkhálózatának tervezett elemei sem valósultak meg.
A Deák térből a század végéig a Mátyás király utcáig tartó rész készült el, itt városias,
zömmel egyemeletes lakóházak épültek, s megfelelő átmenetet képeztek az Alsólőver miliője
felé. Mindez némiképp elmondható volt a Csengery utcára is, amely kiépülése azonban
kevésbé tiszta városrendezői elvekről ad tanúbizonyságot. Az 1882 körül megnyitott utcának
akkor még nem volt átmenő forgalma, a Képezde (ma: Csatkai) utca végén derékszöggel
ágazott ki, és sokáig a semmibe vezetett. A lakatosárugyár, a későbbi zárgyár felépülésével
(1893) a lakóházakkal való nívós, egységes kiépülés reménye végleg elveszett. Beépítése a
Deák térhez hasonlóan nyugatról kelet felé történt, az állomástól keletre lévő földszintes
lakónegyed csak az 1930-as évek derekán kezdett alakot ölteni, ezt egészítette ki a
szocializmus végi lakótelepszerű építkezés. Ma az utca a forgalom változó városfejlesztő
szerepének a tanúbizonysága: abban a korban, amikor a forgalmi helyzet kedvezően hatott a
városias fejlődésre, az utca mellékutca volt, ma pedig, mire zsúfolt főforgalmi úttá vált,
vélhetően a közlekedés negatív hatásai riasztják el az ingatlanbefektetőket.
Az elővárosok kiépülését már mérnöki kezek is szabályozták. Itt Hasenauer Márton (1800–
1856), Sopron első főmérnökének nevét és különösen Hasenauer Ágostét (1830–1883) kell
megemlíteni. Utóbbi számos terület rendezését készítette elő, így a Deák térét, a Paprétét, az
Erzsébet utcáét és az Indóház (ma: Kossuth) utcáét. Az elővárosok fejlődésére rendszerint a
városkapuk előtt megépült középületek is ösztönző hatást gyakoroltak. Az Újteleki előváros
fejlődését kétséget kizáróan a Déli pályaudvar mozgatta, amely 1847-től, a Sopron–
Bécsújhely vonal megnyitásakor mint fejállomás, majd a Sopron–Nagykanizsa vasút 1865-ös
átadásától mint már átmenő forgalmat is bonyolító pályaudvar működött. A pályaudvarhoz
vezetett az Indóház utca, amely reprezentatív villákkal kezdett kiépülni, sok más városunk
vasútállomáshoz vezető utcájához hasonlóan. De említhetnénk az Isteni Megváltó-rend
iskola- és zárdaépítkezéseit (1896–1900) az Újteleki kapu szomszédságában, a mai Ferenczi
János és Táncsics utcák sarkán. Itt az iskola későbbi bővítésével (1927 – ma az egyetem
pedagógiai kara), illetve a már 1988-ban épült Vas- és Villamosipari („Vasvilla”)
Szakközépiskola és Gimnázium épületével az egyetemi botanikus kert mellett a város másik
karakteres oktatási negyede jött létre.
A már említett Wälder-féle terv az elővárosok fejlődésére volt jelentősebb hatással, ahol
igencsak fellendült a parcellázás és a családi házas építkezés. A terv közlekedési koncepciója
azonban kevéssé valósult meg, így elmaradt a külső körútrendszer létrehozása, csakúgy mint a
város zöldterületeinek jelentős növelése is.
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A Bécsi elővárosban a Nagyuszoda (1845), majd a Lähne-féle nevelőintézet (1853) kapott
helyet, azonban a városrész fejlődése a második világháborúig jelentéktelen maradt. Csak
akkor indult fejlődésnek, miután a Lackner utcát meghosszabbították a Bécsi útig (1940),
átmenő forgalmúvá téve azt, továbbá megkezdték a vizenyős terület rendezését a
Kisuszodától és a Nagyuszodától délre. A Kis Pócsi és a Magyar kapu előtt még korábban
piacterek jöttek létre, így a marhavásártér, a fapiac és a lóvásártér, ami viszonylagos
tágasságot kölcsönzött a döntően földszintes és egyemeletes házakkal beépülő negyednek.
A kiegyezés idején a város „derekánál” keleten és nyugaton egyaránt nagy területigényű
intézmények és téglagyárak helyezkedtek el. Utóbbiakból egy-egy a Lőverbe, s a város
nyugati részébe is jutott (itt árulkodik a dűlőnév: Ziegelacker ), a Kurucdomb és az
Aranyhegy között pedig mintegy hat volt, de egy települt a Győri út kivezető szakasza mellé
is. A város keleti és nyugati előtere a kiegyezés után eltérő fejlődési irányt vett. A nyugati
részen az említett oktatási tömbön túl a vasútállomás, és a vasútvonal közelségéből fakadóan
– s itt talán az ausztriai orientáció, a nyugat felé fordulás is szerepet játszhatott – markáns
katonai-ipari fejlődés vette kezdetét a század utolsó három évtizedében. Így a századfordulóig
négy laktanya épült fel a Flandorffer (ma: Táncsics) utca és a Rák-patak között, ezenkívül
csapatkórház és élelmezési raktár létesült. Az 1865-ben alapított gázgyár az ipari fejlődés első
csírája és egyben egyik alapja is volt, azonban a századfordulóig csak a sörgyár (1895), illetve
annak elődje (Lenck Samu vegyianyaggyára, 1888) létesült a területen. Csak ezt követően
kezdett igazán kibontakozni az északnyugati városrész ipari jellege: vasöntöde (1910),
szőnyeggyár (1909), pamutgyár (1922), fésűs-fonalgyár (1934), tejgyár (1914) kezdte meg
működését. 1939-ben a Bergmann-terv az ipari üzemek nem túl szerencsés elhelyezkedését
felismerve többüket már kitelepítésre szánta, s a város fő ipari területét délkeleten határozta
meg.
Időközben a városrész lakóterületi fejlődése is előrehaladt, a Kossuth és a Flandorffer utcák
között részben földszintes, részben egyemeletes, zárt beépítésű lakóházak épültek.
Hasonlóképpen a Neuhof (ma: Jókai) utcában és a Mező utcában is földszintes negyed
formálódott – előbbiben még egy részházat is lehetett találni.
A keleti területen – a Kurucdomb és az Aranyhegy között – nem vett ilyen, funkciójában
jellegzetes fejlődési irányt a város; csupán a katonai gyakorlótér és az új evangélikus temető
érdemel említést. A téglagyárak és a belváros közötti rész – egykori kertek, gyümölcsösök
területe – lassan, a sugárirányban kifelé futó utak mentén kezdett beépülni a fentiekhez
hasonló módon, legelőször a Balfi út, a Malom (ma: Lehár Ferenc) utca, és a Tómalom utca
környéke.
A 20. század első felében a város horizontális kiterjedésében keveset változott, elsősorban a
korai, elővárosi „csápok” közötti terület beépülése, rendezése folyt. Az 1930-as évek
legelején a Rák-patak utolsó Deák téri szakaszának a beboltozása tette lehetővé a tér
befejezését, amely a nyugati feléhez képest már sokkalta városiasabb léptékben, zömmel
kétemeletes beépítéssel történt, amit a még korábban említett felsőbb leányiskola, továbbá a
GySEV-palota készített elő. A Mátyás király utcához csatlakozóan a keleti rész a korai
modern jelentős szerepvállalásával formálódott, a tér lezárása a teológia épületével azonban
késő historizáló stílusban történt.
A Rák-patak mente egyben a korai modern építészet soproni „tengelye” is, hiszen a Deák tér
és az abból kiágazó Mátyás király és Pázmány Péter utcák, a tér nyugati végén induló Csatkai
és Zsilip utcák, illetve az Árokszer, a későbbi Frankenburg utca mentén és az 1934-ben
megnyitott Vörösmarty utcában leljük a legtöbb, s így városképi egységbe is szerveződő korai
modern lakóházat.
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Természetesen az 1930–40-es években formálódó magánerős lakásépítés is magáévá tett
valamit a korai modern mozgalom stílusjegyeiből, azonban sokkal egyszerűbb formában. A
korábbi elővárosi részek mellett a két világháború közötti időszak derekára újabbak kezdtek
beépülni. Így a város keleti részén az első világháború elejére elkészült új kórházi tömb
(1913–1915) környezete, a Kurucdomb északi lejtője. A délkeleti iparterület fejlődésével
(selyemgyárak, 1926–1929; gőzmalom, gumigyár, 1900; Weiss Manfréd Acél és Fémművek
Rt., 1940) a város a Győri útnál még a vasútvonalat is átlépte (közvágóhíd, szappangyár).
Nyugaton földszintes lakónegyed alakult ki a városi faraktár környékén, a Tóth Antal utcában,
míg a Nándor fasor (ma: Ady E. u.) menti parcellázások révén a város már Bánfalva határáig
nyújtózott. Délen, szintén a vasútvonalat átlépve a Harkai út környékét is felparcellázták;
különálló lakónegyed kezdett alakot ölteni a Lőverek szomszédságában. Északi irányban a
Pozsonyi országút jobb oldala mentén a város nagyot nőtt a Tómalom, illetve a Bécsi út –
Uszoda utca mentén pedig a határ irányába. A Bástya utca vonalában ugyanakkor – már
csupán e helyütt a városban – még a történelmi külvárost övező külső városfal képezte a
beépített terület északi határát – s ez az 1989-es rendszerváltozásig így is maradt.
Sopron történelmi villanegyede, a Lőver fejlődését azért is érdemes külön tárgyalni, mert
Sopron mai településszerkezeti-településmorfológiai képében a Belváros (és a lakótelepek)
mellett szinte az egyetlen városrész, amely sajátos névvel, karakterrel, történettel rendelkezik.
Az egykori elővárosok a város további növekedésével nemcsak „elővárosoknak” szűntek meg
lenni – mint ahogy a belváros körüli történelmi külvárosok sem „külvárosok” már –, hanem
egykori neveiket is elvesztették. Feledésbe ment az Újteleki, Pozsonyi, Győri előváros vagy
városrész elnevezés: bár helyenként, így útikönyvekben még felbukkannak, ám a
közbeszédből szinte teljesen eltűntek.
Ennek oka az, hogy kevés olyan markáns településszerkezeti elem van Sopronban, amely – a
városépítész Kevin Lynch terminológiájával élve – „peremként” (edge), elválasztó, elhatároló
vonalként szerepelne az emberek mentális (város)térképén. Az egyik ilyen a vasútvonal,
amely a Lőver elhatárolásában is markáns szerepet játszik. A Lőver felosztásában pedig a
Sörház-dombnak van jelentős szerepe, amely az Alsó- és a Felsőlővert választja el egymástól.
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23.ábra. Sopron városképe a Sörház-dombról, háttérben a Fertő-tóval

A Lőver táj-, illetve városképében a 20. század elejéig a gazdag gyümölcsöskertek,
gesztenyések, helyenként szőlők, a sík részeken szántóföldek domináltak; mindezzel
átmenetet képezve a Soproni-hegység erdőségei felé. Néhány kerti házikó, egy – fentebb már
említett – téglagyár és a selyemhernyó-tenyészet (Seidenplantage) jelentett „művi” elemet. A
zöld sáv természetesen – mint ahogy mindenhol – egészen a Langezeil-graben-ig, tehát a
Hosszú sor árkáig, azaz a mai Deák térig húzódott. A soproniak a 19. században kezdték
felfedezni a Lővereket. Keskeny sétautakat létesítettek, s mind többen építettek faházat, kerti
lakot, később hétvégi nyaralót. Már 1862-ből van adat az 1886-ban egyesületté vált
„Lőverbizottság”-ról, amely kezdetben a lővertulajdonosok afféle érdekvédelmi szervezete
lehetett, s a Soproni Városszépítő Egyesülettel karöltve, majd abba 1914-ben beleolvadva a
Lőverek szépítésén munkálkodott. A bizottság dolgozta ki a Lőver-szabályzatot, amely a
kertek gondozásával kapcsolatosan is rendelkezett
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24. ábra. Villa a Lőverekben, a Villa soron

Ahogy fentebb már vázoltuk, a város a vasutak megépülte után indult növekedésnek dél felé,
majd a vasutat átlépve elkezdett beépülni az Alsólőver síksági része. A mai Mikoviny út
vonaláig a Lőverek eredeti jellegétől merőben eltérő, sűrű beépítésű, morfológiájában
kisvárosias, az utcavonalon álló félig zárt, ikerházas elrendezésű, egy részén pedig előkerttel,
zárt sorban épült házakkal jellemezhető városrész alakult ki. Ennek kezdeti magja az
Alsólőver, a Kert és a Fácán utca volt, ami jól látható a századforduló körüli térképeken. Az
1905-ös Wälder-féle terv a Lőver alaprajzát is megtervezte, áttervezte, ez azonban nem
mindenütt valósult meg. A Lőver körút megrajzolt nyomvonala például csak a nyugati részen
vált valósággá, s számos későbbi, új elem is beépült a várostestbe (pl. Winkler út, Szt. Imre
tér). A századfordulón még ritkás úthálózat az első világháborúig nagyrészt kiépült.
Jellemzőek a szintvonalakra merőlegesen futó keskeny, illetve a szintvonalakkal
párhuzamosan futó szélesebb útszakaszok. Az utak helyenkénti zegzugos futása minden
bizonnyal egyes korabeli telektulajdonosok akadályozásának köszönhető, másutt a tervezők
keze nyoma is látszik a térképen.
A 19. század vége felé kezd átalakulni a Lőver funkciója, és így településképe is. Először a
kőből épített hétvégi nyaralóházak jelentek meg. Majd nemcsak állandó lakás céljára épített
házak épültek, hanem a nyaralókat is kibővítették, téliesíteni kezdték; megjelent tehát a
lakófunkció. Az 1890-es években parcellázták fel a mai Villa sor telkeit, amelyeket szinte
egyidejűleg építettek be. Ezek az épületek építészeti stílusukkal, jellegzetes faverandájukkal,
parkosított kertjeikkel máig irányadóak (lehetnének) a Lőver-építők számára. A kutatóknak a
Lőverek típusainak egész sorát sikerült rendszerbe foglalni a kicsiny kerti házaktól,
fakunyhóktól kezdve, az egyetlen helyiségből álló nyaralókon, a már állandó lakhelynek
alkalmas, kőből és fából épített szimmetrikus vagy aszimmetrikus elrendezésű Lővereken át, a
már-már kastélyszámba menő villákig.
Funkcióbővülést jelentenek a városi építkezések is: 1897–98-ban építették a város felé eső
részen a honvéd főreáliskolát, amely később a Selmecbányáról Sopronba költöző bányászati
és erdészeti akadémiának adott otthont, illetve 1909-ben a Károly-laktanyát, a két világháború
közötti Rákóczi Ferenc honvéd reáliskolai nevelőintézetet, röviden hadapródiskolát. Így a
város nyugati feléhez hasonlóan az Alsólőverbe is katonai létesítmények kerültek. 1907-ben a
Felsőlőverek alján, a Cseresznye soron pedig gyermekotthon épült. A trianoni határmegvonás
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után a városszépítő törekvések Sopront s a Lővereket az üdülő- és idegenforgalom
kiszolgálásának irányába mozdították el. Hirdetési tevékenység indult, majd fogadók,
szállodák épültek (Lőver Szálló, Gruber Panzió, Hernfeld Panzió, Hatvan Turistaház),
másrészt az üdülési célra használt épületek száma is növekedni kezdett.
A második világháború előestéjére az Alsólőver kisvárosias része már nagyrészt beépült, sőt
sűrű sorokban házak épültek még a vasút mentén is. Az Alsólőver többi részén és a
Felsőlőverben ekkor még viszonylag ritkásabb a beépítettség, sokkal több üres telket találni, s
jelentős még az üres lakások száma is; ez utóbbi azonban nem a lakhatatlan épületek
sokaságát jelzi, hanem a faházakkal együtt a terület üdülő jellegének a fokmérője.
Soproniak számára közismert a második világháború végén történt sorozatos bombázások
ténye, amelyek helyenként markáns városkép-alakítóvá léptek elő. Egyrészt a bombázások
nyitotta foghíjakon rendszerint új stílusú, a korábbitól eltérő tömegformálású épületet
építettek, másutt – így a Várkerületen és elszórva a történelmi külvárosban, a Lőverben – be
sem építették teljesen a foghíjtelkeket, vagy földdel egyenlővé tett utcákat (Vasúti sor,
Felsőbüki Nagy Pál u. páratlan oldala). A foghíjbeépítés az 1960-as évtized derekáig a
lakásépítés egyik legjellemzőbb formája volt, ami földszintes házak emeletesre való
cseréjével, illetve emeletráépítésekkel egészült ki. Ezek többnyire a Deák tér környékén, a
Kossuth Lajos utcában váltak gyakorivá és okoztak rendre városképi sérüléseket. A háborús
károk kijavítása – a műemlékvédelmi helyreállításokat kivéve – gyakran a városkép kárára
vált: mivel a 19. század építészete iránt ekkor még erős ellenszenv és nemtörődömség volt
tapasztalható, az e korszakban épült házak gyakran felújításuk során szenvedtek károkat.
A bombázások szinte teljesen eltüntették a föld színéről az egykori laktanyákat. A szanálások
után részleteiben maradt meg a Rákóczi Hadapródnevelő Intézet, a József főherceg
gyalogsági, a Frigyes főherceg tüzérségi és a Ferenc Ferdinánd lovassági laktanya; csupán a
Ferenc József (ma: 48-as) laktanya maradt jórészt épségben, helyreállítható állapotban.
Mindez elősegítette a vonatkozó területek funkcióváltását, csupán utóbbi tartotta meg katonai
szerepét. A város északnyugati részében lévő egykori katonai objektumok, telkek területén
ipari, mezőgazdasági, nagykereskedelmi vállalatok telepedtek meg, míg az egykori Károlylaktanya helyén lakótelep épült.
A háború éveire leegyszerűsödő – késő historizáló vagy korai modern stílusjegyekkel épített –
, szabadon álló villaépületből a szocializmusban az 1960-as évekre országosan elterjedt
családi házas típusterv vált, az ún. kvadrátház vagy sátortetős falusi ház. Ezt építették
földszintes, magasföldszintes-alagsoros vagy egyemeletes kivitelben is, néhány más
típustervvel egyetemben. Sopronban nagyobb összefüggő területet ezek a háztípusok a
Cseresznye sor és az Ady Endre utca között, a Lőver körút keleti szakaszán, a Manninger és a
Sport utcák mentén alkotnak, de elszórva többfelé megtalálhatók a külső lakóterületeken, sőt
belső részeken, hézagtelkekre is került néhány. Az 1960-as évek végéig a város horizontálisan
kevéssé, csak az iparterületeken növekedett, míg a lakónegyedekben inkább besűrűsödés
zajlott, részben az állami lakásépítés, részben a családi házak építése révén. Az ipari fejlődés
területi súlypontja továbbra is az északnyugati városrész maradt, ahol a várostervezői
szándékok ellenére – vélhetően a közművek kiépítettsége, az itt felépült hőerőmű (1963) és az
iparvágányok megléte miatt – több gyár telepedett meg a rendszerváltozásig, zöldmezős
beruházással (asztalosipari üzem, autófelszerelési gyár, fűrészüzem, forgácslapgyártó vállalat,
építőipari vállalatok). Mindvégig hiába tervezték számos üzem kitelepítését.
A lakótelep-építések ideje az 1960-as évek végére jött el, ekkorra mind technikailag (győri
házgyár), mind pénzügyileg, mind terv szinten (1960-as általános rendezési terv) előkészült
Sopron is, hasonlóan más városokhoz. Az első lakótelep, a Kőfaragó téri, rekonstrukciós
jelleggel épült a Magyar, a Mátyás király, a Csengery és a Kőszegi utcák közötti terület
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részleges lebontásával. A további nagyobb lakótelepek közül a József Attila nevét viselő a
volt hadapródintézet szanálásával, a Jereván, az Ibolya úti és a Cseresznye sori telep
zöldmezős jelleggel épült. Ezek közül csak a legnagyobb, a mintegy 3400 lakással rendelkező
Jereván lakótelep vált önálló városrésszé (amelyet Sopron akkori szovjet testvérvárosáról
neveztek el), a többi kisebb léptéke miatt nem vált dominánssá a soproni városimázs
alakításában.

25. ábra. Csengery utcai lakóházak

26. ábra. Jereván lakótelep

A meglévő városrészek, azon belül is a történelmi városrészek településmorfológiai léptékű
átalakulásában az 1960-as években kibontakozó műemlékvédelem nem játszott markáns
szerepet. Viszont a városkép mikroszintű formálásában igen is jelentős volt, gondolva itt a
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homlokzatok restaurálására, melyek során az épületek rendre egy régebbi kor stílusába
öltöztetve újultak meg. Más esetekben a homlokzatok középkori részletek feltárásával,
megjelenítésével bővültek, egyes vélemények szerint: terhelődtek. Ugyancsak kisléptékű
változást hoztak a szanálások, amelyek általában a hátsó épületrészeket, udvari szárnyakat
érintették, összefüggésben a várfalrendszer kiszabadításával.
Mindazonáltal a módszeres helyreállításokkal a soproni műemlékvédelem mintává vált,
végrehajtásával Sopron – a budai Várnegyeden kívül Magyarország egyetlen jelentős
mennyiségű középkori műemlékkel rendelkező városa – kivételes értékeire került hangsúly, s
az egyik legsikeresebbnek mondható az országban. Nemcsak az építészeti-örökségvédelmi
teljesítmény miatt, hanem a lakások komfortfokozatának emelése, az alaprajzi korszerűsítések
tekintetében is, amelyek révén a belváros társadalmi megújításában is az egyik
legeredményesebb volt, noha a műemlékvédelemnek eredendően nem voltak ilyen céljai.
Ezentúl pedig a város idegenforgalmi szerepének megerősítéséhez is hozzájárult, amely az
1970-es évektől s különösen a rendszerváltozás után markáns szerepet játszott abban, hogy a
város némileg visszaszerezte pozícióit a településhierarchiában.
A soproni városfelújítás történetében tipikus, mintaszerű tömbrekonstrukció nem történt.
Mégis talán idesorolható az Állomás tér, azaz a Csengery utca és a GySEV pályaudvar közötti
lakótömb rendezése és beépítése

27. ábra. Állomás tér

Várfal utcai lakótelephez csatlakózóan, ikerházas formában az Újteleki utca és a külső
városfal közötti telekvégek beépítése, a Mikoviny út menti lakóegység, az Árpád utca torzója
vagy a Széchényi-palota lebombázott hátsó traktusának helyébe emelt, már az organikus
építészetet képviselő társasház-komplexum. Ezeket a többnyire posztmodernbe hajló
építészeti stílusú és már inkább az 1980-as évekre jellemző megoldásokat még számos
intenzifikáló-rekonstrukciós jellegű lakóházcsoport létesítése előzte meg az 1960–70-es
években, így például a Lackner Kristóf utcában, a Mátyás király és a Kis János utca sarkán, a
Győri úton, a Kossuth utca Kölcsey utcai torkolatában vagy az említett Várfal utcában. De
vannak későbbi kísérletek is, amelyek befejezése gyakran már az 1990-es évek elejére esett
(Ív utca, Baross út, Kurucdomb). Az 1980-as évek másik új településmorfológiai eleme a
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sorház, amely szintén meglehetősen elterjedtté vált: számos példája ismert a Lőverből, az
Ikva-partról, a Lehár Ferenc utcából.
Az 1980-as években az országos trendeknek megfelelően az állami lakásépítés fokozatosan
alábbhagyott, s ezzel párhuzamosan erősödött meg a magánszféra, mennyiségben és arányban
is. Ez természetesen szintén történhetett többszintes, telepszerű formában, lakásépítési
szövetkezetek tevékenysége vagy az OTP finanszírozása révén – a fent említett, 1980-as
évekbeli soproni példák többsége ilyen –, másfelől családi házas formában a meglévő családi
házas területeken.
A szocialista korszak építkezései jelentősen átformálták az addig javarészt szervesen,
organikusan (egyes időszakokban tervszerűtlenül) fejlődött város településmorfológiai
arculatát. Sopron ódon városának településképe – a korábbiaktól gyökeresen eltérő
tömegformálású, anyaghasználatú, területfelhasználású – építészet nyomán fragmentálódott,
szétesett, más nagyobb hazai városokhoz hasonlóan. Szétesett történelmi városrészre,
lakótelepre és karakterüket vesztett vagy azt máig kereső átmeneti városrészekre. A fentiekből
kiviláglik, hogy az átalakulás a Lővert sem kímélte, a villanegyed lakóterülete a családi házas
építkezéssel egyfelől besűrűsödött, másrészt a Felsőlőver északi felén épített lakótelep révén
összezsugorodott. Sopron nagy szerencséje, hogy műemléki belvárosa körül javarészt
megmaradtak történelmi külvárosai, városias és falusias beépítésű negyedeikkel, így a
városrész izolációja nem történt meg, azaz belváros és külváros továbbra is jelentős
városszerkezeti egységet alkot. Ez annak ellenére alakult így, hogy számos rekonstrukciós
jellegű terv, elképzelés született a történelmi külvárosokra, különösen a déli részeken, az
egykori Hosszú sor mentén jutottak tervfázisba a fejlesztések. Az 1960-as rendezési terv
továbbra is a forgalom igényét előtérbe helyezve számos utca (Újteleki, Magyar, Ötvös stb.)
szélesítését irányozta elő, de szerencsére ezek megvalósítására sem jutott már pénz.
A rendszerváltozás utáni településfejlődés nagy részben a magánerős és azon belül is
elsősorban a családi házas építés robbanásáról szól. A hatalmas igényeket a város részben a
külterület rovására saját területén is ki tudta elégíteni (városi szétterülés, illetve „városhatáron
belüli szuburbanizáció”), hozzá kell azonban tenni, hogy a városi kiköltözők révén a környező
falvak településképe is átalakulásnak indult (szuburbanizáció). Az első évtizedben a város
„burjánzása” kevés kontrollal történt, a rendezési tervek hamar elavultak,
hasznavehetetlenekké váltak az új gazdasági, politikai környezetben. A város
településszerkezeti terve csak 2000-ben igyekezett gátat vetni a terjeszkedésnek, a belterületi
határ jelentős kitolásával, és mintegy 3700 lakótelek kijelölésével a Virágvölgy, az Aranyhegy, a Pihenőkereszt, a Kurucdomb, az Egeredi-domb, Tómalom, Sopronkőhida, Jánostelep,
Balf, Brennbergbánya, az Ágfalvi út és Sopronbánfalva környezetében
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28. ábra. Aranyhegy a Kurucdombról

29. ábra. Tómalom,

30. ábra. Pihenőkereszt
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31. ábra. Balf

32. ábra. Virágvölgy

33. ábra. Sopronbánfalva
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tehát részben belső területek, részben egykor önálló vagy különálló településrészek területén.
Jelentős a volt téglagyári területek rekultivációja révén nyert beépíthető területek mennyisége
is. Ezeken a részeken családi házas és sokszor a szocialista lakótelepekhez hasonlóan
városmorfológiai inverziót okozó, városias kialakítású társasházi negyedek épültek. Ennek
egyik kiáltó példája az Ágfalvi út végén épült, zárt, nagyvárosias társasházi negyed, a másik
pedig – amely kétszeresen jelent inverziót – a város széli Aranyhegy, amely tetején
többszintes társasházak állnak az Ikva völgyében elterülő, zömmel földszintes negyeddel
szemben.
A különböző fejlettségi fázisban levő lakóterületeken számos városépítészeti, városföldrajzi
konfliktus merült fel: a városképbe illeszkedés problémája, a zöldterületek hiánya vagy
fejletlensége, a megközelíthetőség, a régi és új lakók viszonya, a városi alapfunkciók hiánya.
A hatalmas területi növekedés ellenére – amelyhez most már a délkeleti, ipari és gazdasági
terület növekedése is jelentősen hozzájárult – a város lakosságszáma alig változott. Az 1990es és a 2001-es népszámlálás között mindössze ezer fővel gyarapodott a város, ami a
természetes fogyás miatt egyértelműen a migrációs pozitívumnak köszönhető. Azaz a
lakóterületi fejlődés javarészt a lakótéri igények növekedésének, a város belső területein és a
lakótelepeken zsúfolt körülmények között, kis területű lakásokban élők „kirajzásának”, a
többgenerációs családok szétesésének, másrészt az újonnan megjelenő ingatlanpiac kiszorító
hatásának volt köszönhető, amely a kevésbé tehetős rétegeket a külső negyedekben és a
falvakban lévő olcsóbb telkek, lakások irányába terelte („kényszer-szuburbanizáció”).
Természetesen a tehetősebb rétegek első számú célterülete továbbra is a Lőver maradt, amely
kibővült az Egeredi-domb és a Koronázódomb, továbbá a Virágvölgy panorámás területeivel.
A Lőver átalakulása tehát a rendszerváltozás után is tovább folyt, a szocializmusban gyakran
igénytelen stílusban épült házakat a hivalkodó, esetenként giccses városi paloták váltották fel,
mint korunk társadalmának építészeti lenyomatai. Ennek köszönhetően a „történelmi
villanegyed” történeti karaktere nagyrészt elveszett, feloldódott az új beépítések tengerében.
Mára már csak a városias Alsólőver és a Villa sor őrzi városképi egységét; az egész Lőver
karakterét csupán a jellegzetes – ám szintén vészesen erodálódó – zöldfelületi rendszer tartja
egyben .
Mindezen intenzív városbővülési fejlődési szakasz mellett a városfelújítási tevékenység
eltörpült, háttérbe szorult. Köztudott, hogy a rendszerváltozással az állam kivonult a
lakáspiacról, az önkormányzatoknak átadott bérlakásállomány nagy részén túladtak. Így az
önkormányzatok ma már jószerével csak a városfelújítás kezdeményezőjeként, ösztönzőjeként
s nem hathatós végrehajtójaként jelennek meg. A belső városrészek megújulása lassan,
spontán módon folyik, azon belül is a történelmi belvárosé több éve a tervezés fázisában van,
a történelmi külvárosoké pedig még csak koncepcionális szintre jutott el. A tervezett
rehabilitációtól a belvárosban lényeges településmorfológiai változást nem várhatunk, hacsak
el nem határozzák a rosszul sikerült szocialista foghíjbeépítések cseréjét. A külvárosokban
pedig az ott élő, kevésbé tehetős rétegek jelentenek némiképp garanciát a történelmi karakter
megőrzésére, amit még ma is egyfelől a falusias morfológiájú részek, ún. külvárosi magok
testesítenek meg, bár a fésűs beépítés az ezredfordulóra tovább erodálódott, már csak 167
darabot lehetett összeszámolni, s szintúgy megfogyatkoztak a részházak, számuk száz alá
csökkent.
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34.ábra. Szent Mihály utcai fésűs beépítés

Kérdés azonban, hogy meddig marad egységes a külvárosi városkép, mert néhány példa már
utal rá, hogy a nagytőke kezdi felfedezni e belső városrészeket is, s ahol lehetséges – a
műemléki hatóság és az építési szabályzat sem tiltja – a földszintes épületek cseréjével,
zömmel kétemeletes, tetőteres, a környezetüket nem figyelembe vevő társasházakat épít. Meg
kell jegyezni, hogy a magántőke ugyanazokon a területeken folytatja városmegújító
tevékenységét, ahol a szocializmusban az állami építés tette, vagyis ahol a szabályozási és
ingatlanpiaci környezet azt lehetővé teszi. S ez nemcsak az új lakásépítésre, hanem például az
emeletráépítésekre is érvényes. Ezért a történelmi külvárosok közül továbbra is a volt Hosszú
sor mentének átalakulása folyik gyorsabban – ez a negyed műemléki védettségét,
ingatlanpiaci helyzetét tekintve, továbbá városszerkezetileg is kedvezőbb feltételeket teremt
az építkezésre a lakók és az ingatlanbefektetők részére egyaránt.
A megújulás a történelmi negyedben s másutt is részben volt ipari területeket is érint, ami
kedvezőnek mondható. Itt említhető az István bíró utcában a volt építőgépgyár és a Hátulsó
utcában az egykori húsgyár telkének beépítése. Utóbbihoz kapcsolódóan, földszintes házak
szanálásával az önkormányzat is bérlakásokat épített. De meg kell említeni a zöldterületek
rovására épített társasházakat, így a „gödör”, a lebombázott evangélikus tanítóképző telke és
kertje helyén épült 200 lakásos komplexumot, vagy a Sopron Szálló melletti, egykori
Heimler-kerteket felemésztő lakóházat, amely ráadásul a rendezési tervben védett kilátást is
elépítette. Mindezek mellett a magánerős építkezés súlypontja továbbra is a külső, a volt
elővárosi vagy az újonnan felparcellázott területekre esik.
A lakásépítés mellett a gazdaság fejlődése is jelentős településmorfológiai, városképi
változásokat hozott. A Várkerület mögötti Füredi sétány kiépülése
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35. ábra. Füredi sétány

vagy a Lackner Kristóf utca külső szakasza mentén – részben a volt pamutipari barnamező
rekonstrukciójával – létesült számtalan üzletház és vendéglátó létesítmény a város
kereskedelmi szerepköre bővülésének, illetve a bevásárló-turizmusnak tudható be.
Idesorolható a Győri út kivezető szakaszának napjainkban kulmináló kiépítése. Az ipar
területi fejlődésének súlypontja már egyértelműen erre a városrészre esik, számos új, korszerű
üzem itt épült fel. A város aranyhegyi ipari parkjának betelepülése vontatottan halad, s a már
említett lakóterületi fejlesztésekkel összefonódva sajátos városmorfológiai egységet alkot.
Jóllehet – kis túlzással élve – a sörgyár kivételével az egészében barnamezővé, azaz
alulhasznosított, illetve felhagyott iparterületté váló északnyugati városrészben is történtek új
ipari beruházások – barnamezős rehabilitáció és zöldmezős beruházás keretében egyaránt.

36. ábra. Aranyhegyi ipari épület
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Megállapíthatjuk tehát, hogy a rendszerváltozás után a város településképe – már csak nagy
területi növekedéséből kifolyólag is – tovább töredezett. A települési karakter- vagy
jellegvédelem céljai ma már alig értelmezhetők, s nem megvalósíthatók. Elfogultság nélkül
már nem beszélhetünk általános soproni építészeti karakterről, legfeljebb egyes városrészek
építészeti karakteréről. A település morfológiai értékeit védő városfejlesztői, városrendezői
szándékoknak ily módon „akcióterületekre” kell koncentrálnia, ahogy a jelenkori divatos,
európai uniós szakzsargon fogalmaz. Nem lehet más a cél, mint a történelmi negyedek, így a
történelmi belváros és külvárosok, az egykori elővárosi magok és a Lőver városképének
megőrzése, illetve karaktervesztésének megállítása, továbbá markáns elképzelések és erősen
iránymutató, azaz nem tiltásorientált szabályzások, köz- és zöldterület-fejlesztés, esetleg
bontások révén a szétesett városrészek egybekovácsolása.

B.37. ábra. 6.1 Sopron településmorfológiai vázlata 2008-ban
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h) védettségek
Világörökségi terület: Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj
… „A Fertő-Neusiedler tó kultúrtáj jelölését két állami fél terjesztette be 2000-ben - kultúrtáj
kategóriában – jelesen az Osztrák Köztársaság és a Magyar Köztársaság, mivel a felterjesztési
területet 1918 óta államhatár szeli ketté. Így a Fertő-Neusidler tó kultúrtáj, bár földrajzilag és
történelmileg egységes kultúrtáj, nemcsak a kultúra és a természet integrációjának, hanem két
civilizáció együttműködésének is igen fontos megnyilvánulása. Ez a hely, ahol a NyugatMagyarország és a Kelet-Ausztria közötti finom átmenet érzékelhető. … Ez igazolja, hogy a
határok, amíg a történelem és a földjét művelő és az ökológiai adottságokat tiszteletben tartó
ember eredményei az ember és természet együttélésének politikai határokon átívelő
folytonosságát hozzák létre, a határok jelentősége eltörpül.
- A tó Eurázsia legnyugatibb sztyepptava
- Állat- és növényföldrajzi határok találkozási helye
- Kiemelkedő gazdagságú növény- és állatvilággal rendelkező, ember uralta táj,
génbank
- Ember és bioszféra rezervátum harmonikus együttese
- Változatos etnikai összetételű lakosság által létrehozott kultúrtáj
- Nemzeti határokon átívelő évszázados társadalmi-gazdasági, kulturális egység
- Földhasználati formák több évszázados folytonossága
- Egymást követő civilizációk gazdag régészeti öröksége
- Geológiai, bányászati és esztétikai különlegességek
- A földhasználathoz kapcsolódó gazdag településépítészeti hagyományok
- Gazdag és értékes műemlékállomány
- Különösen értékes néprajzi örökség”21
Az UNESCO 2001-ben a Fertő/Neusiedlersee kultúrtájat világörökségi védelemben
részesítette. A védelem Magyarország és így Sopron, illetve Ausztria területét egyaránt érinti.
Műemléki védelem
Sopron az országban egyedülálló műemlékállománnyal rendelkezik, mind a műemléki
védettségek darabszámát (437, melyből 424 egyedi védelem, 12 MK - kijelölt műemléki
környezet és 1 MJT - műemléki jelentőségű terület)22, mind pedig azok minőségét, illetve a
műemlékek jelleg szerinti megoszlását (lakóépület 80%, középület 10%, szakrális épület 5%,
egyéb építmény, plasztika 5%) tekintve.
Jelenleg a Sopron, Paprét 26. (2348 hrsz) ingatlan ideiglenes védelem alatt áll.

21

Bundesdenkmalamt – Bécs, VÁTI Kht. – Budapest, Fertő-táj, Kultúrtáj jelölése a világörökségi listára –
kiegészítő dokumentáció, pp. 1, 2001.
22
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2011. január
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MŰEMLÉKLISTA
Törzsszám Cím
3177
8701

3111
8805
8758
3084
8759
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3094
3095
3096
3097
3098
3099
8760
8761
3100
8762
3101
8763

3102
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Műemlék megnevezése

HRSZ

Ikva‐híd
2101
Sopron
város
külső Sopron, Belváros bővített műemléki jelentőségű
városfalakon
belüli területe MJT bővítés a 9/2009. (III. 6.) OKM
történeti
városmagja rendelet 159. § s
helyén kialakult műemléki
jelentőségű terület
Balfi út
Pihenőkereszt
0340/2
5319/2
Balfi út
Lenk mauzóleum
Balfi út 2 .
Lakóház, Városi Sörház
2103, 2102
Balfi út 4 .
Lakóház
2103
Balfi út 7 ‐9‐11., Halász Lakóház, benne Zettl‐Langer‐ 2089
utca 8., _10.
gyűjtemény
Balfi út 8 .
Lakóház
2105, 2106
Balfi út 10 .
Lakóház
2107
Balfi út 12 .
Lakóház
2109
Balfi út 13., Halász utca 12. Lakóház
2088
Balfi út 14 .
Lakóház
2110
Balfi út 15 .
Lakóház
2086
Balfi út 16 .
Lakóház
2111
Balfi út 17 .
Lakóház
2083
Balfi út 21 .
Lakóház
2076
Balfi út 22.
Lakóház
2114
Balfi út 23 .
Lakóház
2042
Balfi út 25 .
Lakóház
2041, 2040
Balfi út 26 .
Lakóház
2116
Balfi út 27 .
Lakóház
2022
Balfi út 28 .
Lakóház
2117
Balfi út 29 .
Lakóház
2006
Lakóház
1990
Balfi út 31 .
Balfi út 33 .
Lakóház
1988
Balfi út 34 .
Lakóház
1811
Balfi út 37 .
Lakóház
1956/1, 1956/2,
1956/4, 1956/6,
1956/7, 1956/8,
1956/9, 1980,
1981,
1983,
1982,
1984,
1957
Balfi út 38 .
Lakóház
1818,
1821,
1822,
1817,
1820, 1819
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3103

Balfi út 39 .

Lakóház

3104
3105
3107
3108
3152
3153

Balfi út 44 .
Balfi út 46 .
Balfi út 49 .
Balfi út 50 .
Fövényverem u. 17 .
Fövényverem u. 19 .

3154
10976
3114

Fövényverem u. 21 .
Fő tér 1 .
Fő tér 2.

3115
3116
3117
3118
3119
3120
3157
3158

Fő tér 3., Új utca 2.
Fő tér 4 .
Fő tér 5 .
Fő tér 6 .
Fő tér 7 .
Fő tér 8 .
Gazda u. 5 .
Gazda utca 25.

HRSZ

1919,
1920,
1921,
1953,
1954,
1922,
1928,
1951,
1925,
1955,
1926,
1949,
1950, 1952
Lakóház
1844/2, 1844/1
Lakóház
1845
Lakóház
1895
Lakóház
1857/2
Lakóház
904, 906, 907
Lakóház
910/9, 910/8,
910/7, 910/5,
910/2, 910/6
Lakóház
913
Városháza
119/1
Kétemeletes lakóház /sarok/, 7
U.n. Patikaház
Gambrinus vendéglő
8
Lakóház
190
Volt megyeháza
191
Fabricius‐ház
192, 193, 194
Tábornok‐ház
195, 196
Storno Múzeum és lakóház
197, 198
Lakóház
1353
Házak
1280,
1279,
1316/4, 1315,
1323,
1307,
1308, 1316/1,
1306,
1310,
1316/3, 1322,
1320,
1312,
1313,
1330,
1329,
1328,
1327,
1326,
1302,
1303,
1304,
1305,
1296,
1297,
1298,
1299,
1300,
1301,
1293/1, 1293/2,
1294,
1309,
1311,
1314,
1321,
1324,
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HRSZ
1316/2

3159

Gazda utca 30.

3160
3161
3162
3163
3164

Kőszegi út 1.
Halász u. 1 .
Halász u. 3 .
Halász utca 9‐11.
Halász utca 26.

3166
3165
8765
3167
8766
8767

Halász utca 29‐31.
Halász u. 30 .
Halász u. 34 .
Halász utca 38.
Halász u. 42 .
Halász u. 44 .

3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
8768
3176
9903

Halász u. 48 .
Hátsókapu utca 1.
Hátsókapu u. 2 .
Hátsókapu utca 3.
Hátsókapu utca 6.
Hátsókapu u. 8 .
Hátulsó u. 9 .
Hátulsó u. 11 .
Hegy u. 6 .
Ikvahíd 1 .
Jégverem u. 1 .

3178

Jégverem u. 2 .

3189

Kolostor u. 1 .

54

Lakóházak

1208,
1209,
1210,
1218,
1221
Lakóház
2545/5
Lakóház
1028
Lakóház
1032
Iparitanuló intézet
1035
Lakóház
2053,
2056,
2057,
2054,
2055,
2050,
2052, 2043
Lakóház
1690
Lakóház
2026, 2027
Lakóház
2002/2, 2002/1
Lakóház, Árvaház
1987/1
Lakóház
1942
Lakóház
1934,
1939,
1940
Lakóház
1909/2
Kétemeletes lakóház
82
Egyem. lakóház
123
Egyemeletes lakóház
83/1
Kétemeletes lakóház
126
Lakóház
127
Lakóház
281
Lakóház
163, 164, 162
Lakóház
1150/3
Lakóház
660
egykori
városi
jégverem 1006
épülete
Lakóház
1013,
1015,
1017,
1019,
1022,
1016,
1014,
1018,
1020
9
Lakóház
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3191
3193
3194

3195
9056
3196
3197
3198
3199
3200
9374
3254
3255
3270
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3269
8770
3279
3280
3281
3282
3271
3272
3273
3274
3275
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Kolostor u. 5 .
Egyem. lakóház
Kolostor utca 9., Új utca Lakóház
12‐ben irodák
Kolostor utca 11., Új utca Kétemeletes lakóház /Zichy‐
14.
Meskó
palota
hátsó
homlokzata
Kolostor u. 13 .
Kétem. lakóház
Kossuth Lajos utca 8 .
Lakóház, egykori kőfaragó
műhely
Kazinczy Ferenc tér
Nep. Szt. János‐szobor
Kazinczy Ferenc tér 1.
Lakóház
Kazinczy Ferenc tér 3.
Lakóház
Kazinczy Ferenc tér 9.
Lakóház, Kismegyeháza
Kazinczy Ferenc tér 11.
Lakóház
Kőszegi u. 3 .
Lakóház
Liszt Ferenc utca 1., Liszt Ferenc kultúrház, Kaszinó
Széchenyi István tér
Liszt Ferenc utca 2., Áll. Széchenyi Gimnázium
Templom utca 26.
Magyar u. 2 .
Lakóház
Magyar u. 4 .
Lakóház
Magyar u. 7 .
Lakóház
Lakóház
Magyar u. 11 .
Magyar u. 16 .
Lakóház
Magyar u. 20 .
Lakóház, volt zálogház
Magyar u. 22 .
Lakóház
Magyar utca 24.
Magyar kapu maradványa
Major köz 3 .
Városmajor
Lővér körút
Mária szobor
Móricz Zsigmond u. 2 .
Lakóház
Móricz Zsigmond u. 5 .
Lakóház
Móricz Zsigmond u. 10 .
Lakóház
Móricz Zsigmond u. 22.
Lakóház
Orsolya tér
Mária kút
Orsolya tér
R. k. templom, Orsolyita
templom
Orsolya tér 2 .
Ált. iskola, Orsolyita zárda
Orsolya tér 3 .
Ált. iskola
Orsolya tér 5 .
Lábasház
Ógabona tér 12 .
Lakóház
Ógabona tér 14 .
Egyemeletes lakóház
Ógabona tér 16 .
Lakóház
Ógabona tér 18 .
Egyemeletes lakóház
Ógabona tér 28 .
Lakóház
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12
15, 16
17

18
3646
2576/89
2588
2585
2496/18
2589
2546
147
170
2756
2755
2246
2731
2740
2736
2736
2576/87
615/5, 615/2
6731/4
2802
2208
2788
2759
43/2
134
134, 132
132
67
481
480
479
478
375
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3276

Lakóház

3277
3278
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308

3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
8775
3316

56

Ógabona tér 32 .

HRSZ

365, 366, 370,
371, 367, 368,
369
Ógabona tér 34 .
Lakóház
364
Ógabona tér 44.
Lakóház
357/1
Ötvös u. 1 .
Egyemeletes lakóház
2221/1
Ötvös u. 4 .
Egyemeletes lakóház
2217
2224,
Ötvös utca 5., Torna utca Lakóház
2223,
2225, 2226
6.
Ötvös u. 7 .
Lakóház
2227/1
Ötvös u. 8 .
Lakóház
2215
Ötvös u. 9 .
Lakóház, v. Zöldfa fogadó
2229
Ötvös u. 10 .
Lakóház
2214
Ötvös u. 11 .
Lakóház
2230
Ötvös u. 12 .
Lakóház
2213
Lakóház
2231
Ötvös u. 13 .
Ötvös u. 14 .
Lakóház
2211, 2212/1,
2212/2
Ötvös u. 17 .
Lakóház
2234/1
Ötvös u. 19 .
Lakóház, v. Arany Kakas fogadó 2235/1
Petőfi Sándor tér 2.
Kétemeletes lakóház
243
Petőfi Sándor tér 5.
Lakóház, volt Pejacsevich‐ 280
palota
Petőfi Sándor tér 8.
Kiállítási terem
275
Pócsi út 20 .
Lakóház
2683
Rákóczi Ferenc utca 10.
Lakóház
410
Rákóczi Ferenc utca 12.
Lakóház
411
Rákóczi Ferenc utca 29.
Lakóház
3134
Rákóczi Ferenc utca 37‐39. Kétemeletes lakóház
3144/1
Egyemeletes lakóház
3149
Rákóczi Ferenc utca 47.
Rákóczi Ferenc utca 49.
Lakóház
3150
Rákóczi Ferenc utca 51.
Lakóház
3151
Rozália u. 3 .
Szélmalom
2457/5, 2455/6,
2457/7, 2457/8,
2457/4, 2457/6
Rózsa u. 1 .
Lakóház
713/1, 713/2
Rózsa u. 3 .
Lakóház
714
Lakóház
710
Rózsa u. 4 .
Rózsa u. 5 .
Lakóház, Nap vendégfogadó
716
Rózsa utca 6.
Ház
704, 703, 707
Rózsa u. 10 .
Lakóház
701
Rózsa u. 12 .
Lakóház
700
Rózsa u. 13 .
Lakóház
733
Rózsa u. 16 .
Lakóház
686, 679, 683,
684, 680, 682,
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

Törzsszám Cím
3317
3318
3325

Műemlék megnevezése

3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3179
3180
3300
8771
6872
9424
8772
3181

Sas tér 1 .
Lakóház
Sas tér 6 .
Lakóház, Fekete sas vendéglő
Szent György utca 1., Lakóház, Neugebaude
Városház utca 2.
Szent György u. 3 .
Lakóház, Jezsuita konviktus
Szent György u. 5 .
Kétem. lakóház
Kétem. u.n. káptalanház
Szent György u. 7 .
Szent György u. 8 .
Lakóház
Szent György u. 9 .
Erdészeti Technikum
Szent György u. 10 .
Lakóház
Szent György utca 11., Lakóház
Várkerület 98.
Szent György u. 12 .
Egyememeletes ház, loggiás
udvarral
Szent György u. 13 .
Internátus
Szent György u. 14 .
Evangélikus konventház
Szent György u. 15 .
Lakóház
Szent György u. 16 .
Egyem. lakóház
Szent György u. 19 .
Lakóház
Kétem. sarokház
Szent György u. 22 .
Szent György u. 24 .
Lakóház
Szent Mihály út
Szt. Mihály‐templom
Szent Mihály út
Szt. Jakab‐kápolna
Szent Mihály út
Mária szobor /Pestis kereszt/
Szent Mihály út 2 .
Lakóház
Lakóház
Szent Mihály út 3 .
Szent Mihály út 4 .
Lakóépület
Szent Mihály út 6 .
Lakóház
Szent Mihály út 9 .
Lakóház, Két Mór‐ház

3182

Szent Mihály út 12 .

Lakóház

8773
3183

Szent Mihály út 17 .
Szent Mihály út 19 .

Lakóház
Lakóház

3184
3185
3186
3187

Szent Mihály út 21 .
Szent Mihály út 26 .
Szent Mihály út 31 .
Szent Mihály út 33 .

Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház

3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
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HRSZ
685
675
997
68, 69/1
71
72
73
47
75
48
76
49
77
53
78/1
54
80
63
66
1357
1357
4924/2
1027
1023/2
1029
1030
923, 924, 926,
928, 922, 925,
927
1055, 1049/1,
1053,
1054,
1050, 1049/7,
1049/6, 1049/5,
1049/4, 1049/2,
1049/3
951, 952
953, 956, 954,
955, 957
958, 959, 960
1356
971, 972, 973
974
57
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3341
3342
3343
8777
3344
3345
3346
3347
3349
3348

Műemlék megnevezése

3351
8778
3352
3353
3354
3355
3356
3358
3359
3360

Lakóház
Szentlélek templom
R. k. paplak
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Volt Széchenyi palota
R. k. templom, Domonkos
templom
Széchenyi István tér 4., Gyógypedagógiai
Intézet,
Mátyás király utca 2.
Domonkos kolostor
Széchenyi István tér 5.
Lakóház
Széchenyi István tér 9.
Posta palota
Széchenyi István tér 11.
Berzsenyi Gimnázium
Széchenyi István tér 15.
Lakóház
Széchenyi István tér 17‐18. Lakóház
Széchenyi István tér 19.
Kétemeletes lakóház
Lakóház
Széchenyi István tér 20.
Szélmalom u. 6 .
Lakóház
Szélmalom u. 8 .
Lakóház
Szélmalom u. 9 .
Lakóház

3361

Szélmalom u. 13 .

Lakóház

3362

Szélmalom u. 15 .

Lakóház

3350

58

Szent Mihály út 35 .
Szentlélek u.
Szentlélek u. 2 .
Szentlélek u. 3 .
Szentlélek u. 5 .
Szentlélek u. 7 .
Szentlélek u. 9 .
Szentlélek u. 11 .
Szentlélek u. 13 .
Széchenyi István tér 1‐2.
Széchenyi István tér 3.

HRSZ
976, 977, 975
2099
2098/1
669
670
671
672
673
674
2206/1
2822
2821/1
2823
2826/1
2829
148
141
142
143
718, 716
719
762, 761, 756,
757, 766, 769,
771, 760, 767,
770, 759, 768,
758/1, 758/2,
764, 763
778/2, 774, 775,
776, 777, 779,
780/2, 780/3,
780/4, 783/1,
783/5, 783/4,
785,
783/2,
778/1, 784, 787,
786/1
802, 793, 794,
797, 798, 799,
803, 806, 808,
788, 790, 791,
792/1, 792/3,
804/1, 804/3,
789, 792/2, 795,
796, 800, 801,
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HRSZ
804/2, 805, 807

3363

225
226
251
252
253
233/2, 233/1
258
235/1, 235/2
261
240
241/2

8779

Szélmalom utca 17., Patak Áll.
Gazdaságok
Istállója,
utca 32.
Jezsuita konviktus
Színház u. 1 .
Lakóház
Színház u. 3 .
Lakóház
Színház u. 6 .
Lakóház
Színház u. 8 .
Lakóház
Színház u. 10 .
Egyemeletes lakóház
Színház u. 17 .
Lakóház
Színház u. 18 .
Lakóház
Színház u. 21 .
Egyemeletes lakóház
Színház u. 22 .
Lakóház
Színház u. 29 .
Lakóház
Színház u. 31 .
A ház udvarában "Halászlány"
kútszobor
Színház u. 31 .
Lakóház

3375
3380
3381

Színház u. 32 .
Templom u. 1 .
Templom u. 1 .

266
3
3

3382

Templom utca 2‐4.

3383
3384
3385
3386
3387
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
4271
3396
3397
3398
3399
3400

Templom u. 3 .
Templom u. 5 .
Templom u. 6 .
Templom u. 7 .
Templom u. 9 .
Templom u. 11 .
Templom u. 12 .
Templom u. 13 .
Templom u. 14 .
Templom u. 15 .
Templom utca 16.
Templom u. 17 .
Templom u. 18 .
Templom u. 19 .
Templom u. 20 .
Templom u. 21 .
Templom u. 22 .
Templom u. 25 .

3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374

Egyemeletes lakóház
Ún. Káptalanterem
Kollégium, Ferences, majd
bencés rendház
Bányászati
Múzeum,
Eszterházy‐palota
Lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Lakóház
Lakóház
Egyemeletes lakóház
Kétem. lakóház
Lakóház
Egyem. lakóház
Lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Egyem. lakóház
Lakóház
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814

167, 241/1

188, 189
5
22
187
26
27
30
182/1, 182/2
31
180, 181
33
178, 179
34
177, 176
35
174
40
173, 172
139
59
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3401

Műemlék megnevezése

3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428

Templom
utca
Széchenyi István tér
Új u. 4 .
Új u. 5 .
Új u. 7 .
Új u. 8 .
Új u. 9 .
Új u. 11 .
Új u. 13 .
Új u. 15 .
Új u. 16 .
Új u. 17 .
Új u. 18 .
Új u. 19 .
Új u. 20 .
Új u. 21 .
Új utca 22‐24.
Új u. 24 .
Új u. 26 .
Új u. 28 .
Új u. 30 .
Újteleki u. 6 .
Újteleki u. 8 .
Újteleki u. 10 .
Újteleki u. 12 .
Újteleki u. 14 .
Újteleki u. 16 .
Újteleki u. 18 .

3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435

Újteleki u. 20 .
Újteleki utca 24.
Újteleki u. 26 .
Újteleki u. 34 .
Újteleki u. 36 .
Újteleki u. 38 .
Újteleki u. 40 .

Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház

3436
3437
3201

Újteleki u. 42 .
Újteleki u. 43 .
Várkerület

Lakóház
Lakóház
Mária‐oszlop

60

27., Lakóház
Egyem. lakóház
Kétemeletes lakóház
Lakóház
Turista szálló
Lakóház
Lakóház, Zsinagóga
Lakóház
Lakóház
OMF építésvezetőség
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház

HRSZ
140
10
46
50
13
51
52
55
56
19
57
20
59
23
61
24, 25
25
28
32
36
474
473
471
470
469
468, 467
452, 451, 453,
454, 455, 456,
457
445
442
441/1
431
430
429
426, 424, 420,
427, 428/1
419
323
121/5
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HRSZ

3442

Várkerület

Városfalak

3202
3203
3204
3205
3206
3207
8769
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221

Várkerület 2 .
Várkerület 5 .
Várkerület 7 .
Várkerület 8 .
Várkerület 9 .
Várkerület 10 .
Várkerület 11 .
Várkerület 13 .
Várkerület 15 .
Várkerület 17 .
Várkerület 19 .
Várkerület 20 .
Várkerület 21 .
Várkerület 22 .
Várkerület 23 .
Várkerület 24 .
Várkerület 25 .
Várkerület 27 .
Várkerület 29 .
Várkerület 30 .
Várkerület 31 .

Lakóház
Lakóház
Reipál‐ház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Kétemeletes lakóház
Lakóház
Egyemeletes lakóház

3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229

Várkerület 33.
Várkerület 35.
Várkerület 37 .
Várkerület 39 .
Várkerület 43 .
Várkerület 47 .
Várkerület 49 .
Várkerület 51 .

Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház, Arany Angyal fogadó

175, 184/1, 147,
170, 172, 176,
179, 180, 240,
242, 243, 119/1,
119/2, 187, 189,
190, 191, 194,
197, 198, 73,
75, 76, 82, 123,
132, 141, 142,
116, 117, 118,
122, 186, 238,
239/1, 239/2,
41, 69/3, 78/2,
81/1,
223/2,
138, 169, 195
247
627
628
223/1
632
222
633
634
635
636
637
216
638/2, 638/1
215
639
214
640
641
642
211
653, 654, 655,
656, 650
657
658
659
2127, 2125
2135
2137
2139
2142,
2141,
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3230

Várkerület 53 .

Lakóház

3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238

Várkerület 54 .
Várkerület 55 .
Várkerület 56 .
Várkerület 57 .
Várkerület 62 .
Várkerület 63.
Várkerület 65 .
Várkerület 67 .

3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3439
3441
3769
3770
3773
9151
3771
3772
3450
3444

62

HRSZ
2140
2148,
2146,
2147, 2149
111
2156/1
110/1
2156/4
107/1
2170/2
2171
u.n. 2172

Lakóház
Fehér ló fogadó
Lakóház
Egyemeletes lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Egyemeletes lakóház,
Füredi‐ház
Várkerület 70 .
Lakóház
Várkerület 72 .
Lakóház
Várkerület 73 .
Áll. Faipari Tanintézet, Magyar
Király vendéglő
Várkerület 74 .
Lakóház
Várkerület 77 .
Lakóház
Kétemeletes lakóház
Várkerület 79 .
Várkerület 85 .
Lakóház
Várkerület 88 .
Kétemeletes lakóház
Várkerület 92 .
Lakóház
Várkerület 94 .
Lakóház
Várkerület 104.
Lakóház
Várkerület 106.
Lakóház
Várkerület 110/a
Lakóház
Várkerület 110.
Lakóház
Várkerület 116., Széchenyi Kétemeletes iskola
István tér 21.
Városház u. 4 .
Lakóház
Villasor 32 .
Nep. Szt. János kápolna
BALF
R. k. templom
BALF
R. k. kápolna a fürdőben
BALF, Temető
Sírkövek
Sopron‐Balf
BALF
BALF
Sopronbánfalva
Gesztenyés krt. 9 .
Sopronbánfalva
Kolostorhegy u.

103
102
2193
101
2195
2220
2204/1
94
92/3, 92/1
91/3, 91/1
85
84
128
129/1, 129/2
144
69/2
6786
10862
8902/2
10862

régi fürdőszálló
Immaculata‐szobor
Pietá‐szobor
Lakóház

8903
8903
8903
7877

v. karmelita templom

7645
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6666

Rk. tpl. műemléki környezete

3445
3447
11085
11145
11206
11144
11396
11305
11389
11390
11391
11392
11393
11394
11395

Sopronbánfalva

HRSZ

7618,
7659,
7597, 7596/8,
7690, 7689/4,
3298/1, 8242,
3308/4, 3308/2,
3308/1, 8281,
8270, 8296/2,
8294,
8293,
8295,
7651,
7650,
7649,
7648,
7644,
7645,
8280,
7637/6, 7637/7
Sopronbánfalva
Elmebeteg otthon, Karmelita 7644
Kolostorhegy u. 2 .
kolostor
7649, 7648
Sopronbánfalva
Pálosok Lakóház
tere 5 .
Paprét 12‐14.
Ortodox zsinagóga
2315
Sopronbánfalva, Fenyő tér Brucner‐Greilinger‐malom
8608/1
Paprét tér 4.
Lakóház
2274
Bécsi út 25.
Storno‐műteremház
4091
Tűzoltó köz 2.
Tűzoltólaktanya
2133/4
Pócsi utca 2.
Lakóépület, ún. "Hattyú‐ház"
2730
Trebits‐selyemgyár
5961
Csengery utca 106.
munkáslakóháza
Deák Ferenc tér 4.
Trinkl‐ház
2995
Deák Ferenc tér 25.
Mayer‐ház
3051
Deák Ferenc utca 32.
Magyar Királyi Állami Felsőbb 2964
Leányiskola
Deák Ferenc tér 78.
Pécsi
Tudományegyetem 2576/10
Evangélikus Teológiai Fakultása
Kis János utca 4.
Országos Társadalombiztosító 2844
Intézet
Petőfi Sándor tér 1.
Petőfi Színház
167
Bécsi út 25.
Storno Ferenc műtermének 4090,
4092,
műemléki környezete
4093
Sopronbánfalva, Fenyő tér Malom műemléki környezete
8599/9
Paprét tér
Lakóház műemléki környezete 2275/1, 2258/1
2727,
Pócsi utca 2.
Hattyú‐ház
műemléki 2739,
környezete
2728,
2729,
2740,
2741,
2743,
2732,
2522,
2731,
2247/1, 2722,
2726/3
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Törzsszám Cím

Műemlék megnevezése

Deák Ferenc tér 4.

Deák Ferenc tér 25.

Deák Ferenc utca 32.

Deák Ferenc tér 78.

Kis János utca 4.

Paprét 12‐14.

Tűzoltó köz

Gazda u. 17.

Gazda u. 19.
64

HRSZ

Trinkl‐ház
környezete

műemléki 2991,
2993,
2996, 2997/1,
2997/2, 2997/3,
2994
Mayer‐ház
műemléki 3049, 3050/1,
környezete
3054,
3053,
3068, 3052
Magyar
Királyi
Felsőbb 2952, 2947/2,
Leányiskola
műemléki 2951,
2953,
környezete
2954,
2965,
2968,
2967,
2966,
2955,
2931,
2852,
3032,
2963,
3031
Pécsi
Tudományegyetem 2576/7, 2576/8,
Evangélikus
Teológiai 2576/9
Fakultásának
műemléki
környezete
Országos Társadalombiztosító 2850,
2846,
Intézet műemléki környezete
2842,
2845,
2828, 2819/5,
2819/6, 2820/1,
2820/6, 2821/2,
2843
2257,
Ortodox zsinagóga műemléki 2296,
környezete
2311,
2316,
2327,
2357,
2200
Tűzoltólaktanya
műemléki 2135,
2110,
környezete
2111,
2112,
2113,
2114,
2130, 2132/2,
2133/3, 2136,
2138/1, 2120,
2121, 2122
Lakóház
1313,
1312,
1320,
1322,
1316/3, 1310,
1316/1, 1323,
1315,
1311,
1314, 1316/4,
1321, 1316/2,
1309
Lakóház
1308
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Törzsszám Cím

Műemlék megnevezése

HRSZ

Gazda u. 21.

Lakóház

Gazda u. 22.
Gazda u. 24.
Gazda u. 26.
Gazda u. 28.
Gazda u. 30.
Szent Mihály u.
Új u. 11.
Sopron, Balf
Ferenczy J. utca 1‐3.,
Táncsics utca 2.
Széchenyi István tér 4.,
Mátyás király utca 2.
Fő tér

Lakóház
Lakóház
Lakóház
lakóház
lakóház
Sírkövek
Zsinagóga
Fal
Irgalmasok temploma

1306,
1302,
1296,
1305,
1304,
1303,
1294, 1293/2,
1293/1, 1301,
1300,
1299,
1298,
1297,
1307
1208
1209, 1208
1209, 1210
1218, 1210
1218, 1221
1359
52
10862
3847

Domonkos templom

2821/1

Balfi út 42.
Sopronbánfalva,
Kolostorhely u. 23.

Burkolat alatt lévő római kori, 1/1
középkori
és
újkori
épületmaradványok
‐ [lakóház]
1831/1
‐ [ingatlan]
7613/2
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Helyi védelem
Előzmények:
„A helyi „jellegvédelem” gondolatát Sopronban először Kubinszky Mihály professzor vetette
fel. Magam (Dr. Winkler Gábor okl. építészmérnök, egyetemi tanár) hasonló célú munkát
Sopronban 1990 óta folyamatosan végzek. Már 1990-ben összeállítottam egy előzetes listát a
helyi értékű, központilag nem védett épületekről. Ennek alapján Sopron Megyei Jogú város
szerkezeti és szabályozási tervén a településtervezők feltüntették a védettségre javasolt
épületeket, objektumokat. A Lőverek jellegvédelme és az épített örökség helyi védelme
céljából korábban elkészített javaslataim alapján Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
37/1992. (XII.30.) Kgy. sz. rendeletet fogadott el a Lőverek jellegvédelméről.
Az egyes településrészekre készült szabályozási tervek vizsgálataimnak eredményeit
ugyancsak figyelembe vették. Sopron Megyei Jogú Város részére elkészített anyagom
egészében azonban elfogadásra korábban még nem került.”23
Jelenlegi védelem:
Sopron MJV épített környezetének helyi védelméről jelenleg az alább felsorolt 10 hatályos
szabályozási terv és helyi építési szabályzat gondoskodik.
RENDELETSZÁM MEGNEVEZÉS
Szabályozási terv és helyi építési szabályzat
47/2001. (X. 31.)
Sopron-Virágvölgy és környéke
11/2001. (IV. 1.)
Sopronkőhida – Tómalom –
Kistómalom dűlő – Sand dűlő
29/2005. (VII. 8.)
Sopronbánfalva és Kutyahegy
9/2006. (IV. 7.)
Lőverek városrész és környéke
27/2001. (VII. 5.)
Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti
városrészek
25/1999. (XI. 1.)
Sopron, Szent Mihály domb városrész
24/2005. (V. 27.)
Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke
21/2005. (V. 5.)
Sopron, Délkeleti városrész
16/2005. (IV. 7.)
Sopron – Balf városrész
36/2008. (XII. 4.)
Sopron – Brennbergbánya, Görbehalom,
Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek

HELYI VÉDELEM
darab
13
6
13 + 1
89
22
3 + 104
2
30
8 + 42
31 + 5 + 1

Az egyes szabályozási tervekben elrendelt helyi védelem jellege:
Sopron-Virágvölgy és környéke:
A védett értékek között 6 épület, köztük egy kápolna található, védett továbbá a Szent Mihály
temető, két emlékhely, két kereszt, egy emléktábla és egy kilátóhely.
Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő:
A legjelentősebb védett érték a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön Fogadóépülete, ezen kívül 5
épület áll védelem alatt.

23

Dr. Winkler, G., Bevezető és tartalomjegyzék Sopron Megye Jogú Város épített környezet helyi védelmi
rendelettervezet dokumentációjához, 2010.
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Sopronbánfalva és Kutyahegy:
A 13 védett épület mellett egy helyi területi védelem helyrajzi-számos listáját tartalmazza a
rendelet melléklete.
Lőverek városrész és környéke:
A rendelet 89 döntően lakóépület védelmét tartalmazza. Különlegességnek számít egy
nyolcszögletű, kerti „szaletli”, egy kútház és a Béke úti Hattyas kút védelme.
Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek:
A 22 védett érték döntően igényes belvárosi polgárház, de köztük van két középület, az
ortodox imaház és egy magtárépület is.
Sopron, Szent Mihály domb városrész:
A rendelet csak 3 egyedi épület védelmét tartalmazza, de kontúrazonosságuk miatt – tömeg,
beépítési mód, esztétikai és történeti érték – összesen további 104 épület védelmét is
biztosítja.
Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke:
Védett a Zsidó temető teljes területe, valamint a Pihenőkereszt és környezete.
Sopron, Délkeleti városrész:
Védelem alatt áll az Evangélikus temető kapuja, a kápolna és két sírhely, az Erzsébet Kórház
4 épülete, a Szent István templom és iskola, egy szélmalom, a Bercsényi utcai kőkereszt,
valamint a Győri úton 4, a Balfi úton 8, a Lehár Ferenc utcában 5, továbbiakkal együtt
összesen 19 lakóház.
Sopron – Balf városrész:
A rendelet 8 épületet, 6 lakóházat, egy halászcsárdát és egy laktanyát részesít egyedi
védelemben, ezeken kívül összesen 42 ház áll jellegvédelem alatt.
Sopron – Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek:
Brennbergbányán védett értékek száma 16, köztük a középületek: a templom, két iskola, az
óvoda, a kórház, a fürdő, továbbá a Szent Borbála szobor, a kápolna, a harangláb, valamint
lakó és egyéb épületek részesülnek védelemben. Görbehalmon 3 lakóépület és a vendéglő
védett, míg Új-Hermesen a bányászkolónia 8 lakóépülete és a pékház, Ó-Hermesen egy
bányászlakás áll védelem alatt. Ezeken kívül Brennbergbányán 4 lakóépületegyüttes,
Görbehalmon pedig a nyugdíjas bányászotthon épületei részesülnek utcaképi védelemben.
Új-Hermesen a bányászkolónia 8 lakóépületét magába foglaló helyi értékvédelmi területet is
lehatárol a szabályozási terv.
Tervezett védelem:
Sopron Megye Jogú Város épített környezet helyi védelmi rendelettervezetét és
dokumentációját a város megbízásából a Winkler Tervező – Kutató Korlátolt Felelősségű
Társaság, Dr. Winkler Gábor okl. építészmérnök, egyetemi tanár készítette el 2010.
augusztusában.
„A munka feladata és célja Sopron Megye Jogú Város épített környezet helyi védelmi
rendelet előkészítése volt. Ezen belül munkatársaimmal elvégeztem a „Műemléki jelentőségű
terület” határain kívül a szükséges településtörténeti és építészettörténeti vizsgálatokat,
értékeltem ennek eredményeit, munkatársaimmal végigjártam a település teljes területét,
listába szedtem a fontosnak és helyi védelemre érdemes emlékeket, ezekről fényképfelvételt
és törzslapot állítottam össze. A vizsgálatok tapasztalatainak figyelembevételével született
meg az épített környezet helyi védelméről szóló rendelet javasolt szövegtervezete, melynek a
védett objektumok listája mellékletét képezheti. …
A vizsgálatok a város teljes közigazgatási területének szisztematikus bejárása,
városrészenként, épülettömbönként és épületenként történt szemrevételezése alapján
történtek. A helyi védelemre javasolt épületek listája a megtartásra érdemes települési és
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építészeti értékek, kiemelkedőnek ítélt tárgyi emlékek összeírását és fényképfelvételeket
tartalmaz.
A feltárt értékekről előzetes védelmi listát állítottam össze területi és épületenkénti jegyzék
formájában. Az anyagot igyekeztem olyan módon dokumentálni, hogy az szakmai
megvitatásra és a végleges névsor kialakítására alkalmas legyen. Az általam összeállítandó
lista nyitott, elképzelésem szerint később újabb emlékekkel bővíthető. …
Az előzetes védelmi lista tartalmazza az összegyűjtött adatokat – az objektum megnevezését,
pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), a jelenlegi rendeltetést és használati módot,
amennyiben ez megállapítható volt. Az írásos forrásokat a törzslapokon is feltüntettem.
Sajnos sok védelemre méltó épület elhanyagolt, gazdátlan, üresen áll (pl. Rák patak Steiner
vízimalom épületegyüttese). Sok a szakszerűtlenül helyreállított, értékes épület (gazdag
díszítés cementspricceléssel, rosszul helyreállított, húzott profilok.) Megdöbbentő a helyi
építőanyagok – közöttük is mindenek előtt a rákosi és margitbányai mészkövek – hihetetlen
mértékű rongálódása, pusztítása. Az épületeket oda nem illő feliratok, reklámok csúfítják. …
Az elfogadásra javasolt rendelet tartalma:
- fogalom-meghatározás, rendelet célja, helyi értékvédelem feladata
- általános előírások
- rendelet hatálya
- javasolt rendeleti kategóriák – a helyi értékvédelem elemei és kiterjedése.
- védetté nyilvánítás és megszüntetése
- védett értékek használata, fenntartása, karbantartás szabályai,
- kötelezettségek, helyi értékvédelem támogatása
- szükséges intézkedések
- építési követelmények.
A listát elképzeléseim szerint mindenképpen vitára kellene bocsátani. Jó lenne az anyag CDre írt változatát az illetékes építészeknek, városvédőknek és helytörténészeknek eljuttatni.
Helyes lenne, ha a végleges lista szakmai közmegegyezésen alapulhatna.”24

24

Dr. Winkler, G., Bevezető és tartalomjegyzék Sopron Megye Jogú Város épített környezet helyi védelmi
rendelettervezet dokumentációjához, 2010.
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Történeti borvidék
A tervezési hierarchiában nem szereplő örökségi kategória, amelyet Sopron MJV a
szőlőkultúra hagyományainak hangsúlyozására kíván megjeleníteni a településszerkezeti
tervben.
A felülvizsgált településszerkezeti terv a történeti borvidék területet a történeti települési
területhez hasonlóan értelmezi, kezeli és az örökségi kategóriák sorába emeli,
megkülönböztetve a táji településkép-védelmi területtől (tájképvédelmi terület).
A történeti borvidék területeként a településszerkezeti terv a település szőlészeti hagyományai
szempontjából legmarkánsabb területét, a Virágvölgy beépítésre nem szánt területét emeli ki.
A lehatárolást megalapozta a 2001. évi településszerkezeti terv és a Virágvölgy jóváhagyott
szabályozási terve [47/2001. (X.31. Önk. rendelet)], mely tervek a történetileg kialakult
keskenyparcellás hagyományosan szőlő kultúrájú területrészt védelemben részesítették.
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i) táj- és területhasználat, valamint az épített környezet állapota25
Sopron mai elrendezésében közel kétezer éves település. Jellegzetessége és egyben erénye is a
városnak, hogy a történetileg kialakult településrészek a város szerkezetében máig világosan
elhatárolhatók egymástól és kezdettől fogva magukon hordják keletkezésük jellegzetességeit.
A környezeti hatások elemzésénél és az ok-okozati kapcsolatok vizsgálatánál kézenfekvőnek
látszott a kutatást a történetileg kialakult negyedekre külön-külön elvégezni, majd a vizsgálat
eredményeit a további fontos szempontokkal ütköztetni. Fontosnak tartottuk a települési
egységek rövid bemutatását: erre épül a környezet szempontjából észlelhető, negatív hatások
leírása …
Sopron város vizsgált területei:
Soproni külterületek
Sopron központi belterülete
Sopron további belterületei
Sopronhoz csatolt települések
Külterület
Tájhasználat
Három kistáj – a Soproni-hegység, a Soproni-medence, valamint a Fertő-melléki dombság –
találkozási pontjánál az évezredek során egyedi tájképi harmónia alakult ki. Ötvöződik a
város és a vidék: Sopron sokszínű, városias, kis- és kertvárosias beépítései mellett a falvak
még őrzik karakterüket, mindezt a környező erdők és mezőgazdasági területek foglalják
egységbe. A táj karakterét alapvetően az erdő, a szőlő és a város, a falvak elegye, nem
mellesleg az elegy aránya határozza meg.
A táj karakterének jelentős eleme az erdő: a helyi természetföldrajzi adottságoknak
megfelelően sokféle, fajgazdag erdőtársulás képviseli a területhasználati kategóriát. A
Sopron-környéki erdők nagy része védett: a Szárhalmi erdő a Nemzeti Park része, a
hegyvidéki városi erdő tájvédelmi körzet. Az erdőterületek védettségére az új beépítéseknél és
a felújításoknál, erdőközeli/erdei barnamezős beruházásoknál (pl. Mucki örs) tekintettel kell
lenni. A városi erdő egységes képét a beépített terület délnyugati határán megszakítja a
Szanatórium, a Lövér szálló, és a Hotel Fagus: ezek a létesítmények a tájhasználatot is
mozaikosabbá teszik. A Soproni-hegység erdeinek látképét színesíti a Károly-magaslat és a
TV-torony: utóbbi kihasználatlanul.
A soproni tájban meghatározó a szőlészet jelenléte. A hegyközségek által irányított
szőlőművelés kordában tartja a szőlők állapotát. Meghatározó a táj látképe szempontjából a
helyenként keskenyparcellás művelés, illetve kerítések hiánya. Ez utóbbit a hegyközségi
rendtartás tiltotta be, így védve a hagyományos tájképet.
Napjainkban a város sokkal kiterjedtebb, mint eddig bármikor. A művelés alól kivett terület
mintegy hetven év alatt megnégyszereződött. Sopron pereme szétterült, egyre nagyobb
területet véve el más területhasználati kategóriáktól. A települések kontúrjai elmosódtak,
összefolytak. A terjeszkedés elsősorban a mezőgazdasági területeket fenyegeti: a szántókat,
szőlőket, hétvégi kerteket. Az évszázadok óta művelés alatt álló településkörnyéki területek
felhagyásuk után átalakulnak kertvárosias beépítésű, vagy iparterületté. Példa erre a
25

Ny-Mo-i Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft., „Sopron MJV Környezetvédelmi Programja
2010-2015”, Dr. Winkler, G., 2.3.7 Táj- és területhasználat, valamint az épített környezet állapota, pp. 120-154,
2010.
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Virágvölgy, a Kutyahegy, a Pihenőkereszt beépítése, valamint az Arany-hegy, a Bánfalvipatak déli partja menti szolgáltató központok.
Míg a Lőverek esetében – egyelőre – sikerült megőrizni a szolid átmenetet az ember által
birtokba vett terület és a kezelt erdő között, addig az északi és déli ipari negyedek határán
nincs tájképileg, esztétikailag elfogadható kapcsolat a beépített és a nem beépített terület
között.
Veszélyforrást jelent a tájképi harmóniára a város robbanásszerű fejlődése, nagy területek
belterületbe vonása, a beépítések kitolódása a tájba. Sok jellegzetes tájelem szorult vissza, a
jellegzetes soproni tájat a szétesés fenyegeti. Az emberlakta térséghez képest háttérbe
szorultak a szőlők és a városon kívüli kertek. A területi – mennyiségi – terjeszkedésen felül a
másik veszélyforrás a jellegbeli – minőségi – átalakulás.
A régóta a településekhez tartozó területeket a jellegvesztés fenyegeti: a beépítés sok
esetben fokozódik – habár ennek a Lőverek jellegvédelmi rendelete gátat vet –, máshol
tájképileg nehezen elfogadható, a helyhez nem illő épületeket emelnek. Ez a tendencia
különösen a belterület külső övén, az új iparterületek és lakóterületek viszonylatában jelentős.
A falvak közül Brennbergbánya őrizte meg leginkább karakterét: a beépítés még mindig
falusias. Az összkép megmaradása elsősorban a terület alábányászottságának köszönhető,
mely lehetetlenné teszi az intenzívebb beépítést. Bánfalva mára a város része, csak távolabb
eső területei mutatják a falu régi jellegét. Balf különálló egységéhez kertek sora és a Balfi
parkerdő vezet.
A keleti oldal új, önálló mozaikeleme a Tómalom, melynek rácsos alaprajzát a védett
Szárhalmi-erdő szélére telepítették, mely tény természetvédelmi aggodalmakra adhat okot. A
tómalmi településrész tájbeli kapcsolatot sokkal inkább Fertőrákossal mutat, mint Sopronnal.
Balf, Tómalom és a környező kistelepülések a városkörnyéki apróbb-nagyobb
beépítésfoltokkal együtt (Jánostelep, Táncsicsmajor, Brandmajor) jelentős veszélyforrást
takarnak a táj szétforgácsolódása vonatkozásában. A telepek vonzzák a város beépített
területének határát, ezáltal veszélyeztetve a még meglévő, mozaikos területhasználatot, a
belterület-külterület egyensúlyát.
A város körül – az erdővel határolt részt kivéve – szőlőket, kerteket, szántókat vontak
belterületbe: helyükön lakóterület és gazdasági terület van, jobbára megvalósult és több
tervezett beépítéssel. Nagyobb beépítések, melyek megváltoztatták a táj összképét az adott
irányban: a Kutya-hegy, a Virágvölgy és a Bécsi-domb, az Arany-hegyi ipari park, a délkeleti
ipari terület. Előbbiek a szőlőktől és a kertektől vontak el területet, míg utóbbiak inkább rét,
legelő, ill. szántó területeket foglaltak el. A tájban a település egyre nagyobb területet
követel magának, megszüntetve ezzel olyan hagyományos tájképi elemeket, mint a
kisparcellás szőlőművelés és a városkörnyéki kiskertek, gyümölcsösök.
Területhasználat
… legmagasabb az erdők aránya, de nagyságrendileg rögtön utána a művelés alól kivett
területek aránya következik. … a művelés alól kivett, azaz megközelítőleg a beépített
területek aránya a kertek, a szántó és a szőlő rovására növekedett, ami 25 év alatt 3
százalékpontos belterületbe vonást jelent a teljes közigazgatási területhez viszonyítva, más
szóval a „kivett” terület 25 év alatt 16 százalékkal növekedett. E folyamat a tájkarakter
módosulását vonja maga után, tájértékek megszűnésével fenyeget.
Negatív tájhasználati hatások:
• a belterület fokozatos és fokozott növekedése,
• a város növekedésének szétterülő tendenciája,
• igénytelen, tájképet zavaró épületek megjelenése és sokasodása, főleg a belterület peremén,
• egyen-lakóparkok és óriás ipari csarnokok szaporodása: a város peremterületeinek
eljellegtelenedése,
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• a fokozódó és tájba nem illesztett beépítések miatt a jellemző látképek eltűnése,
• a tájszerkezet egyensúlyának felborulása: a „város – táji keret”, valamint a művelési ágak
változatosságának veszélyeztetettsége,
• a hagyományos művelési formák visszaszorulása,
• a mezőgazdasági területek elhanyagolása: rendezetlen külterületi részek,
• kertek, gyümölcsösök, szőlők eltűnése, átalakulása lakóterületté. A szórványos és
felügyeletlen beépítés túlzott mozaikosodáshoz vezet.
Beépített területek a külterületen
Főleg szőlőkhöz, mezőgazdasági/erdőgazdasági tevékenységhez kötődő épületek/építmények
találhatóak Sopron jelenlegi külterületein. Ide tartoznak a volt mezőgazdasági üzemi
telephelyek, melyek mára más funkciót kaptak.
Hozzátartozik a kertek, keskenyparcellás szőlők látképéhez a kis kerti házak, présházak,
műveléshez kapcsolódó építmények. Igényes kivitelezés esetén színesítő tájelemmé
válhatnak, sok esetben sajnos ennek az ellenkezője érvényesül.
A szerkezeti terv 2005-ös módosításában a tervezett belterületek, tartalék lakóterületek az
egykori kertek, szőlők, szántók közül kerülnek ki. E külterületek zömének művelését már
korábban elhanyagolták, lepusztulásnak indultak. Ezek a részek ma még látványra
külterületek, de a 2005-ös módosításban és a szabályozási tervekben zömmel
üdülőterületként, kertvárosias lakóterületként, illetve ipari területként szerepelnek.
A leendő belterületek beépítése megszünteti a táj a területen addig jellemző karakterét,
azonban a lakóterületek iránt igény megnövekedése, valamint a meglévő szabályozás nem
hagy más lehetőséget. A területek leendő beépítésekor figyelembe kell venni a meglévő
beépített területek és a táj adottságait. A szabályozás eleve kismértékű beépítést engedélyez,
azonban már ez is átírja a táj arculatát. Az építési engedélyek kiadásánál törekedni kell a
tájbaillőségre: a túlzott beépítés, a kitételeknek ugyan megfelelő, de mégis zavaró hatást
keltő épületek jóváhagyásának elkerülése érdekében.
Épületek, építmények, létesítmények a külterületen:
• Gazdasági vonatkozású:
- Jánostelep: a várostól északkeletre. Részben falusias, részben gazdasági (mezőgazdasági
üzemi, ill. kereskedelmi, szolgáltató) terület.
- Sopronpuszta: az üzemi tevékenység megszűnt, a lakásokat használják. A szerkezeti terv
falusias lakóterületként jelöli.
- Táncsicsmajor: ÉNy: falusias beépítés, mezőgazdasági üzemi terület.
- Nyugatimajor: ÉNy: falusias beépítés „kockaházakkal”, valamint mezőgazdasági üzemi
terület.
- Brandmajor: a várostól délre fekvő, falusias lakóterület.
- Szőlőtelep Balftól északra: falusias beépítésként jellemzett terület.
• Kulturális, turisztikai vonatkozású:
- Gyermek- és Ifjúsági Tábor, Brennbergbánya
- Páneurópai Piknik emlékmű és emlékpark
- Muck-i kilátó, volt Mucki őrs: az őrs helyén létesítendő magánkórház (vagy más
létesítmény) esetén annak környezeti hatása fokozottan ellenőrizendő
- TV-torony: látképi jelentőségű, turisztikai célú felhasználása – kilátóként – javasolt.
- Károly-magaslat: Winkler Oszkár jellegzetes kilátója hozzátartozik Sopron látképéhez.
- Várhely: régészeti értéket képviselő földvár és halomsírok. Az esetlegesen fokozódó
turisztikai igénybevétel esetén figyelembe kell venni, hogy fokozottan védett terület
- Kisebb kilátótornyok: passzív tájképi jelentőség
- Fertő-tavi vízitelep: területfelhasználását külön szabályozási terv és környezeti
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hatásvizsgálat szabályozza
• Egyéb, „különleges” létesítmény:
- Hulladéklerakó a Harkai-platón
- A GySEV keleti rendezőpályaudvara
Negatív hatások a külterületek kapcsán:
• a belterület terjeszkedése, a külterület, s vele az általa képviselt táji értékek háttérbe
szorulása,
• a kertkultúra háttérbe szorulása, ezáltal a hagyományos gazdálkodási formák
elszegényedése,
• szőlők, kertek eltűnése, a jellemző telekszerkezet átrendeződése, a tájhasználat torzulása,
• felhagyott mezőgazdasági területek, gondozatlan, elhanyagolt kertek és szőlők negatív
tájképi hatása, valamint (legális és illegális) beépítést ösztönző szerepe,
• építészeti és esztétikai szempontból igénytelen épületek/építmények megléte, ill.
felhúzásának veszélye,
• a hiányos infrastruktúrából adódó környezeti károk eshetősége a külterületi lakóterületek
esetében,
• a rendező pályaudvar és a hulladéklerakó fokozott környezeti hatása. A létesítmények
jellegéből adódóan nagyobb a környezetszennyezés veszélye, mint a volt mezőgazdasági
létesítményeknél.
Központi belterület
Belváros – római városfallal körbevett terület
Az egykori Városalapítók, háztulajdonos arisztokraták és polgárok ma már alig lakják, a
gazdag családok még a 19. század végén kiköltöztek a villanegyedekbe, leginkább a déli
elővárosba és a Lőverekbe. Az egykori pompás paloták, polgárházak rendeltetése,
hagyományos használata megváltozott, az épületek a 19. század végétől, de különösen a
második világháború után kis bérleményekre osztódtak fel. A Belváros házai külsőre jó
állapotban vannak. A várfalon belüli tömbök élete csendes, az épületek leginkább igazgatási,
egyházi, oktatási, művelődési, kulturális, idegenforgalmi, vendéglátási rendeltetéseknek
adnak helyet, a kereskedelem szinte teljesen kivonult az ódon házakból. A várfalon belüli
házak gépjárművel való megközelítése nehézkes, a parkolás lehetőségei korlátozottak. A
Belváros ilyen jellegű használata a környezetet kevéssé veszélyezteti, de nem is túl hasznos.
A turistákat a Várkerület „felfogja”, a bensőséges hangulatú Belvárost sokan meg sem
találják. A lakások egy részét eladták, több barokk palota üresen áll vagy használata méltatlan
az épület kvalitásaihoz. Új rendeltetést kell keresni, az épületeket belülről is teljesen
korszerűsíteni kell. Erre vannak jó példák (Templom utca 18., 20., 22. stb.). Élénkebb élet
kellene, a szelíd turizmus erőteljes növekedést hozhat. Lehetőleg a magas igényű turistákat
kellene a Belvárosba különböző környezethez illő, azt nem terhelő kínálattal becsábítani. A
különböző szabályozások ellenére a Belváros területén élénk gépkocsiforgalom tapasztalható,
a gyalogosok helyzete nem sokat javult. Csak az itt élők számára szabad a megcsendesített
gépkocsi-közlekedést biztosítani.
Negatív környezeti hatások:
• a hagyományos történeti városrész lakosságának kedvezőtlen szociális összetétele,
• a lakóépületek, egykori gazdag épületbelsők belső tereinek felaprózódása, a műemlékekhez
méltatlan szakszerűtlen, szegényes épülethasználat,
• a Belváros zártsága, a Várkerület elzárja a Belváros látványát, az átközlekedési lehetőségek
száma csekély,
• zavaróan nagy gépkocsiforgalom, a gyalogosok visszaszorulása,
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• gondozatlan, elhanyagolt udvarok,
• falfirkák szaporodása,
• korszerű fűtés hiánya,
• zöldfelületek hiánya, korlátozott lehetőség új zöldfelületek kialakítására.
Várkerület – az egykori várkör – „glacis” – területe
Várkerület, Ógabona tér, Színház utca, Petőfi tér
A várárok ellipszis alaprajzú, széles sávja, mely zárt beépítésű épületsorral kapcsolódik a
római kori Belváros belső magjához. A lendületes beépítési vonal, és az azt határoló zártsorú
házak külső és belső gyűrűje hatásos, zárt és mozgalmas, „sodró” térformát teremtett, melyet
a második világháború utáni indokolatlan bontások (Nagy-Rondella, várfalak „kibontása”,
stb.) több helyen kedvezőtlenül befolyásoltak. A Várkerület sajátos arculata csak részben
maradt fenn, építészeti egységét az 1960-as évek léptéktelen foghíjbeépítései megtörték, a
Várkerület elvesztette egységes jellegét, tereinek sodró, áramló hatását. A műemléki,
régészeti feltárások új értékeket hoztak napvilágra, a kompozíció egészének felbomlása
azonban súlyos károkat okozott. A várfal mentén történt szakszerűtlen bontásokkal megindult
a „belső várkör” kialakítása. Utóbbi azonban soha nem telt meg élettel, ugyanakkor a
várfalhoz szervesen ízesülő házsorok „félbevágása” súlyos károkat okozott. A belső várkör a
gyalogos átjárókon keresztül közelíthető meg. Ezek a gyalogutak elhanyagoltak és piszkosak,
folyamatos karbantartásuk nem biztosított. A várfal melletti tervezett sétány teljes körű
megvalósítása irreális cél volt, a körüljárhatóság hiánya még „céltalanabbá” teszi az elkezdett,
durva városépítészeti beavatkozást. Az épületsáv átjárhatósága a Belváros irányában nem
elégséges.
Maga a Várkerület a 20. század derekáig egységes burkolattal, nagyvonalú, burkolt felülettel
rendelkezett. Ezt az 1940-es évek elején támfalakkal közlekedési sávokra bontották. Ezzel
egységes hatása tovább csökkent. Az elmúlt években történt egyirányúsítása közlekedési
katasztrófát okozott. A város teljes gépkocsiforgalmának a Várkerületre történő rászervezése
– „városrész méretű körforgalmi csomópont” a város egyéb részeiből külvárosokba irányuló,
a területtől „idegen” forgalmát idekényszerítette. A történeti beépítés közé szorított
gépkocsiforgalom a két oldal beépítésének és használatának történeti egységét szétrombolta, a
Várkerület attraktivitását nagyobb részt elvesztette, ugyanakkor a római várfalakon belüli
terület gépkocsiforgalmát részben „megszűri”.
A Várkerület jelenleg a kereskedelem – sajnos nagyobbrészt tömegáruk – és szolgáltatások
(részben egészségügyi szolgáltatások, fogorvos, másrészt egyéb szolgáltatások,
szépségápolás, stb.) legkedveltebb sávja, a gyalogos közlekedés meghatározó jelentőségű
„körfolyosója”.
Negatív környezeti hatások:
• zavaró méretű „idegen” átmenő – nem „célirányos” – gépkocsiforgalom,
• a Várkerület közötti funkcionális és városképi kapcsolat széttöredezése,
• az üzletek „alulhasználtsága”, magas igényeket kielégítő kereskedelem hiánya,
• A Várkerület egységes közlekedő felületének széttördelése, indokolatlan tagolása,
• leszűkülő járdafelületeken nagy gyalogos forgalom,
• üzletek, szolgáltatás kulturálatlan, „tervezetlen” kitáblázása, ízléstelen városképi arculat,
• falfirkák szaporodása,
• a második világháború utáni meggondolatlan bontásokkal létrehozott túl nagy térségek,
ezek helyén esetenként túlzott méretű beépítések, rapszodikusan változó, helyenként igen
kedvezőtlen térarányok.
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Külső belvárosok
A történeti Belvárossal egy időben, azokhoz a Várkerület széles, üres sávjával kapcsolódva
négy történeti városrész kapcsolódik. Ezek szerkezete kisebb-nagyobb eltéréseket mutat, a
négy fertály sajátos városszerkezeti jellegzetességekkel rendelkezik, mely a fertályok
városképében is megmutatkozik. A római városfallal körülzárt Belváros, a belső
várfalrendszerhez hozzáépített házsorok, a várárok köre – Várkerület – és az un. "külső
belvárosok" ugyancsak egymástól eltérő karakterűek. A Várkerület összeköti és ugyanakkor
karakteresen el is választja a Belvárost és a külső belvárosokat. A külső belvárosokat a török
korban dr. Lackner Kristófnak, a város polgármesterének kezdeményezésére ugyancsak
várfalakkal vették körül. E várfalak részben ma is megvannak, részben a későbbi beépítések
rejtegetik azokat. A külső várfalak külső oldalán – igen hasonlóan a belső várfalrendszerhez –
ugyancsak házak épültek, igaz, utóbbiak többnyire nem tapadnak a várfalakra, hanem
zártkerttel, hátsókerttel csatlakoznak azokhoz. Az egykori térképek (Thirring 1957) jól
mutatják az egykori fertályok határait, érdemes ezeket továbbra is jellegzetes területi határnak
tekinteni. A városrészek:
• Újteleki városrész
• Győri városrész
• Pozsonyi városrész – Szent Mihály domb
• Déli városrész
Első fertály: Újteleki városrész
• Hátulsó utca, Újteleki utca, Ferenczi János utca
• Lackner Kristóf utca, Csarnok utca
• Móricz Zsigmond utca, Rákóczi utca, Csatkai Endre utca
A külső belvárosokra jellemző, változó beépítés: szabálytalan, változatos városszerkezet.
Hagyományos lakóövezet, a 19. századtól kezdve középületeknek is helyt adott. A terület
elhanyagolt és perspektíva nélküli, a kereskedelem és vállalkozások számára kevésbé vonzó.
A történeti városrész rehabilitációjára példás tervek készültek, melynek végrehajtásához
hozzá sem fogtak. A terület fejlődése spontán, átépülése esetleges.
A Rákóczi utca – Móricz Zsigmond utca – egykori Hosszúsor – (Lange Zeile) a város nyugati
határától keleti határig egyetlen, egységes, mezővárosias jellegű beépítés volt. A Hosszú utca
és a déli városfal közötti területet jellegzetes, „több udvaros” beépítéssel intenzíven
hasznosították.
A nyugati fertály – Újteleki városrész – területén német telepesek építettek maguknak
házakat. A területet a mai Újteleki utca északnyugati házsorának hátsó telekhatárán húzódó
külső várfal, délről a Hosszú sor (ma II. Rákóczi Ferenc utca) északi házsorának hátsó
telekhatárai és a Rák-patak vízét a várárokba vezető vizesárok vonala – a későbbi Pejachevich
köz, majd Iskola köz és ma ismét Pejachevich köz – keletről a Petőfi tér – az “Árokkör”
(Grabenrunde) vagy "Várkerület" nyugati házsora – és az Ógabona tér határolta. A városrész
kapuja az Újteleki-kapu volt, mely a terület északnyugati sarkában, az Újteleki utca az Élesszög – ma II. Rákóczi Ferenc utca – találkozásánál helyezkedett el. A kaput 1884-ben teljesen
lebontották (Heimler 1936).
A terület utcáinak szabálytalan vonala az egykori terepadottságokat – vízelvezető árkok,
mélyületek – követte. A Hátulsó utca a Hosszú sort az Ógabona térrel kötötte össze: az utcát
“Hindergasse” néven először 1410-ben említették oklevélben. Keleti oldalán a szabálytalan
háromszög formájú tömb szabálytalan formájú telkekkel épült be. Nyugati házsora a
tömbbelső közepén húzódó vízelvezető mélyület – "Reichni" – vonaláig terjedt. A vízelvezető
“Reichni” vonalán túl széles telekosztással módos gazdaházak épületek (Újteleki utca páratlan
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déli házsora).
A Hátulsó utca északi beépítését a sűrűbb telekosztás jellemezte. A telkeken – igen hasonlóan
a Hosszú sor északi házsorához – fésűs beépítésben utcára merőleges, keskeny, egytraktusos
házak sora épült. Ezek a házak három helyiségből – konyha, szoba és kamra – álló, egységes
alaprajzzal létesültek, az épületek lefedése nyeregtetős volt, a tető hosszoldalát “beadós”
szénaajtó gazdagította. A házak finom részleteit a kőből faragott ablak- és kapukeretek adták,
ezekből néhány részlet fennmaradt.
Az apró, utcára oromfallal néző házak nagyobb részét az 1950-es évektől kezdve fokozatosan
elrontották, a homlokzatokat kevés építészeti díszüktől megfosztották és a régi hatosztású
barokk nyílászárókat “modern” háromosztású ablakokra cserélték ki. Az épületek megelőző
karbantartására ugyanakkor nem fordítottak figyelmet. Az elmúlt évszázadban a tömb
telekosztásának egykori harmóniája is felborult. Az 1960-as években az egykori katonai
nevelőintézetet – ekkor Ruhagyár – észak felé tovább építették: a lapostetős, egyemeletes
szárny – tetőzetén ormótlan gépészeti berendezésekkel – végleg tönkretette a terület történeti
arculatát. A Schneberger család húsüzemének területe ugyancsak több telek összevonásával
jött létre. Ennek északkeleti végén már az Ógabona tér nagyobb szélességű telkei – ezeken
pedig emeletes épületek – épültek. A húsüzem a tömb belseje felé terjeszkedett: az ott lévő
korábbi sűrű telekosztás fokozatosan eltűnt. A két nagy épületegyüttes által közrefogott
"zárvány" – a fennmaradt néhány oromfalas ház – így a 12. és 14. számú épületek –
környezetének eredeti léptéke az átépítések során lépésről lépésre elveszett. Maguk az
épületek is gyors romlásnak indultak. Formájuk az 1950-es évekig a 18. századi állapotot
őrizte.
Negatív környezeti hatások:
• átalakulásában „megrekedt” városrész: rossz állapotú gazdaházak, nagyméretű, 19. századi
bérházak, hézagtelkek és új beépítések keveréke,
• leromlott épületállomány, gondozatlan belső udvarok, kertek, falfirkák szaporodása,
• bántó tömegű ipari épületek (volt Ruhagyár lapos tetős tömbje),
• egykori borospincék kihasználatlan, hatalmas rendszere,
• tömbbelsőkön belül rendezetlen beépítés, igen rossz állapotú, a szőlőművelés visszaesésével
jelentőséget és rendeltetését vesztett épületállomány,
• Újteleki utcán, Rákóczi utcán át nagymértékű „idegen” forgalom.
Második fertály: Győri városrész
• Füredi sétány, Paprét, Ikva-part, Torna utca,
• Árpád utca, István bíró utca, Ötvös utca,
• Magyar utca, Pócsi utca
A Várkerülettől észak-keletre elterülő terület sokáig vizenyős terület volt. A Torna utca
vonalán vezették ki az Ikvába a várárok áporodott vizét. Az elvezető árokba szennyvíz is
került. A patak az Ikva előtt szélesen elterült. A Paprét (Pfarrwiese) hatalmas fás-ligetes
területe a későbbi feltöltés során alakult ki. A vizes-nedves terület a Szent Mihály-plébánia
javadalmához tartozó rét volt.
A Híd utca felé eső utolsó tömbök számtalan építészeti értéket rejtegethetnek. A leírások
szerint itt korábban malmok is állhattak. A várfal a Sziget köztől keletre keresztezi a patakot.
A beépítés szövete jól mutatja a külső várfal feltételezett vonalát. E területen különösen
indokolt a részletesebb épületkutatás: az épületek helyreállításáról a történeti vizsgálódások
után, azok eredményeinek figyelembevételével szabad dönteni. Ugyancsak óvni kell a
történeti építményeket - támfalak, kerítések, kerítés pillérek (az 1784. hrsz. telek tégla pillérén
kő faragványokat látni) - és a jellegnövényeket. A Híd utca torkolatában a patak "kapu"
jellegét kell erősíteni, a meglévő beépítés rekonstruálásával.
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A Várkerület és a Paprét közötti terület láthatóan a kereskedelem és szolgáltatások által
„kedvezményezett” sávja a városnak. A Füredi sétány lényegében a Várkerület
„megkettőzésével” létrejött második üzlet- és sétáló utca, élénk élettel. Az elképzelt és a
Fenyő Áruház építésével megkezdett kétszintes városközpont – „deck” – gondolata (tervező:
Foltányi Miklós - Winkler Gábor - Varga István terve) teljességgel megbukott. A Füredi
sétány megnyitása egészében mégis a terület „hasznot hozó” felhasználását segítette elő, a
történeti szellemű városfejlesztés jó példája. A terület kereskedelmi forgalma az utóbbi
időben megcsappant. A kereskedelem a Torna utca irányában is terjeszkedne, utóbbi utca
kedvezőtlen méretei korlátozzák a fejlődést.
A Paprét sport- és zöldterület jellege fennmaradt, de nem fejlődött. A terület történelmi
hivatását szállodák és vendéglátó intézmények gazdagítják. A műemléki védettségű zsinagóga
állapota válságos, a spekulációs lakásépítés körbefogta és fojtogatja a rossz állapotú, értékes
épületegyüttest. Az Ikva partja rendezetlen.
Az Ötvös utca és Torna utca – István bíró utca közötti terület különleges, hosszútelkes, belső
utcás beépítését keletről új beépítésekkel megbolygatták. A belső utcák a részházas
hagyományokat őrzik, revitalizációjuk nehéz, de nem lehetetlen feladat. A Torna utca és
Ötvös utca közötti egyik keskeny telekre példaértékű beépítési elképzelés született, mely a
megújulás lehetséges módját és célszerűségét bizonyíthatná, az építés azonban anyagi
okokból sajnálatos módon abbamaradt (tervező: Józsa Dávid – Winkler Gábor).
A Magyar utca és környéke tipikus kisvárosias terület, jobbára emeletes, zártsorú házakkal.
Átmenő közúti forgalma súlyosan károsítja az épületállományt és az ott élők egészségét.
A Pócsi utca és környéke jellegzetes mezővárosi jellegű terület, eredetileg szinte kizárólag
utcára merőleges beépítésű házakkal, melyek zártsorúsodása már a 19. század elején
megindult. Az épületek nagyobb részét szakszerűtlenül „modernizálták”, az utca karaktere
ezzel sokat veszített festői hatásából. A terület kevésbé elhanyagolt és „reménytelen” sorsú,
mint az Újteleki és Szent Mihály városrész egyes utcái. A Pócsi utca irányából a papréti
zsinagóga felé elindult spekulatív lakóházépítés alacsony építészeti minőségű, esetleges, és
tervezetlen megoldású.
Negatív környezeti hatások:
• lassan átalakuló városrész: eltérő adottságú és állapotú gazdaházakkal, részben leromlott
illetve átalakítással elrontott épületállomány,
• tömbbelsőkön belül rendezetlen beépítés, részben rossz állapotú, rendeltetését vesztette
épületállománnyal,
• elfogadhatatlan állapotú közművek, erős környezeti szennyeződés,
• a Lackner Kristóf által épített külső várfalakat elépítették, kibontásra várnak,
• Torna utcán és Magyar utcán át nagymértékű „idegen” közúti forgalom terheli.
Harmadik fertály: Szent Mihály domb – Pozsonyi városrész
• Északi Ikva-part, Festetics major és környéke, Festőköz, Rózsa utca, Halász utca, Sas tér
• Bástya utca, Bécsi utca, Patak utca
• Szent Mihály utca, Fövényverem, Gazda utca, Hegy utca
• Halász utca, Balfi utca, Híd utca
Szent Mihály domb
A terület középkori beépítése egyidős az Árpád-kori Belvároséval. Az ókortól fogva
folyamatosan temetkezési hely is, a római nekropoliszt kora keresztény temető követte. A
város kora középkori temploma a temető mellett helyezkedik el. Beépítése a terület változó
szintadottságaihoz igazodik. A fő közlekedési utak változatos vonalvezetéssel a Szent Mihály
domb rétegvonalait követik. A kora középkori település fő tengelye a lejtős Szent Mihály
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utca, melynek két végében egy-egy középkori eredetű templom áll. Ez a korai középkor
városépítészetének jellegzetes megoldása. A szélesebb közlekedési utakra, girbe–gurba
utcákra merőlegesen keskeny lépcsős sikátorok futnak.
A kora középkori települést eredetileg szőlősgazdák és Bajorországból betelepült, szegény
babtermelők – „Bohnenzüchter” (ún. poncihter) – lakták. Később az iparos lakosság is
letelepedett e tájon (kőfaragók stb.).
A "poncihter–negyed" fejelődését hosszú ideig építési tilalom akadályozta: a terület
épületállománya tragikus módon leromlott. A negyedre 1960 körül Sedlmayr Jánosné majd
később Farkas Mária készített példaértékű megújítási tervet, ezek egyike sem valósult meg. A
történeti épületek nagyobb része – boros-pincék, présházak, pajták és raktárak – eredeti,
történeti hivatását elvesztette. A német ajkú lakosság kitelepítésével a szőlőművelés
abbamaradt, az értékes melléképületek rendeltetés híján elpusztultak vagy pusztulófélben
vannak.
A negyed magasabban fekvő részére az 1980-as évek osztrák-magyar szállodaprogramja
következtében hatalmas szálloda-együttest erőltettek, mely a Vár-kerület irányából is bántóan
mutatkozik. A Hotel Sopron nagyságát, léptékét és funkcióját a Szent Mihály-domb beépítése
alig viseli el. A létesítmény fokozott gépkocsiforgalmat vonz a területre. .Az új 84-es út
megépítésével a Szent Mihály-domb átmenő forgalma ide tevődött át, tehermentesítve a belső
utcákat. Az út azonban újabb beépítéseket vonzott. Közülük a spekulációs céllal épült Uszoda
utcai házsor teljesen eltakarta a Belváros megismételhetetlenül szép, egyedülálló
látványát.
Az új elkerülő út a városrész korábban egységes jellegű szerkezetét szétdúlta. A római
kori amfiteátrum feltárásra váró építménye a közlekedési út északi oldalára került, a történeti
környezettől leszakadt. Rendeltetés nélkül áll az egykori „esernyős” ház, más, értékes kerti
házakat műemléki védettségük ellenére lebontottak.
Az elkerülő úttól délre, lejtős terepre épített Pláza forgalmával súlyosan megterhelte
környezetlét és újabb beruházásokat vonzott e területre. A Bécs felé vezető útról feltáruló
látvány – jellegzetes „pannon táj” – a nagy beruházásokkal hátrányára változott. A teljes
völgy – százötven hektárnyi terület – kereskedelmi és ipari célú beépítését mindeddig
sikerült megakadályozni.
Pozsonyi kapu
A Szent Mihály domb keleti oldalán tovább folytatódik a mezővárosias „gazdanegyed” –
Gazda utca és környéke. A lakóterület a 20. század során tovább bővült: keleti peremén
kevéssé igényes családi házak épültek. A kétezer éves temető a Pozsonyi út nyugati oldalán
tovább bővült és nagy területet foglal el a Virágvölgyből.
A várost északról – Pozsony, Fertőmeggyes, Fertőrákos irányából – megközelítő, kétezer éves
út korábban egyedülálló városképet nyújtott. Az emelkedő végén a Szent Mihály templom
tornya jelezte a domb mögött elterülő gazdag, középkori várost. A domboldalt a lehető
legalacsonyabb építészeti színvonalon, hatalmas ipari épületekkel építették be, a város
hagyományos „Pozsonyi kapuja” eredeti jellegében ezzel elveszett.
Negatív környezeti hatások:
• tervezetlenül, esetlegesen átalakuló városrész: eltérő adottságú és állapotú gazdaházakkal,
részben leromlott és nagyobbrészt alacsony építészeti színvonalon átalakított elrontott
történeti épületállomány,
• tömbbelsőkön belül rendezetlen beépítés, részben rossz állapotú, rendeltetését vesztette
épületállománnyal,
• az elkerülő úton keresztül nagymértékű átmenő forgalom,
• a történeti „Pozsonyi városkapu” látványának megsemmisülése,
• igénytelen és léptéktelen beépítés alacsony színvonalú ipari csarnokokkal, „egyszer
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használható, eldobható” építményekkel.
Negyedik fertály: Déli városrész
• Széchenyi tér, Móricz Zsigmond utca, Rákóczi utca, Csatkai Endre utca, Erzsébet utca,
Mátyás király utca
A történeti Belváros és a déli külső belváros hagyományos zártságát – a várfalon ebben az
irányban soha nem nyitottak kaput – csupán az 1800-as évek utolsó harmadában törték át új,
egyenes, szabályos utcákkal. A terület mára jellemzően zártsorú beépítésű, alaprajza szinte
sakktáblaszerűen tervezett.
A Széchenyi tér mai formája a „hosszú” XIX. század során alakult ki, évszázadokon át csak a
Várkerület két vége és a Lange Zeile csatlakozott hozzá. A tér déli fala a Lange Zeile része
volt, valamikor apró házak sorakoztak itt. Északi oldalán, a várfal mellett sokáig kertek
húzódtak. A tér helyén kettős tó volt, melyeket a XIX. század első felében, két ütemben
csapoltak le, majd töltöttek fel, így kialakítva a polgárok által kedvelt sétateret, a Promenadeot. A Széchenyi tér kiforrott építészeti összhangja mindenképpen védendő érték: a
historizmus számos jellegzetes, országos szempontból jelentős alkotásai állnak itt.
Kiemelendőek a tér arculatának meghatározó épületei. Ide tartozik az év-századok átépítéseit
hordozó, de mégis harmonikus Széchenyi-palota, a barokk Domonkos („kéttornyú”) templom,
valamint a nemrég a lehetőségekhez képest szépen felújított volt Kaszinó, ma Liszt Ferenc
Konferencia és Kulturális Központ. Mellettük megemlítendő a postapalota, a volt
takarékpénztár épülete (Széchenyi tér 19.) és az orsolyiták épületegyüttese a csillagvizsgáló
toronnyal,
Az első kapcsolatot az óvárossal dél felé 1855-ben létesítették, amikor a várfal lebontásával a
térig hosszabbították a Templom utcát. Az új utcarész historizáló építészeti alkotásai a
második világháború során megsemmisültek, helyükre a környező építészeti alkotásokat
tiszteletben tartó, zártsorú beépítés került.
Dél – a vasút – felé 1873-ban nyitottak az Erzsébet utcával. Az utca zömmel a késői
historizmus stílusában emelt épületei harmonikus utcaképet nyújtanak. A látványra jó hatással
volt az utcafásítás cseréje. Az utca egyik legnagyobb értéke a Russ-villa, mely jelenleg
múzeumi raktárként funkcionál. Az elhanyagolt épület megmentésére, újra életre keltésére
több terv készült, a megvalósítás azonban várat magára. A szép nagypolgári villa sorsát
nehezíti szerencsétlen körbeépítettsége, és mai életvitelhez nehezen illeszthető kialakítása.
Végül, 1935 körül, a Domonkos-templom melletti Tschurl-ház lebontásával kiszélesítették az
átjárót, és a térig kiépítették a Mátyás király utcát. Itt főleg a 20. század elejének korai modern
épületei alkotják az oldalfalat. Kiemelendő a GySEV-palota. A déli belváros további utcái is
vonalasan, tervszerűen épültek ki.
Negatív környezeti hatások:
• Az épületek felújításánál, átalakításánál az építészeti jelleget romboló megoldások esetleges
alkalmazása
• Az építészeti értékek (pl. Russ-villa) elhanyagolása, lepusztulása
• A Rákóczi utca–Erzsébet utca–Deák tér–Csatkai Endre utca tömbjének méltatlan
területfelhasználása
• az egykori külső várfal feltáratlansága és rossz állapota, a még álló két kerti ház közül az
egyik aggasztó állapota
• Nagy átmenő forgalom mind az utcákon, mind a téren
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Elővárosok – „Vorstädte”
A külső várfalak a 19. századra teljesen elvesztették jelentőségüket. Helyüket azonban a
hozzájuk tapadó illetve vonalukhoz igazodó házsorok megőrizték. A külső várfalon kívül
először az „országutak”, jelentősebb fő közlekedési utak mentén indult el a beépítés, majd a
20. század során megindult az ezek közé eső területeknek házakkal való „feltöltése”. Ezeket a
városrészeket már a 19. században „Elővárosoknak” – Vorstädte – nevezték. A város
fejlődése ezzel kisebb-nagyobb mértékben parttalanná vált.
A. Déli elővárosok
• Deák tér környéke a vasútvonalig
• Egyetem környéke, Alsó-Lőverek
• Erzsébet - kert környéke, Felső-Lőverek
• Szanatóriumok
• Egeredi-domb és környéke
Deák tér környéke
A Lackner Kristóf által épített külső városfaltól délre eső térség egymástól eltérő szerkezetű
és karakterű negyedeket foglal magában. A történelmi Belvároshoz legközelebb a Deák tér
esik, utóbbi a 19–20. század elején kijelölt és fokozatosan beépített észak-déli szabályos utcák
déli lezárásaként, a Rák-patak lépésről-lépésre történő beboltozásával létesült. A Deák tér
csendes sétatér jellegét a legutóbbi átépítés megváltoztatta.
A Deák tér épületei közül a közelmúltban tulajdonosai nem egyet szépen helyreállítottak. A
megkezdődött folyamat támogatását érdemes kiterjeszteni még számos, a tér összhatása
szempontjából fontos épületre. Így például a jó ideje kihasználatlan Deák-étterem
„újraélesztése” mind városképi szempontból, mind a tér közösségi életének fellendítése
szempontjából kívánatos lenne.
A Deák téri sétatér – promenád – „kiszolgáló” útja a Csengery utca. Utóbbit délre a
várostestet két részre bontó vasútvonal határolja. A Csengery utca hosszú ideig lakóutca volt,
az utcát önálló lakóépületek, illetve a Deák térről átnyúló telek-végekre épült épületszárnyak
szegélyezték. A város új közlekedési koncepciója a Deák tér részbeni forgalommentesítésére
a Csengery utcát szemelte ki. Az utca forgalma ugrásszerűen megélénkült, a városi gyűjtőút
és vasút közé szorult háztömbök élete elviselhetetlenné vált. A széles, nagy járműforgalmú
közlekedési csatorna a zaja és környezetterhelése a távolabb eső intézmények – egyetemi
kollégium – életét is erősen zavarja. A kettős aluljáró megépítése a korábban tervezett
felüljáróval szemben kedvezőbb megoldásnak bizonyult.
A Deák tér keleti végében, az egykori közkórház területén és annak környékén az 1960-as
évek elejétől lakótelep épült, szabadon álló sávházakkal, házgyári típusú tömbházakkal. A
Kőfaragó téri lakótelep több jelentős közintézménynek is helyet ad (múzeum, iskolák,
rendelőintézet stb.). A vasút és a lakónegyed közé ékelődő, Elzett gyártelep rendeltetése és
használata megváltozott, környezetét zaj- és porhatással már alig terheli. A GySEV
állomástól a Mátyás király utcán át egyenesen a történeti városig lehet ellátni. A pályaudvar
előtti tér nyertes tervpályázat alapján, korszerű lakó-és üzletházakkal épült be. A gondos
tervezés ellenére a város fontos fogadótere ma sem nyert igazi, városi karaktert. A helyzeten
az ide települt „piac” és nagyáruház semmit nem javított, csupán az állomás felé irányuló
gépkocsiforgalmat növelte.
A Lőverek Sopron urbanisztikai „specialitása”, mely sajátos beépítésű, értékes épület- és
növényállománnyal rendelkezik. Kubinszky Mihály szerint a Lőverek sajátos soproni
gyűjtőfogalom, mely alatt a területet, a telkeket és a lőverházakat egyformán értjük.
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Az Alsó- és Felső-Lővereket – egyelőre csak ez az egyetlen helyileg védett terület a városban
– önkormányzati rendelettel óvjuk, melynek célja a Lőverek sajátos karakterének,
atmoszférájának településszerkezetének, növényállományának együttes megóvása.
Alsó-Lőverek
A várostól és a vasútvonalaktól délre eső lejtős terület és szelíd beépítése a 19. század közepe
táján indult el. Az Alsó-Lőverek utcáit a vasútvonaltól délre szabályos, hálós rendszerben
építették. Az egyenes alsó-lőveri utcák mentén magasföldszintes ikervillák állnak, legtöbbjük
még a 19. század végén keletkezett, historizáló stílusú, de találunk itt szép szecessziós házakat
is gazdag díszítésű verandával. A 20. században angol mintára kétszintes sorházak épültek a
Madách Imre utcában. Igen szépek a korai modern stílusában emelt házak. Az utcák képét a
díszes kerítések és gazdag növényzetű előkertek teszik gazdagabbá.
Egyetem és környéke
A Nyugat-magyarországi Egyetem központi épületcsoportja és botanikus kertje sajátos
hangulatú része az Alsó-Lővereknek. Az épületegyüttes zárt egységet alkot, 19. századi,
historizáló és 20. századi modern stílusú épületállománya az elmúlt években dicséretes módon
megújult. Az Egyetem Botanikus Kertje zöld-felületi és természetvédelmi szempontból is
jelentős.
Erzsébet-kert és környéke
Az Erzsébetkert hazai közkertjeink egyik legkorábbika. Helyzetét az elmúlt évtizedekben
létesült Frankenburg úti közúti aluljáró és az ezzel kapcsolatban kialakított közutak
befolyásolták, védett növényállománya és sajátos hangulata megmaradt. Az Erzsébetkert
Sopron fontos zöldterülete, mely a Brennbergi-völgy zöldfelületét „vezeti be” a város belső
részébe (Deák tér). Az Erzsébet-kert körül családi házas beépítéseket és társasházakat
találunk. Új építésű a Nyugat-magyarországi Egyetem korszerű épületegyüttese. Az Ibolya úti
középmagas házak durván átvágják a háttér, a szelíden hajló dombok körvonalát, a városkép
idegen elemei. A későbbi időkben a Lőverek beépítésétől, jellegétől idegen "lakó-telepi"
beépítés kisebb léptékű épületekkel folytatódott, utóbbiak kevesebb prob-lémát okoznak.
Felső - Lőverek
A Felső-Lőverek szűk ösvényei, szabálytalan, keskeny telkei a természeti adottságokhoz
igazodtak: itt a 19. század késő historizáló stílusában festői „lőver-házak” épültek. Az értékes
lőveri telkek és sajátos beépítésük sajátos hangulatot biztosít. Sajnos az épületek egy részét
kicserélték. Az újabb villák, családi házak, üdülők építészeti színvonala igen változó,
megjelenésük gyengíti az egykori karakteres képet. Egészében a terület mégsem vesztette el
teljesen jellegét: a gazdag növényzet, az utakat szegélyező sövényfalak, a gondozott kertek
részben eltakarják az oda nem illő, új épületeket. A Lővér Fürdő együttese külön egységet
alkot. A dombtetőn kialakított, nagyméretű társasüdülő gyengíti a Felső-Lőverek egykori
karakterét.
Szanatórium/ok, üdülők, szállodák
A Lőver körút mentén az 1930-as évektől kezdve napjainkig sorra létesültek a nagyméretű
szálloda- és szanatóriumépületek. Ezek nagyobb léptékük ellenére elfogadhatóan illeszkednek
a tájba. A legutóbbi időkben tervezett toronyházas
szálloda beépítést sikerült megakadályozni. A tervezett magasház helyében a fák
magasságához igazodó, alacsonyabb épületek épültek (Hotel Fagus).
Egeredi - domb és környéke
Az Egeredi-domb környékén a hagyományos Lőverektől némileg eltérő jellegű területeket
találunk. Itt társasházak, sportpályák, szállodák létesültek. Külön egységet képez a József
Attila lakótelep. A Lőver körutat szegélyező épületek egy részét kicserélték. Az üdülők,
villák, családi házak építészeti színvonala változó. A területről jó kilátás nyílik a városra. A
Harkai út menti területek és maga a Harkai fennsík egyelőre még beépítetlen. A szabályozási
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terv a fennsík területén megengedi a beépítést. Félő, hogy a folyamat később nehezen lesz
megállítható, a terület teljes beépítésére is sor kerülhet. A közeli hulladéklerakó hátrányosan
befolyásolja a környék életét.
Negatív környezeti hatások:
• a Bánfalva felé vezető közlekedési utak mentén sűrűsödő beépítés, természetes, táj
jellegének gyengülése,
• a hagyományos táj és beépítés jellegének lépésről lépésre történő feláldozása, toronyházak,
nagyméretű társasüdülők létesítése,
• a lankás északi lejtők túlzott beépítése, alacsony építészeti színvonal,
• széteső, karakter nélküli, végeláthatatlan épületrengeteg, karakteres városépítészeti
motívumok, rendező elemek nélkül,
• helyenként romló, kihasználatlan épületállomány (pl. Deák-étterem),
• változó minőségű infrastruktúra, rossz állapotú közműrendszer,
• a GySEV-létesítményekhez közeli részeken: a vasút és a keleti rendezőpályaudvar
közelsége, zaj- és porszennyezés, a településrészt a várossal összekötő forgalom
gördülékenységének akadályozása,
• a keskeny lőveri utakon indokolatlanul nagy gépkocsiforgalom,
• a hulladéklerakó környezeti terhelése
• az Erzsébet-kert melletti gyalogos aluljáró elhanyagoltsága.
B. Keleti elővárosok
• Győri kapu
• Kuruc - domb
• Balfi úti kapu
• Délkeleti iparterület
Győri kapu
Az egykori Magyar-kapun kívül eső terület a 19. századtól folyamatosan épült be. A lankás
domboldalra épített Erzsébet-kórház régi és új létesítményei önálló városépítészeti egységet
képeznek. A kórházon túl, a vasútvonaltól keletre az iparterületek folyamatosan bővülnek.
Ezzel a városrendezés korábbi elképzelése valósult meg, mely a 19. században a Belvárostól
nyugatra települt ipar fokozatos megszüntetését, dél-keletre történő „áthelyezését” tűzte ki a
városrendezés céljának. Új jellegzetesség, hogy a város új iparterületét nagyméretű
kereskedelmi létesítmények egészítik ki. A vasútvonaltól északra a sajátos hangulatú,
barátságos völgyet szabadonálló lakó- és társasházakkal „töltötték fel” (Délkeleti városrész).
A Győr felől érkező látogatót igen vegyes kép fogadja. A gyakran szorgalmazott "Új Győri
kapunak” – karakteres épületekkel megformált, korszerű városkapu – egyelőre nyoma sincs.
Kuruc-domb
A város sajátos természeti adottsága a Soproni völgybe észak-keletről benyomuló
„sziklatömb”, a Kuruc-domb. A domb tetején a 19. század során több szélmalmom létesült. A
Kuruc-domb ormán – Rozália utca 3. sz. – látható épületegyüttes hatalmas tornyával és az azt
körülvevő, kör formájú udvarával karakteres ellenpontja a Belváros tornyainak, az együttes
impozánssá teszi a városnegyed megjelenését. A terület zöldterületekben viszonylag gazdag,
beépítése intézmény- és lakóterületeket, sportpályát, parkokat foglal magában.
Lakóövezeteiben szabadonálló, iker- és zártsorú családi házas beépítéssel és többlakásos
lakóépületekkel egyformán találkozunk. A történelmi épületállomány egy részét
szakszerűtlenül átépítették.
Balfi kapu
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A 84-es út megépült tehermentesítő szakasza a terület szerkezetének és
területfelhasználásának módosulását eredményezte. A Balfi út városszerkezeti szerepe az
elkerülő út létesítése óta megváltozott. A balfi út jellegzetes történeti beépítése hátrányára
változott. A terület karakteres „zöld” jellege – Anger-rét, sportpálya, a bővített evangélikus
temető – nagyobb részt megmaradt. A történeti jelentőségű pihenőkereszt előtti magaslatról a
város panorámája jól érvényesül. A Balfi út külső szakaszának folyamatos beépítése nem
hozta meg a karakteres, "új Balfi kapu" létrejöttét. A hely kétezer éve kiemelt jelentőségű. A
pihenőkereszt - hasonlóan a többi út menti kereszthez, képszékhez - egyfajta útjelző
„világítótorony” volt, mely útba igazította a vándort.
Ravazd utca és környéke
A Szent Mihály domb és a Balfi kapu közötti területen létrejött karakteres beépítés kvalitásos
építészeti elemeket is tartalmaz (Technológiai park). Időszerű a felhagyott téglagyári területek
hasznosítása. Az Aranyhegyi Ipari Park jelentősebben még nem befolyásolja a terület életét.
Negatív környezeti hatások:
• a Győr és Balf felé vezető országút északi oldalának sűrűsödő beépítése, természetes, táj
jellegének gyengülése,
• a terület gépkocsiforgalmának folyamatos növekedése,
• a lankás déli lejtők épületekkel történő beépítése
C. Északi elővárosok
• Pozsonyi úti kapun túli területek
• Szt. Mihály–domb mögötti területek
Bécsi - domb - Virágvölgy
A Bécsi-domb a római ókorban a térséget kiszolgáló amfiteátrumnak adott helyet. Tőle
északra széles völgy terült el, a látványt a Fertő víztükre tette teljessé. A terület déli határán
halad a Bécs felé vezető út. Ennek északi oldalán a legutóbbi időben teraszos jellegű,
idegenforgalmi célú épületeket emeltek.
A térség – napos domboldalak és a mögötte elterülő barátságos völgy – a középkorban
lakatlan, később is csak lazán építik be. Néhány domboldali villaépülete az 1930-as években a
mediterrán adriai táj karakterét viselte. A legutóbbi időkig a térséget a laza beépítés és nagy,
összefüggő zöldterületek jellemezték. A lejtős lankákon jöttek létre a híres „virágvölgyi
kertek”, itt a szőlő mellett gyümölcsöt is termesztettek.
A legutóbbi években a várospolitika nyomására az elkerülő úttól északra hatalmas méretű
lakóterületek helyét jelölték ki. A Virágvölgy hagyományos telekkiosztása, keskeny
nadrágszíj telkei, a térség jellegzetes „gyümölcsös” karaktere, érdekes beépítése és a terület
művelési karaktere elveszett, az egykori szépséges táj igen rövid idő alatt parttalan,
nagyméretű lakóteleppé változott. A kedvezőtlen széttelepülés a tervezett második, északi
elkerülő út építésével tovább fog terjedni és az egykori jellegzetes tájat az értéktelen és
terjengős lakóépületek teljes felületén ellepik.
Negatív környezeti hatások:
• a Bécs felé vezető országút északi oldalának sűrűsödő beépítése, természetes, táj jellegének
gyengülése,
• a Virágvölgy táji jellegének teljes feláldozása,
• a lankás északi lejtők és a szélesen elterülő völgyvilág igénytelen épületekkel való beépítése,
• széteső, karakter nélküli, végeláthatatlan épületrengeteg, karakteres városépítészeti
motívumok, rendező elemek nélkül,
• gyenge infrastruktúra, megoldatlan komfortproblémák,
• megoldatlan tömegközlekedés, mely indokolatlanul nagy gépkocsiforgalmat gerjeszt az
egykori természeti területen.
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D. Nyugati Elővárosok
• Bécsi kapu és környéke
• Észak-nyugati lakótelep és környéke
• Észak-nyugati ipartelep
Bécsi kapu
A külső várfal hagyományos „Bécsi” városkapujáról már csak az egykori rajzok tudósítanak.
A beépítés nyugat felé nyomul és egyre nagyobb területeket foglal el az egykori természeti
tájból. A terület – hasonlóan a várostól keletre eső területekhez – a Sopront körülölelő
"pannon táj" szerves eleme. A természeti környezet jellegét a dombok enyhe lejtői, lágy
vonalú, változatos formájú magaslatai
jellemzik. A táj fontos alkotó eleme az Ikva, mely szélesen elterülő völgyben folyik. A
történeti táj jellegnövényzetével együtt több ponton máig fennmaradt. A Bécsi-dombnak
érezhetően napsütéses – "mediterrán" – jellege van, szemben a déli oldalon elterülő Sopronihegység északi lejtőinek – Lőverek – hűvösebb hangulatával.
A városhatár jelentős távolságra tolódott az egykori Bécsi kaputól. Az újonnan beépített
területek beépítése és területfelhasználása sokféle: a területen arénával kombinált sportpályák,
kiállítási épületként is működő sportcsarnok, nagyméretű, esetenként „tervezetlen”
kereskedelmi létesítmények, benzinkút, átalakuló szolgáltató és ipari területek találhatóak. Az
országhatár irányából érkezőt korábban a történeti város varázslatos sziluettje fogadta, ez
alacsony színvonalú építményekkel fokozatosan elépült. A 84-es főút északi irányú
áthelyezése nem hozta meg a terület forgalmának várt megcsendesedését. A megépült Sopron
Pláza újabb létesítményeket vonzott e területre, de az itt kívánatos reprezentatív és jól
funkcionáló új "Bécsi kapu" nem jött létre.
Észak-nyugati lakótelep
A hatalmas méretű új lakónegyed a várostól nyugatra, a külső városfalon kívül épült fel.
Elhelyezése kedvezőnek mondható, hiszen szerkezeti kialakításánál figyelembe vették a
hagyományos városszerkezeti motívumokat, így a városból kivezető egykori „országutak” és
a területet behálózó dűlők történeti nyomvonalát is. Az útrendszer a terület déli határán
áthaladó vasútvonalak vonalvezetésével is harmonizál. Az így létrejött úthálózattal felépítése
és működése különösebb gondot nem okoz: a forgalom folyamatos. A vasút két oldalán
„barna” területek találhatók: a felhagyott ipari létesítmények nyomasztó hangulatot
árasztanak. Nagy hiba, hogy az egységes, házgyári technológia következtében a lakónegyed
képe sematikus, nélkülöz minden helyi, „soproni” karaktert.
A terület legdélebbi szakaszának beépítése nagyobbrészt kertvárosias jellegű. Ettől északra
nagy kiterjedésű, folyamatosan átalakuló iparterület található, helyenként zárványszerű
lakótömbökkel. A lakóteleptől északkeletre kisvárosias hangulatú történeti beépítés található,
mely viszonylag szervesen kapcsolódik a lakótelephez. Az itt található szolgáltató közművek
(gázgyár, villanytelep) fokozatosan elsorvadtak. Az egykori gyárépületek egy részét a
felismerhetetlenségig átalakították. A még meglévő történeti jelentőségű ipari épületek,
műszaki emlékek megtartásáról és „életbetartásáról” gondoskodni kell. Az épületállomány
teljes bontása és a történeti útrendszer feladása súlyos veszélyeket rejt magában.
A negyedben több, eltérő karakterű és beépítésű lakóterület, oktatási intézmény is működik. A
meglévő építészeti értékek – egységes földszintes és emeletes, historizáló házsorok – a
tervezetlen és kontrol nélküli átépítés következtében – fokozatosan elvesztették karakterüket.
Észak-nyugati iparterület
A terület a négy soproni történeti fertályt – külső Belvárost – határoló második várfalon kívül,
attól nyugatra terül el. Lényegében az északinyugati "Bécsi elővárost” – Wiener Vorstadt – és
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a délnyugati Újteleki elővárost – Neustift Vorstadt – és az ezekhez kapcsolódó újabb, 19-20.
századi beépítéseket foglalja magában. A soproni elővárosok a fontosabb, városból kiinduló
országutak két oldalának beépítésével jöttek létre és mai formájukban és terjedelmükkel a 1819. században épültek ki. Az országutat szegélyező házsorok mögött a 19. században még
nagy, összefüggő beépítetlen területek – mezők és szántók – voltak. Ezeket nagyobb részt a
20. században folyamatosan utcákkal kisebb tömbökre osztották és lépésről lépésre
beépítették. A város terjeszkedése e területeken a 20. században és napjainkban is folytatódik.
A háztömbök között és a beépített területeken túl ma is vannak még beépítetlen területek,
ezek a város további fejlesztését teszik lehetővé.
Negatív környezeti hatások:
• a 19-20. századi kisvárosi és kertvárosi negyedek, szép polgárházak értékvesztése, építészeti
arculatának torzulása,
• a Bécs és Somfalva felé vezető országút sűrűsödő beépítése, természetes, táj jellegének
gyengülése,
• a terület tájjellegének részleges feláldozása,
• a szélesen elterülő völgyvilág igénytelen épületekkel való beépítése,
• széteső, karakter nélküli beépítés, jellegzetes városépítészeti motívumok, rendező elemek
nélkül,
• beépített területek aránytalan növekedése, a természetes környezet „feltöltődése”
épületekkel, a táji környezet visszaszorulása,
• a hagyományos területfelhasználás változása, átstrukturálódó területi egységek
rekultivációja – különös tekintettel a felhagyott ipari- (Öntöde) és közlekedési területekre,
• a felhagyott területek megdöbbentő látványa, a kontrol nélküli pusztulás, területek jövőkép
nélkül,
• a hagyományos történeti városrészek rendeltetésváltozása, átstrukturálódása.
Sopron további belterületei
Patakpartok
• Ikva patak
• Bánfalvi (Rák) patak
Ikva patak
A Soproni-hegység fő vízfolyása, az Ikva festői házsorok között kanyarog: a patak a Bécsi
útnál lép a történeti város területére és az egykor volt Schönherr - malomnál hagyja el a város
belterületét. Partján egykor kötélverők, posztósok és kékfestők laktak. A patak két oldalán
olyan mesterségek telepedtek meg, melyek nagy mennyiségű vizet igényeltek
tevékenységükhöz. A déli házsor épületei között keskeny közök vezettek a patak partjára: a
kékfestők például a híres Festő közön keresztül vitték szárítani vásznaikat a városi Festőház
padlására. Az Ikva partja máig kedvelt témája a városban élő festőknek, grafikus
művészeknek - az Ikva híd boltozott épületpárja hosszú idők óta a város jelképévé vált. A
keskeny vízfolyás már több esetben teljesen kiszáradt: máskor a medrében lezúduló hatalmas
vízmennyiség súlyos árvizeket okozott. A patakot határoló épületek építéstörténetével eddig
részletesebben nem foglalkoztak.
Az Ikva partja a 14. századtól kezdve folyamatosan épült be. Jellegzetes motívumai a patak
partjára néző festői házsorok és az Ikvát átívelő hidakra épített többszintes lakóépületek. A
patakpartra egy helyen (Szentlélek utca) lehet kijutni. A patakot határoló házak állapota
siralmas. Az épületek több helyen megcsúsztak, fizikai állapotuk aggodalomra ad okot. Kevés
a patakon átvezető híd.
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A 19. században létesült Nagy-uszoda és a tőle keletre eső, egykori nagyhírű Sport-uszoda a
patak fölé magasodó hegyoldal - Uszoda utca házsora - beépítésével egykor Sopron egyik
legkarakteresebb építészeti- és kultúrtáját alkották. Fájdalmas módon ebből ma már alig
maradt fenn valami. Az Uszoda utca jellegzetes beépítését bontásokkal és új épületek
kivitelezésével megzavarták - a hegyoldal monumentalitása ezzel nagyobb részt elveszett. A
Nagy-uszoda helyét csupán néhány romos műtárgy és egy-két csonka faóriás jelzi. A patak
északi oldalán hosszú sorban jellegtelen házak sorakoznak: különösen bántó az azonos
építészeti elemek gépies sorolása.
A pataktól délre eső terület terjengős, a hatalmas sport- és kulturális létesítmények tervezetlen
képet adnak: a házgyári technológia is benyomult e területre. A lebontott gépjármű ellátó
központ kulturált épületsora helyett "tervezetlen" épülethalmaz létesült: a divatos házak hátsó
homlokzatai mit sem törődnek az Ikva patak felől feltárulkozó városkép jogos igényeivel.
Kiábrándító a Fűzfa sor földszintes házsorának egyhangú, monoton képe. A Patak utcai híd
mellé épített második, íves híd nélkülöz minden fajta városképi megfontolást: csupán a
közlekedés igényeit szolgálja. E terület rendezése és az itt folyó építés szabályozása
halaszthatatlan lenne.
Az Ikva patak partjának történeti beépítése Sopron városképének egyedülálló,
jellegzetes értéke. Ennek megőrzése és szakszerű helyreállítása nem halasztható tovább.
Negatív környezeti hatások:
• épületek rossz állapota,
• patakmeder elhanyagolt állapota,
• patakpartok rossz műszaki állapota,
• a patakmeder helyenkénti szemetessége.
Bánfalvi (Rák) patak
A Bánfalvi-patak (Rák-patak) keletkezéséről Rozsondai Károly azt írja, hogy "a Sopronihegység általában vízszegény. Erdei forrása kevés van és ezek sem bővizűek. Ez áll
különösen a hegység északi peremén. A Rák patakot az Ikva a Répcébe viszi. A község határa
így az Ikva - rendszerrel a Duna folyamterületéhez tartozik. Vízválasztó a Soproni-hegység
nyugat-kelet irányú gerince. A Rák-patak a vízválasztó főpontja, az Asztalfő (553,6) alatt az
ún. Hidegvölgyben ered. Maga a Hidegvízforrás szép, mély katlanban fakad s a hegység
kevésszámú forrásaival összehasonlítva, bővizű és igen jóízű ivóvíz."
… A vízfolyás és környéke mára a felismerhetetlenségig megváltozott. Sem a 18. sem a 19.
század sajátos táji jegyei nem ismerhetők fel, de hiába keressük az említett malomépületeket
is: ezek szinte kivétel nélkül átépültek, sok közöttük teljesen elpusztult. A patakpartok képét
az újonnan épített házak megváltoztatták. A patakot kísérő műtárgyak megjelenése is
elszomorító. Lényegében alig maradt védelemre érdemes épület a patak mentén.
… A patak a Brennbergi út laza és rendezetlen házsora mögött éri el a Kárpáti-malom
együttesét (Erdei malom köz). Itt jelenleg kemping működik. A 19. század végéről származó,
hatalmas boltozatos lakóház még áll, hasznosítása kérdéses. A házzal átellenben az 1960-as
években az Országos Műemléki Hivatal - Sedlmayr János Ybl-díjas építész és munkatársai által mintaszerűen helyreállított emeletes malomépület és berendezései évről évre romlanak.
Az épületegyüttes hasznosítása méltatlan építészeti értékeihez, karbantartásával évek óta nem
törődik senki. Az egyetlen, még meglévő malomegyüttes megmentése azonnali
intézkedéseket igényel.
A továbbiakban a patak a Brennbergi úttal párhuzamosan halad, annak déli oldalán. A
patakmedret durva és esetlen vasbeton partfal határolja, felette otromba fém szalagkorláttal. A
Kisház utca hagyományosan szép házsora csak részleteiben őrzi már eredeti, hatásos
megjelenését. A patak fölé magasodó, fésűs beépítésű házakat "modernizálták" ablakaikat,
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ajtószerkezeteiket és a tetők héjalását divatos, új anyagokra cserélték. A patak medre
elhanyagolt és gondozatlan. Sok helyen törmeléklerakás nyomaival is találkozunk. A Hajnal
tér közel felében még nyílt árokban csobog a patak. A patakmeder felett két esetleges,
"tervezetlen" híd éktelenkedik, mindkettő méltatlan a térhez és a természeti környezethez is.
A patak partja itt is gondozatlan, de legalább füvesített, zöld területen kanyarog, míg el nem
tűnik a vasbeton szerkezetű lefedés alatt. E fontos városépítészeti pont kialakítása szegényes
és esetleges, méltatlan a tér hangulatához.
Legközelebb az Ady Endre út 150. számú ház előtt bukkan ki a vízfolyás a földből. A
városképileg jelentős pont kialakítása itt is tervezetlen. A szegényes csőkorlát szerkezetében
és vonalvezetésében is érzéktelen a településkép által támasztott igényekkel szemben. A
Malom utca felé vezető hidacska mellett otromba, rozsdásodó csővezeték keresztezi a patak
medrét, mely továbbra is elvadult és nélkülöz minden fajta gondozást. Az Ady Endre út és
Bánfalvi út új házai - hatalmas, aránytalan és rossz formájú "modern" lakóházak sűrű sora tudomást sem vesznek a telkek végében csordogáló patakocskáról. A partok itt is elvadultak
és gondozatlanok.
A 8608. hrsz. telken álló, jellegzetes beépítésű, vegyes falazatú épület - feltételezhetően
egykori Bruckner-malom - korai historizáló architektúrája nagyobb részt elpusztult, pedig ez a
jellegzetes ház még szakszerűen helyreállítható lenne. A Besenyő utcai közúti híd kialakítása
szokványos, elhelyezése, formája - korlátja, burkolata - méltatlan a helyszín városképi
fontosságához. Itt is nagyon zavaróak a magasan vezetett, fémlemezzel burkolt, rossz
állapotú, otromba csövek, melyek a híd mindkét oldalán keresztezik a patak medrét. E fontos
városi csomópont kialakítása és megjelenése visszataszítóan rossz.
A Dóczy Lajos utca 5. számú házon áll még az egykori Steiner-malom karakteres épülete. Az
épület - úgy tűnik - részben lakatlan, gyorsan pusztul. Pedig ennek szép növényi
környezetéből is sok megmaradt még. A Steiner-malomtól a város felé haladva egyre
gyakrabban találkozunk igénytelen, csúnya gépkocsitároló épületekkel, szedett-vedett
garázsok kusza épület szövevényével. Ezek sok helyen teljesen elzárják a látványt a patak
irányában (3301/3 hrsz.). Igen kellemetlen, hogy a sorgarázsok a lejtős patakpartra épültek, a
szintkülönbségek tovább növelik a kép rendezetlenségét. A patak túloldalán az egykori
pompás városi kertészet - Dahner-ház és melléképületei - elhanyagolt, igénytelen lefedésű
tetői tűnnek fel a sűrű növényzet közül. A háttért itt már az Erzsébet-kert szép fái adják. Igen
zavaróak a patakmeder fölött létesült, vasbeton oszlopos, dróthálós kerítések. A Tóth Antal
utca szép, historizáló házsorát esetleges tömegű, durván színezett sarokház zárja le.
Meglepően elvadult a patak medrét kísérő növényzet az Erzsébet-kert vonalában is. Itt is sok a
súlyosan sérült, elhanyagolt műtárgy. A Kossuth Lajos utca végében álló, szép téglahíd
"megkettőzése" zavaros városképi helyzetet teremtett. Rendezettebbé csupán a vasúti hidak
között és az újonnan épített Frankenburg úti csomópontnál válik a kép. A patak utolsó
szakaszát nyugatról a háború után felépült többszintes társasházak sora határolja
(Frankenburg út 8-20.). Ezeknek az épületeknek építészeti színvonala szerény, csupán a
bombázásoktól megkímélt 8. és 20. számú szecessziós és korai modern házak mutatnak fel
magasabb építészeti kvalitásokat. Léptékében és megformálásában elhibázott a Fasor utca Frankenburg út találkozásánál épült két sarokház architektúrája.
Negatív környezeti hatások:
• épületek rossz állapota,
• patakmeder elhanyagolt állapota,
• patakpartok rossz műszaki állapota,
Újabb beépítések
• Sopron és Ágfalva között
• Sopron és Bánfalva tervezetlen „összenövése”
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• Város „nyomulása” Sopronkőhida felé (Tómalom)
• Sopron összeépülése Kópházával
• Sopron terjeszkedése Balf felé
Negatív környezeti hatások:
• a közlekedési utak mentén sűrűsödő beépítés, a természetes táj jellegének gyengülése,
• a települések közötti táj beépítése, a táj és beépítés váltakozó ritmusának felszámolása,
• a táji jellegek teljes feláldozása, a táj eltakarása nagy léptékű épületekkel,
• az értékes és karakteres természetes táj igénytelen épületekkel való beépítése,
• széteső, karakter nélküli, végeláthatatlan épületrengeteg, karakteres városépítészeti
motívumok, rendező elemek nélkül,
• gyenge infrastruktúra, megoldatlan komfortproblémák,
• megoldatlan tömegközlekedés, mely indokolatlanul nagy gépkocsiforgalmat gerjeszt az
egykori természeti területeken.
Csatolt falvak, települések
Sopronbánfalva
Sopronbánfalva Soprontól nyugatra helyezkedik el. A falu felett emelkedő magaslaton őskori
földvárakat tártak fel: a Mária Magdolna-templom mellett római villa nyomai kerültek elő a
föld mélyéről. Innen indult a Scarbantiát ellátó vízvezeték is. A középkori települést Zoan
(Zuan) néven először 1277-ben említik oklevélben. Feltételezzük, hogy kora középkori magja
a Mária Magdolna templomtól észak-nyugatra terül el. A 15. századtól Wandorfként ismert, a
Bánfalva elnevezéssel a 19. század legelején találkozunk először. A falu beépítésének gerince
a Rák-patak völgyét követi (völgyutcás falu). Soros település: Fő utcája, a mai Bánfalvi út a
Rák patakkal párhuzamos: további utcái – Ady Endre út, Ágfalvi út – a patak vonalát követik.
A falu épületei a mellékvölgyekbe is felkúsznak: központjától délre magasodik a település
"koronája", a Kolostorhegy. A Fő utca beépítése fésűs jellegű, a mellékvölgyekben halmazos.
A település keleti irányban teljesen összenőtt Sopronnal.
Brennbergbánya, Ó-Hermes és Új-Hermes
Brennbergbánya a szénlelőhelyek közelségében – erdőirtással létrejött szabad területen – jött
létre, Soprontól és Sopronbánfalvától délkeletre. Az erdőben épült völgyi úti falu elnevezése
1800-ig "In sivilis Soproniensis". Laza szerkezetű bányászfalu: fejlődését a szénkitermelés, az
újonnan feltárt aknák határozták meg. Az új szénlelőhelyeket utakkal kötötték össze, a
bányászházak az utak mellett, soros elrendezéssel vagy halmazos beépítéssel települtek.
Területének egy részén külső fejtés is folyt, ez nagyban befolyásolta a mai felszín kialakulását
és meghatározta a falukép alakulását is. A község lakossága a bánya bezárása után – 1952 –
kicserélődött: Ma részben a városból kiszorult szerény helyzetű családok lakják. A kitelepített
bányász családok egy része nyugdíjasként ugyancsak visszatelepült a faluba. Új házak csak
kisebb számban: az egyes házcsoportok folytatásaként épülnek.
Ó-Hermes és Új-Hermes újabb települések. A Hermes aknát 1880-ban kezdték mélyíteni.
Közelében a mellékvölgyben laza elrendezésben lakóépületek települtek. Az Új-Hermes aknát
1929-ben mélyítették le: a lankás területen, az erdei út mentén 1930 táján több lakásos,
fogatolt, emeletes munkásházak épültek, lakótelepszerű elrendezéssel. A házakat
folyamatosan lakják, újabbakat azonban nem építenek.
Balf
Balf keresztutcás, útelágazás menti falusias jellegű település utcákra merőleges, sűrű
telekosztással, eredeti formájában fésűs beépítéssel. Területe már az őskorban lakott volt, a
falu határában kőkoribeli telepek nyomaira bukkantak. A településtől délre eső "Sipkolje"
nevezetű dombon a késő bronzkorból származó halomsírokat találtak.
Balf nyugati területein már az ókorban ismertek voltak a gyógyforrások. A rómaiak
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felismerték ezeknek az ásványvizek gyógyító hatását. A források vízét farönkbe vájt
foglalatban fogták fel: utóbbit betonozással vették körül. A római korban a fürdőtelep élénk
forgalmú volt. A forrásoktól északra római lakóház alapjait is feltárták és a Rákos felé vezető
kőút egy szakaszát is meglelték.
A terület a népvándorlás korában is lakott volt. A falu első említése a 12. század végéről
ismert, 1278-ban német neve Wolf, 1354-ben Wolfs. A magyar Balf név hihetőleg utóbbi szó
"magyarosításából" ered. A 14. századtól Sopron városa birtokolta e területet: a falu egy
részét 1325-ben királyi ajándékként kapják, a fennmaradó településrészt 1342-ben vásárolták
hozzá. A falu a mélyületben, plébániatemploma és erős kőfallal körülvett temetője dombháton
épült: a templomot már 1396-ban oklevelekben említették.
Sopron város a 16. század második felétől fejlesztette a fürdőtelepet: kútjait Bécsből érkező
szakemberek szedték rendbe. 1770-ben Sopron városa bővítette és korszerűsítette a
fürdőtelepet: e korból származik a fürdő kápolnája is (1773). A község 1782-ben még
egyutcás falu, mely a mai evangélikus templomtól a r. k. templom felé vezető útig illetve a
Fertő utcáig terjed. A 19. század második felében észak irányában még mindig ez a település
határvonala: dél felé beépül a Bozi u. és Óhegy utca közötti keskeny, hosszú tömb. Az
evangélikus templommal szemben a terület még ekkor is beépítetlen.
A 19. század során folyamatosan építkeztek a fürdő területén (fürdőház, vendégház,
mészárszék). A második világháború után a fürdőtelepet elhanyagolták: az épületek nagyobb
részét lebontották és középmagas szállót és ehhez tartozó csarnokokat emeltek. A
kitelepítések során a teljes lakosság kicserélődik. Az újonnan érkező telepesek a száműzött
németektől eltérő mezőgazdasági kultúrát hoznak magukkal: az egykori lakóépületeket
lelakják, elhanyagolják, a szőlőket nem művelik. A gazdasági melléképületek nagyobb része
elpusztul. Megfelelő szakmai irányítás híján a település történeti épületei igen eltérő módon,
alacsony építészeti színvonalon cserélődnek ki.
A települést lágy vonalú, lankás dombok veszik körül, a domboldalakon szőlőtelepítésekkel.
A háttérben a Fertő képe is megjelenik. A községet máig a r. k. templom képe koronázza
("településkorona"). A korábbi beépítések lágyan bele-simultak a környező tájba. Az újabb
házak durván belevágnak a megszokott sziluettbe: teljes mértékben hiányzik az épített és
természetes környezet közötti “átmeneti” zóna.
Negatív környezeti hatások:
• a történeti beépítés jellegének feladása,
• a történeti értékű épületek lebontása, színvonal nélküli átalakítása,
• a táji jellegek teljes feláldozása,
• az értékes és karakteres természetes táj igénytelen épületekkel való beépítése,
• fejlesztések széteső, karakter nélküli beépítése, karakteres városépítészeti motívumok,
rendező elemek nélkül,
• gyenge infrastruktúra, megoldatlan komfortproblémák,
• megoldatlan tömegközlekedés, mely indokolatlanul nagy gépkocsiforgalmat gerjeszt az
egykori természeti területen.
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2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
a) településhálózati és tájhasználati változások
- az M85 gyorsforgalmi útnak a város keleti, külterületi részén történő átvezetése,
kapcsolatainak kialakítása a meglévő és tervezett úthálózati elemekkel
- új határátkelők megnyitása a korábbi kiépített településközi utak újjáépítésével:
• Sopron-Brennbergbánya - Récény (Ritzing)
• Sopron - Sopronkertes (Baumgarten)
• Sopron és Ágfalva - Somfalva és Lépesfalva között (Schattendorf és Loipersbach)
• Sopron-Fertőrákos - Szentmargitbánya (St. Margarethen)
• Harka - Sopronnyék (Neckenmarkt)
• Harka - Sopronkeresztúr (Deutchkreutz)
• Fertőrákos - Fertőmeggyes (Mörbisch am See)
- a győri vasútvonal jelenlegi nyomvonalának megszüntetése Sopron és Fertőboz között
- a Sopron-Ebenfurthi vasútvonal magyarországi szakaszának megszüntetése
- Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi területén természetközeli terület kijelölése, a
Fertői vízitelep bővítése
- a Virágvölgyben a történeti borvidék területének lehatárolása
b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változások
- az M85 gyorsforgalmi út városi csomópontjainak kiépítése:
• a 84. számú főút déli szakaszán a szennyvíztelepnél
• a 8618. számú Balfi összekötő útnál a Pihenőkereszt térségében
• a 8527. számú összekötő útnál a város és Tómalom között
• a 84. számú főút északi szakaszán az M85 visszakötésénél a Dudlesz-erdő alatt
- ÉNy-i tehermentesítő út létesítése az egykori műszaki zár vonalán, a 84. számú főút és az
Ágfalvi út között
- a nyugati forgalmi gyűrű megépítése a 84. számú főút és az Ady Endre utca között
- a belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának működőképes megépítése a Várkerület
tehermentesítése érdekében
- a GySEV-pályaudvar személyforgalmi funkcióinak megtartása, vasútüzemi funkciók
kitelepítése
- a GySEV vasútvonal által két részre vágott várost összekötő utak különszintű kiépítése
- az Erzsébetkert keleti részének rendezése
- a GySEV győri vasútvonal Lóki sor melletti szakaszának megszüntetésével lehetővé váló
útépítés
- a harkai út (8645. ök. út) forgalmi szerepének a növelése
- közút létesítése az M85 déli csomópontja és az Egeredi-domb között
- a DK-i iparterület déli határán, a tervezett gyűjtőút mentén védelmi rendeltetésű erdőterület
kijelölése
- beépítésre szánt területek bővítése:
• ÉNy-i tehermentesítő úton belüli területek területfelhasználásának változása
• a Brandmajor kertvárosias lakóterületének (Lke) bővítése
• a Harkai úti hulladéklerakó különleges településgazdálkodási területének (Ktg)
bővítése
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beépítésre szánt területek csökkentése:
• Virágvölgyben kertvárosias lakóterület (Lke) és hétvégiházas üdülőterület (Üh)
csökkentése
• Egeredi-dombon, telekosztással – szabályozással nem rendelkező részen kertvárosias
lakóterület (Lke) csökkentése
- a hatályos tervek alapján beépíthető lakóterületek:
• Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz. út közötti terület
kertvárosias lakóterület (kb.100 telek)
6,5 Ha
• Sopron-Virágvölgy és környéke
kertvárosias lakóterület (tervezett területfelhasználás szerint)
77,0 Ha
• Sopron-Balf városrész
kertvárosias lakóterület
25,0 Ha
falusias lakóterület
14,3 Ha
• Sopron, Délkeleti városrész
kertvárosias lakóterület
9,8 Ha
• Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke
kertvárosias lakóterület
34,9 Ha
• Sopron-Bánfalva és Kutyahegy
kertvárosias lakóterület
74,1 Ha
• a Lőverek városrész és környéke
kisvárosias lakóterület (Egeredi-domb)
5,7 Ha
kertvárosias lakóterület (Egeredi-domb)
39,3 Ha
• Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő
kisvárosias lakóterület (kb. 50 telek)
4,8 Ha
kertvárosias lakóterület (kb. 410 telek)
40,3 Ha
• Sopron-Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek
Brennbergbánya falusias lakóterület (kb. 130 telek)
20,5 Ha
Görbehalom kertvárosias lakóterület (kb. 40 telek)
4,3 Ha
• Sopron Plazától ÉNy-ra levő kertvárosias lakóterület
17,8 Ha
- a 84. sz. főút ÉNy-i kivezető szakasza mentén városkapu kialakítására alkalmas, új
fejlesztési terület (Vk) kijelölése, a 84. főút és az egykori műszaki zár nyomvonalán tervezett
tehermentesítő út háromszögében
- a Balfi út melletti Anger réten városkapu kialakítására alkalmas, új fejlesztési terület (Vk)
kijelölése, multifunkcionális csarnok elhelyezésének biztosítása
- a Pozsonyi út két oldalán új kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek (Gksz) kijelölése
- a hatályos tervek alapján beépíthető gazdasági területek:
• DK-i gazdasági terület a 84. sz. főúttól északkeletre
59,2 Ha
• DK-i gazdasági terület a 84. sz. főúttól délnyugatra
127,6 Ha
• Aranyhegyi Ipari Park a bánya területtől északkeletre
27,3 Ha
• Aranyhegyi Ipari Park a bánya területtől délnyugatra
19,5 Ha
• Pozsonyi út és az M85 gyorsforgalmi út csomópontjában
14,5 Ha
- az Ágfalvi út és a vasút közötti terület nagyobb részének kereskedelmi szolgáltató gazdasági
(Gksz) történő átsorolása
- a bánfalvi Hősi temető feletti plató területén tartalék temetőterület kijelölése
- Tómalomnál az út mentén gazdasági és védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése
- Tómalomnál a világörökségi terület határa mentén húzódó tófűzér természetközeli területbe
sorolása
- Balf területének középső részén a településközponti vegyes terület falusias lakóterületbe
sorolása
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- Brennbergbánya területének falusias lakóterületbe sorolása
c) infrastrukturális változások
- Vízellátás
• a hegykői vízbázis folyamatban levő rekonstrukciójának a befejezése a vízmű
újraindítása
• a somfalvi galéria kiváltása
• a Közép-Burgenlandi vízművel történő összekötéshez a burgenlandi Deutschkreutz
felé szállítóvezeték és a város területén a rendszerhez kapcsolódó fővezetékek
megépítése
• a Harkai kúp (KOGL) közelében víztároló létesítése gépházzal
• a Bécsi dombon új víztároló medencék létesítése
• a város É-i oldalán a jelenlegi beépítés és a tervezett M85 gyorsforgalmi út közötti
fejlesztési területen a vízellátás megoldásához új nyomásövezetek kialakítása:
fővezeték építés, víztároló és nyomásfokozó gépházak építése
• a város K-i fejlesztési területén a vízellátás megoldásához új nyomásövezetek
kialakítása: fővezeték építés, víztároló és nyomásfokozó gépházak építése
- Szennyvízelvezetés
• a fejlesztési területeken ki kell építeni az új elvezető és továbbító rendszereket
• a Fertő-tó-Fertőrákos-Kőhida-Tómalom transzport vonalon érkező szennyvíz új
nyomvonalon közvetlenül kerüljön a soproni szennyvíztisztító telepre
- Csapadékvíz elvezetés
• Sopron külterületén, az országhatár és a város tervezett beépítésre szánt területei
között, az Ikva és a Sós patakon a már elkészült tervek szerint meghatározott területen
záportározókat kell kialakítani
• a közművesítendő beépítésre szánt fejlesztési területeken a csapadékvíz vízelvezető
hálózatot a többi közművel egyidejűleg meg kell építeni
• a tervezett M85. számú autóút és az út melletti fejlesztési területek csapadékvíz
elvezetését összehangoltan kell megtervezni
- Villamosenergia-ellátás
• a főelosztó hálózati kapcsolatban a tervezés időtávjában változás nem várható
• a várossal szemben támasztott esztétikai igények kielégítésére első lépésként a
létesítendő új vezetékeket (közép – 35, 20 kV-os –, a kisfeszültségű és a közvilágítási
vezetékeket egyaránt) csak földkábelbe fektetett kivitelezéssel szabad engedélyezni
• az egyes földfeletti szakaszok indokolt rekonstrukciójakor elő kell írni a földkábelbe
történő áthelyezést
• a közvilágítást a városban jelenleg jellemzően alkalmazott lámpafejek helyett
esztétikus lámpatestekkel megoldani
- Vezetékes gázellátás
• az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. a távlati gázigényeket ki tudja elégíteni
• a tervezett lakó-, üdülő, kereskedelmi és egyéb ipari gazdasági területek a
gázellátásba a meglevő nagyközép- és középnyomású hálózatok továbbépítésével, a
megfelelő szabad kapacitás birtokában bekapcsolhatók
• a körzeti gáznyomásszabályozók elhelyezését a környezetbe illeszkedve, növényzet
takarásában kell telepíteni
• Virágvölgy hálózatfejlesztését a gázellátási tanulmányterv javaslata alapján kell
megépíteni, figyelembevéve a területfelhasználásban történt változásokat.
Távhőellátás
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• a SH Holding Távhő divízió a beépített területeken belül hálózatfejlesztéssel a
jelentkező igényeket ki tudja elégíteni.
• a Batsányi utcánál a nem üzemelő forróvíz távhővezeték bekötésével meg tudja
oldani a belvárosi rész ellátását
• a közművesítendő beépítésre szánt területek közül az északnyugati és a délkeleti
iparterület távhőellátásának a lehetőségét, a konkrét igények ismeretében kell
megvizsgálni
Elektronikus hírközlés
• a város vezetékes és vezeték nélküli távközlési szolgáltatásokkal rendelkezik
• a vezetékes rézvezetőjű hálózattal a központi és az egyéb belterületek is
gyakorlatilag 100%-ban lefedettek, de a központi belterületen jelentős előrehaladás
történt az optikai hálózatok kiépítésében is, cél a rézhálózatok fokozatos cseréje
• jelentős rekonstrukciók során preventív módon a szükséges alépítmény/védőcső
elhelyezési munkákat a területek burkolása előtt kell elvégezni
• a közművesítendő beépítésre szánt területek vezetékes hírközlési hálózatba
kapcsolása földalatti vezetésű hálózat építésével történjen
• a hálózatok rekonstrukciójakor elő kell írni a légkábelek kiváltását
• az elégtelen távközlési infrastruktúrájú területeken, a szétszórtan elhelyezkedő
felhasználók biztonságos együttműködéséhez, az alkalomhoz és eseti helyszínekhez
fűződő időszakos távközlési igények kielégítésére előnyösebb a vezeték nélküli
műholdas és a vezeték nélküli mikrohullámú hálózat adatátvitele a földi adatátvitellel
szemben
d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása26
Társadalomkép:
- a lakosság száma növekszik, de a születések száma csak csekély mértékben nő
- a bevándorlók fiatalítják a várost, de elöregedő a város társadalma
- magas a diplomások aránya
- a lakosság várható élettartama országos viszonylatban magas, de európai összehasonlításban
alacsony
- a lakosság egészségi állapota országos viszonylatban jó, de a prevencióval
megakadályozható halálesetek száma magas
- egyes városrészekben koncentráltan jelentkeznek a problémák
Sopron jövőképe:
- a város szellemisége változik: befogadóbb, nyitottabb, dinamikusabb lesz, újra erősödik a
város hajdan volt többnyelvűsége, multikulturális jellege
- a város szolgáltatásaival, pezsgő életével vonzza a környék lakosságát, vállalkozásait,
megtartja fiatal lakóit, visszajönnek a máshol tanult diplomások, hiszen Sopronban lehetőséget
találnak kezdeményezőkészségük és kreativitásuk kibontakoztatására és fejlődésére
- a város fiataljai új életet, színt hoznak a városba, amelyet az idősebbek sem utasítanak el

26

Sopron MJV Közgyűlése 53/2008. (II. 28.) Kgy. határozatával elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia,
Demográfia, pp. 59-65, Jövőkép, pp. 211
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3. HATÁSELEMZÉS
a) történeti településhálózati következmények
A város fontos közúti és vasúti csomópont, az osztrák autópálya-hálózat már Kismartonnál,
20 km-re elérhető. A közúthálózat legnagyobb arányú fejlesztése az M85 gyorsforgalmi út
megépítésével fog megtörténni. A gazdasági versenyképesség növelése érdekében,
elengedhetetlenül fontos az elérhetőség javítása, a város térségi közlekedési kapcsolatainak
korszerűsítése. Az M85 korszerű, országok közötti kapcsolatot biztosít az osztrák autópálya
hálózattal és jelentősen javítja a város belső, országhatáron belüli elérhetőségét is.
A jelenlegi két határátkelőhely (84. főút Sopron és 861. főút Kópháza) mellett legalább hat
fontos, de lokális jelentőségű határátkelő megnyitására lehet számítani a korábbi kiépített
településközi utak újjáépítésével. A határátkelőhelyek megnyitása elősegíti a város
tradicionális vonzáskörzetével a kapcsolatok helyreállítását, a térségközponti szerep
erősödését. Sopron elsősorban Közép- és Dél-Burgenland városi funkciókkal való ellátásában
játszhat jelentősebb szerepet.
Az M85 gyorsforgalmi út megépítése és új határátkelőhelyek nyitása csak kis mértékben
városi döntés kérdése. Ezekkel kapcsolatban intenzív politikai tevékenységgel lehet a
megvalósítást elősegíteni.
A vasúti kapcsolatok korszerűsítése, egyes vonalszakaszok megszüntetése a város
elérhetőségét alapvetően nem befolyásolja, de a város közlekedése szempontjából fontos
területek szabadulhatnak fel, melyeknek közúti célú hasznosítása javíthatja a belső
kapcsolatokat.
b) természeti, táji hatások
Az M85 gyorsforgalmi útnak a város keleti, külterületi részén történő átvezetése egészen a
Dudlesz erdőig mezőgazdasági területeket érint, rövid északi szakasza az erdő alatt, alagútban
halad a 84. sz. főúthoz történő visszakötésig. A gyorsforgalmi út kapcsolatainak kialakítása
alapvetően a meglévő utakkal szükséges: 84. sz. főút északon és délen, Pozsonyi út, Balfi
összekötő út.
Az északi, erdőterületet érintő csomópont kivételével mindhárom további csomópont
mezőgazdasági területen kerül kialakításra.
Új, tervezett úttal kapcsolat kiépítése a déli csomópontnál, a DK-i iparterület alatti
gyűjtőútnál, illetve északon a 84. sz. főúttal párhuzamos új gyűjtőútnál szükséges, ezek
szintén mezőgazdasági területeket érintenek.
Az ÉNy-i tehermentesítő út létesítése az egykori műszaki zár vonalán, a 84. számú főút és az
Ágfalvi út között már létező nyomvonalon történik, új területek igénybevételére nincs
szükség.
Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj 2001-ben nyerte el a világörökségi címet. A Fertő-tó Európa
nemzetközi jelentőségű vadvize, a kontinens legnagyobb sósvizű tava, és az eurázsiai
sztyeppe tavak legnyugatibb képviselője. A felterjesztést Magyarország és Ausztria közösen
kezdeményezte. A védelem a Fertő-tó határokon átnyúló térségét, Magyarország és így
Sopron, illetve Ausztria területét egyaránt érinti.
„A tó környéke 8000 év óta különböző kultúrák találkozópontja, melyen az emberi
tevékenység és a földrajzi környezet evolúciós szimbiózisának eredményeként egy egyedi
kulturális tájegység alakult ki. A vidéknek a természeti értékek mellett figyelemre méltó a
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népi építészete, több jelentős 18-19. századi kastélya pedig jelentős kulturális látnivalót
jelent.”27
Sopron közigazgatási területén a védett kultúrtájba Balf települési területe és a Fertői
Vízitelep egyaránt beletartozik. Mindez az érintett településrészek épített környezetével
szemben fokozott elvárásokat támaszt.
Sopron – Balf városrész szabályozási terve és helyi építési szabályzata 8 épület helyi
védelmét és 42 épület jellegvédelmét biztosítja. Balf térségében a kijelölt természetközeli
területen épületet elhelyezni nem lehet.
A Fertői Vízitelep szabályozási terve és helyi építési szabályzata tartalmazza a lagúna
rendszer kialakításának feltételeit, a fésűs beépítés paramétereit és a cölöpházak telepítési
távolságát.
Ezek az intézkedések elősegítik az új fejlesztések kultúrtájba történő illeszkedését.
Sopron a szőlőkultúra hagyományainak hangsúlyozása érdekében meg kívánja jeleníteni
településszerkezeti tervében a történeti borvidék területét.
A településszerkezeti terv a történeti borvidék területét a történeti települési területhez
hasonlóan értelmezi, kezeli és az örökségi kategóriák sorába emeli, megkülönböztetve a táji
településkép-védelmi területtől (tájképvédelmi terület).
Történeti borvidék a település szőlészeti hagyományok szempontjából legmarkánsabb
területe, a Virágvölgy beépítésre nem szánt területe. A lehatárolást megalapozta a 2001. évi
szerkezeti terv és a Virágvölgy jóváhagyott szabályozási terve [47/2001. (X.31. Önk.
rendelet)], mely tervek a történetileg kialakult keskenyparcellás hagyományosan szőlő
kultúrájú területrészt védelemben részesítették.
Mindezen értékek érvényesülése érdekében a településszerkezeti tervben - a szőlőkataszteri
besorolás, valamint táj- és termőföldvédelmi szempontok alapján - a Bécsi dombon a
hétvégiházas üdülőterület, valamint a történeti borvidékkel közvetlenül határos kertvárosias
lakóterület esetében a terület nagyságát illetően visszalépés történt a jelenlegi belterületi
határra.
c) a településkép feltárulásának változásai28
„Táj - és várossziluett
… Összességében kedvezőnek tűnik, hogy a város távlati képe nem változott: az összképet a
város elmúlt száz éves fejlődése jelentősen nem zavarta meg. A soproni városvezetés és a
városépítészek érdeme, hogy a lakótelepek, házgyári tömbök nem változtatták meg a város
összképét.
Sopron összképe távolról
Kelet felől közelítve a kórház irányából a nyugati, győri előváros földszintes házai és háztetői
határozzák meg az összképet. A látvány hangsúlyos eleme itt a modern stílusú Szent István
templom, mely az elmúlt évtizedekben is megőrizte karakteres megjelenését a városképben. A
földszintes házak felett feltáruló város-kép egységes hatású, csupán a Deák tértől keletre, a
győri városrészben épült házgyári házak erős, vízszintes sávja és egy középmagas házgyári
lakóépület módosít valamit az egykori harmonikus összképen. A hátteret alkotó Soproni27

28

http://www.vilagorokseg.hu/portal/helyszin.php?idt=20070131184230

Ny-Mo-i Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft., „Sopron MJV Környezetvédelmi Programja
2010-2015”, Dr. Winkler, G., 2.3.7 Táj- és területhasználat, valamint az épített környezet állapota, pp. 126-129,
2010.
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hegység látványa nem sérült: a lágy dombvonulat körvonalait nem töri át zavaró
városépítészeti motívum.
A belváros legészakibb pontjáról, a Tűztoronyból nézve ugyancsak harmonikus városképet
élvezhetünk. Ebből az irányból tekintve a Lőverekben felépített négy középmagas lakóház
betontömege sem zavaró, hiszen a középmagas házak szerencsésen belesimulnak a dombok
vonalába. A nyugati ipartelep függőleges elemei, gyárkémények és víztornyok még ma is
markáns alkotói a tájképnek. A nyugati lakónegyed és az egykori Nagy-uszoda körüli új
beépítések új motívumként jelentkeznek a városképben, összképük különösebb zavart nem
okoz. Hasonlóan „erős” motívum az Ikvától keletre épült sorházak hosszan elnyúló vízszintes
motívuma. A Bécsi-domb megőrizte természetes megjelenését: itt néhány zöldbe ágyazott
villaépületet emeltek, ezek azonban nem borítják fel az összkép egyensúlyát. Az egykori
Sportuszoda és környékének sorházakkal való beépítése ilyen nagy távolságról kevésbé
zavaró. Erőteljesebben alakítja az összképet a Bécsi-domb csúcsára ültetett Sopron Szálloda
túlontúl nagy tömege, súlyos megjelenésén az épület lekerekített körvonalai enyhítenek. A
Szent Mihály templom szerencsés módon megtartotta „településkorona” jellegét, melyet a
város központjából tekintve a környező beépítés kevéssé zavar meg. A Szent Mihály
plébániatemplom csúcsíves formáival továbbra is uralkodik a tájon. A képet keleti irányban
lezáró új győri városrész középmagas lakóépülete ugyancsak kevéssé zavaró.
A Bécsi-dombról, az egykori római amfiteátrum magaslatairól tekintve már a 19. század
elejétől szép számban készültek ábrázolások. Ezekkel összehasonlítva ugyancsak örvendetes a
kép viszonylagos változatlansága. A Bécsi út markáns vonalát északról különböző minőségű,
közel sem egységes és nívós házsor szegélyezi. Kelet irányban a Lackner Kristóf utcát
szegélyező többszintes „salakblokkos” tömbházak idegen motívumot alkotnak az összképben.
Az Észak-nyugati városrész többszintes lakóházai és az egykori Nagy-uszoda területének
sportlétesítményei már inkább belesimulnak a városképbe. Az egykori képeken ábrázolt
emeletes, elővárosias házak magas cseréptetői – ha kevésbé markánsan is – de ma is jól
érzékelhetőek az összképben.
Délről, a Sörházdombi kilátóról tekintve ugyancsak megnyugtató a távoli összkép. észak felé
nézve a Fertő víztükre is feltűnik a háttérben. Bánfalva régi házai alig észrevehetően bújnak
meg az erdős környezetben. A Soproni-hegység újabb beépítésű házai azonban megjelennek
az erdő fái között. Félő, hogy itt a természet és az épített környezet egyensúlya előbbutóbb a szaporodó új beépítések miatt felborul. E pontról ugyancsak kedvezőtlen képet
mutatnak az Ibolya utcai középmagas toronyházak Ezek tömege „átszúrja” a háttér
dombvonulatának lágy kontúrját, ami zavaró hatású, kedvezőtlen összképet ad. Az északnyugati iparterület vertikális motívumai még e pontról is erőteljesen jelentkeznek, meglétük
kevésbé zavaró. A 19. századi lőveri házak viszonylag nagyobb tömegeit nagy zöld területek
fogják körül. Az egykori 600 ágyas SZOT üdülő – ma Maróni Szálloda – nagy tömeg
elfogadható látványt nyújt, hiszen lépcsős tömege belesimul a mögötte emelkedő dombok
képébe. A Felső-Lőverekben, a Lőver körúttól északra épült két blokkház tömege túl nagy.
Szerencsés módon a Fertő és a környező hegyek látványa egészében nem változott.
Sopron közeli összképei
A történeti település központjához közeledve az összkép már nem mindig megnyugtató. Az
elmúlt évtizedek új beépítései itt hosszabb szakaszokon megzavarták, esetenként teljesen
„kitakarták” az egykor olyan harmonikus, szép városképet.
Északi irányból, Fertőrákosról érkezve az egykori magával ragadó összkép hosszabb
szakaszon eltűnt. A dombtetőn álló Szent Mihály plébániatemplom látványát hatalmas ipari
épületek „takarják ki” az összképből. Utóbbiak építészeti minősége siralmasan alacsony,
tömegük túlzott és nem veszi figyelembe a terep emelkedését.
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Nyugatról, az osztrák határ irányából érkezve, dél felé tekintve, jóvátehetetlen veszteséget
okozott a Győri út alatti terület többszintes, sorházas beépítése. Korábban a várost ebből
az irányból festették, rajzolták, fényképezték a legtöbbet. A történeti Belváros szinte „kézzel
fogható” látványát a túl magasra épült új házak most teljesen eltakarják. Ezzel Sopron
legvonzóbb látványa semmisült meg, az egykori élményt nyújtó összkép teljesen elveszett.
Bécs felől, a Lackner Kristóf úton közelítve a Belvárost ugyancsak vesztett hatásából az
összkép. Az egykori Nagy-uszoda sport- és kereskedelmi létesítményekkel történt
beépítése a látványt túl „tömötté”, zavarossá tette. Az út két oldalán emelkedő épületek
hosszú szakaszon eltakarják a Belváros házai és a háztetők fölé magasodó Tűztorony képét.
Ágfalva és Bánfalva irányából az egykori történeti városhatár teljesen elmosódott, az összkép
szinte „belefullad” a sűrűn épített, szabadonálló, magasföldszintes házak rengetegébe.
Szerencsés módon ellenkező irányban, Bánfalva felé haladva a dombon álló barokk kolostorés templomegyüttes monumentális látványa máig zavartalan. A hegy ormán álló egytornyú
templom és kolostorépület máig az egykori jobbágyfalú, Bánfalva egyik meghatározó eleme.
A Panoráma útról a városra tekintve az összkép már csak a meredek Honvéd út hasadékán
élvezhető. A Panoráma út teljes hosszában egykor feltáruló monumentális városképet a
Nyugat-magyarországi Egyetem déli irányban bővített botanikus kertjének gyorsan
növő növényzete egyre inkább eltakarja. A Villa sorról feltáruló összkép hatása – a gondos
városfejlesztési szabályozás ellenére – szintén gyengült. Az északi domboldalra „felkúszó”
házak alacsony tömegük ellenére károsan befolyásolják az összképet.
Az Alsó–Lőverek szabályos, észak-déli utcáiról nézve a Belváros képe még igen hatásos,
ennek megőrzése a várostervezés és a helyi építési szabályozás egyik fontos feladata.
Győr irányából az egykori összkép a keleti iparterület gyors beépítésével súlyosan sérült.
Sopron természetes „előtere” itt szinte teljesen elveszett. Az utat szegélyező fasorok
mögött feltűnő széles, zöld mezőket ma már nem találjuk, az összképet az ipartelep új
létesítményei takarják. A látvány kelet felől érkezve, a város irányában haladva egyre inkább
„összeszorul”, egykori táji jellegzetességeit elvesztette.
Észak felől, Balf irányából történeti kilátóponton érkezünk Sopronba. A „Pihenőkereszt”
tövéből feltáruló monumentális látványt a háttér a Kurucdomb képe teszi teljessé. Utóbbi
hatás az Ikva két partját szegélyező szabad területek beépítésével ugyancsak gyengülhet.
Javaslatok az összkép megőrzésére
A helyi építési szabályzat pontos és egyértelmű előírásainak (HÉSZ) még szigorúbban és
tudatosabban kell védeni a sziluettet.”
Sopron településképe a tervezett M85 gyorsforgalmi útról
Sopron településképe több új nézőpontból fog feltárulkozni az M85 gyorsforgalmi út
megépítése után. Az M85 déli szakaszán a mai 84. sz. főútról feltáruló látványhoz hasonló
érvényesül majd, amit azonban befolyásolni fog a DK-i iparterületet lezáró gyűjtőút mellé
telepítendő véderdő. Az erdőtelepítés egyik célja, hogy a városba érkezés fontos pontján a
művi és táji környezet találkozásánál átmenetet biztosításon, valamint részben takarja az
iparterület látványát.
Ezután az M85 a Pihenőkeresztet megkerülve felkapaszkodik az Aranyhegyre, ahonnan - a
rekultiválandó bányaterületekkel és iparterületekkel az előtérben - rálátás nyílik a városra.
Ezt követően a gyorsforgalmi út leereszkedik a Pozsonyi úthoz, a Virágvölgybe. Innen az
Aranyhegyi lakóterület társasházainak sziluettje fogja uralni a látványt.
Mezőgazdasági területeken továbbhaladva az M85 eléri a Dudlesz erdőt és alagútban
folytatódik a 84. sz. főút északi visszakötéséig, ahonnan szintén a jelenlegihez hasonló
feltárulkozása lesz a városképnek.
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Az M85 északi csomópontjának közeléből induló - az egykori műszaki zár vonalán
létesítendő - ÉNy-i tehermentesítő útról feltárulkozó városképet a Jereván lakótelep, illetve az
ÉNy- iparterület látványa fogja uralni.

Látkép a Tómalmi csomópont felöl

Látkép a Virágvölgy felöl

d) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának
lehetőségei
lásd külön régészeti munkarészben
e) történeti térbeli rendszerek alakulása
Belváros
Az Óváros és a Várkerület teljes terjedelmével a műemléki jelentőségű területen (MJT) belül
helyezkedik el. Az intézmények sokasága miatt településközponti vegyes területfelhasználási
kategóriába tartoznak, a felülvizsgálat során nem történt változás.
Az Óvárosban a megújítás első lépései a turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságú
műemléki és régészeti örökség egyes elemeinek felújítását, bemutatását célozzák:
Sopron jelképe, a Tűztorony statikai megerősítése, megóvása, a hozzákapcsolódó a
Borostyánkő út maradványát bemutató, múzeumi fogadó és információs központ kialakítása,
a Borostyánkő út vonalának megjelenítése a Főtér burkolatán és a középkori várfalak mellett
húzódó várfalsétány körbejárhatóvá tétele.
A Várkerület új térszerkezetének kialakításához elengedhetetlenül fontos a „Külkerület”
megléte, amely mint egy külső körút a belvárost tehermentesíti az átmenő forgalomtól. Ezért
első lépésben a belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának megvalósításával kell
foglalkozni.
Ezt követően kell kialakítani a Várkerület új térszerkezetét, amely megnyugtatóan és funkciót
bővítő módon biztosítja a Várkerület mentén elhelyezkedő és elhelyezendő intézmények,
vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások – továbbá a belvárosi viszonyok,
adottságok mellett létező lakások – organikus működését. A térszerkezet a Várkerület
jelenlegi, közlekedési csatorna-rendszer jellegét megszüntetve elősegíti az egykori köztérjelleg visszaállítását, gyalogos dominanciájú, klasszikus vegyesforgalmú közterület létrejöttét.
A belső várfal övén – Várkerület–Széchenyi tér–Petőfi tér–Ógabona tér–Színház utca –
kívüli, a rajtuk átvezető országutak szerint elnevezett történeti belső külvárosok: északon a
Bécsi-, keleten a Balfi-, délen a Győri- és nyugaton az Újteleki-külváros. Az egyes
„külvárosok” sajátos adottságainak és lehetőségeinek megfelelő felújítását el kell végezni
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annak érdekében, hogy az újjáélesztett Óvároshoz és az új arculatot kapó Várkerülethez
történő illeszkedésük biztosított legyen.
Az OTrT és az MTrT Sopron várost történeti településnek jelöli ki. A vonatkozó előírások
alapján a településszerkezeti terv feladata lehatárolni a történeti települési területet – vagyis a
településkép-védelmi terület határát.
Sopronban a műemléki jelentőségű területen belül koncentráltan vannak jelen a város
örökségi értékei, ezért ez egyben a történeti települési terület.
Kurucdomb városrész
Sopron keleti részén, a Kurucdomb városrész nagy zöldfelületű intézményekkel – kórház,
sportpályák, temető - tagolt, kisvárosias és kertvárosias jellegű lakóterület.
A városrész funkcionális gazdagítását jelenti annak az új, multifunkcionális csarnoknak a
tervezett megépítése, amely a város gazdaságfejlesztése szempontjából is alapvetően fontos.
A csarnok elhelyezésére alkalmas, nagy kiterjedésű, jó közlekedési pozícióban lévő –
önkormányzati tulajdonú - terület az Anger réti sporttelep, amely a csarnok megépültével
rendszeresen megszervezésre kerülő vásárok, kiállítások, koncertek és sportrendezvények
helyszínéül szolgál majd.
A városrész területfelhasználásában a legjelentősebb változás – a városkapu kialakítására is
alkalmas - Anger réti sporttelep zöldterületi és különleges sportterületi besorolásának
egyesítése és központi vegyes területbe történő átsorolása, az ide tervezett multifunkcionális
csarnok megvalósíthatósága érdekében.
A városrész legmagasabb pontján jellegzetes városképi elemként jelenik meg a város
sziluettjében a volt Szélmalom. A malmot erődszerű épületegyüttes veszi körül, amelyben
leromlott állapotú szociális bérlakások találhatók. A Szélmalom tetejéről kiváló kilátás nyílik
az egész városra. A különleges adottságú hely ma kihasználatlan, ezért a Szélmalom és
környéke közösségi, kulturális és turisztikai célú fejlesztése elengedhetetlenül fontos.
Az Apácakertben tervezett kertvárosias lakóterületen mintegy 100 telek beépítésére van még
lehetőség. Az új beépítések a városrész jellegével összhangban vannak.
A Kurucdomb városrész és a DK-i iparterület határán húzódó győri vasútvonal
megszűnésével - a vasútvonal helyén - a 84. számú főút és a Kőszegi úti, tervezett közúti
aluljáró között tehermentesítő út építésére nyílik lehetőség. Így a rendkívül túlterhelt Győri út
mellett lenne egy második közúti kapcsolat a városközpont és a Lőverek felé.
Északi városrész
Az Északi városrész a 84-es úttól északra fekszik és városszerkezeti szempontból három, jól
elkülöníthető egységből áll: Bécsi domb, Virágvölgy és Aranyhegy.
Bécsi-domb
A 84-es út Bécs irányába kivezető szakasza mentén elhelyezkedő Bécsi domb városrész az út
mellé települt kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciókkal elsősorban az
idegenforgalomra, az Ausztria felől érkező turistákra koncentrál. A 84-es úttól beljebb fekvő
területére laza, kertvárosias és hétvégi házas beépítés jellemző. Ettől északra, közvetlenül
mögötte fog megépülni az M85-ös gyorsforgalmi út. A 84-es és M85-ös gyorsforgalmi út,
valamint a 84-es út és a nyugati forgalmi gyűrű csatlakozásánál lévő területek várhatóan
felértékelődnek és új funkciókat vonzanak. Ezek a városbaérkezés fontos pontjai, ezért az új
beépítések megjelenésére fokozott figyelmet kell fordítani.
A Bécsi domb esetében a hétvégi házas terület nagyságát illetően visszalépés történt a
jelenlegi belterületi határra a szőlőkataszteri besorolás, valamint táj- és termőföldvédelmi
szempontok alapján.
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Virágvölgy
A Virágvölgy Sopron kis kiterjedésű történeti borvidéke. Cél a hagyományos arculat
megőrzése, az építési szándékok visszaszorítása. A Virágvölgy déli részén található a
Koronázó domb, amely egy római kori amfiteátrum maradványait rejti magában. Az
elképzelések között szerepel az amfiteárum területén szabadtéri színpad kialakítása.
A történeti borvidék területe a hatályos szabályozási terv szerint lehatárolásra került és a
területfelhasználása általános mezőgazdasági területről Mk – kertes mezőgazdasági területre
módosult. A hétvégi házas és a kertvárosias lakóterület nagyságát illetően visszalépés történt a
jelenlegi belterületi határra. A Virágvölgyben még így is mintegy 77 Ha beépíthető
kertvárosias lakóterület áll rendelkezésre.
Aranyhegy
Az Aranyhegy a Pozsonyi úttól keletre elhelyezkedő, vegyes funkciójú terület, amely
hagyományos beépítésű és új kertvárosias lakóterületből, a volt agyagbánya rekultivációjával
- a térlagyár szomszédságában - kialakított ipari innovációs övezetből és korábban
iparterületnek szánt, de társasházas beépítésű lakóterületté átminősített, új lakóövezetből áll.
A városképben igen hangsúlyosan megjelenő új lakóterületek fejlesztése nem járt együtt a
zöldterületek kialakításával, melyet pótolni kell. Ez a lakóépületek városképi megjelenését is
kedvezőbbé teheti. Az Aranyhegyen a Nemeskúti út környékén még 35 Ha kertvárosias
lakóterület vár beépítésre.
Az új M85-ös út megépülésével – az egyik legfontosabb bevezető út - a Pozsonyi út melletti
gazdasági hasznosítású területek további terjeszkedése várható. Ugyancsak felértékelődik a
Pozsonyi út és az M85-ös gyorsforgalmi út csomópontja. Ezért az új beépítésekre fokozott
figyelmet kell fordítani.
Az Aranyhegyen lévő Sopron I. agyagbánya és Sopron I. homokbánya területe pontosításra
került, ennek következtében a különleges bányaterület kibővült. A bányatelek és a 84. sz. főút
közötti terület véderdő besorolást kap, illetve a bányatelektől É-ra és D-re a
területfelhasználás kereskedelmi szolgáltató gazdasági területre változik.
A Tómalom utcai Egészségügyi Gyermekotthon területfelhasználása Kz – különleges egyéb
nagy zöldfelületű területre módosul.
Jereván lakótelep városrész
A Jereván lakótelep Sopron nyugati részén, az Ikva-patak és az Ebenfurth-i vasútvonal közötti
területen helyezkedik el. A jellegéből adódóan sűrűn lakott, több mint 10000 lakosú lakótelep
kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi, kulturális és sport ellátó hálózata kiépült,
panelépületeinek zöldfelületekkel tagolt elhelyezése, élhető lakókörnyezetet biztosít. A
lakótelepre nem jellemző az elhasználódottság és a szegregáció, de az építési technológiából
fakadó, energiapazarló épületszerkezetek és épületgépészeti berendezések felújítása sürgető
feladat. Ezért a panelprogramban való részvétel lehetőségét kihasználva az épületeket fel kell
újítani. Ugyancsak gondoskodni kell a zöldfelületek megújításáról és a kerti berendezések
cseréjéről. A vasútvonal okozta környezeti zaj az Ebenfurth-i vasútvonal középtávon várható
felszámolásával megoldódik.
Különleges beépítésre nem szánt területbe tartoznak az egyedi sajátosságokat hordozó
zöldfelületek: az Ibolya tó környezete, illetve az Ikva-patak és a lakótelep által határolt
háromszögterület a BMX-pályával, illetve a tervezett régészeti parkkal.
A lakótelep belsejében külön területfelhasználásként Z – zöldterületek kerülnek lehatárolásra.
Nagyvárosias lakóterületbe vannak átsorolva a korábbi különleges intézményterületek, illetve
a Táncsics u. és a vasút melletti kereskedelmi szolgáltató és gazdasági területek.
A területfelhasználás változásai a felújítási elképzelésekkel összhangban vannak.
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Lőverek-Bánfalva városrész
A Sopron belvárosától délnyugatra, a vasútvonalon túl elhelyezkedő, a Soproni Tájvédelmi
Körzet erdőségeivel határolt, döntően lakófunkciójú terület több jól elkülöníthető egységből
áll: Alsó- és Felső-Löverek, József Attila és Ibolya utcai lakótelep, Erzsébetkert és környéke,
Egeredi-domb és környéke, Sopronbánfalva – egykor önálló – falusias lakóterülete és a
Kutya-hegy új, kertvárosias beépítésű része. A városrész nagy zöldfelületű intézményterületén
a Nyugat-magyarországi Egyetem épületegyüttese és Botanikus kertje található. A Lövér
körút közvetlen közelében, az erdő területébe benyúló, rekreációs területeken az Állami
Szanatórium és Sopron nagy szállodái helyezkednek el.
A városrész egyes területeinek jellegzetes funkciói – védett természeti területek, arborétum,
klimatikus gyógyhely, szanatórium, üdülők és panziók, villanegyed, magas presztizsű
lakóterületek - fokozott elvárásokat támasztanak a környezeti minőséggel szemben. Ez utóbbi
egyaránt jelenti a természeti és épített környezet minőségét, valamint a környezet állapotát: a
levegőminőséget és a zajszintet. Ezért minden további fejlesztést csak ezek szem előtt
tartásával lehet megvalósítani.
A Belváros két érzékeny ponton kapcsolódik a vasúton túli Lőverek városrészhez a
Frankenburg aluljárónál és a Kőszegi úti most épülő aluljárónál.
A Frankenburg aluljárónál fontos az Erzsébetkert keleti részének rendezése: a Béke út és a
Bánfalvi út közvetlenül a Wiener Neustadt-i vasútvonal melletti összekötésével a Mártírok
útja megszüntethető, és az Erzsébetkert korábbi egysége visszaállítható.
A GySEV-pályaudvar személyforgalmi funkcióinak megtartása, de a vasútüzemi funkciók
kitelepítése az egész városrész környezeti állapotára kedvező hatással lesz.
A városrészben jelentős lakóterület-fejlesztési lehetőségek vannak az Egeredi dombon
kisvárosias és kertvárosias, míg Bánfalván és Kutyahegyen kertvárosias lakóterületek
formájában.
Bánfalván a Karmelita kolostor különleges egyéb nagy zöldfelületű terület kategóriába kerül,
míg alatta – szép természeti környezetben - a Hősi temetőhöz kapcsolódóan különleges
temetőterület kerül kijelölésre.
Iparterületek
Sopronnak két iparterülete van, amelyek a várostestben elfoglalt helyük alapján az ÉNy-i,
illetve a DK-i iparterület nevet kapták.
Nyugati iparterület
A város tradicionális, ÉNy-i iparterülete az Ebenfurth-i vasútvonal, a Bánfalvi, illetve Ágfalvi
út és az egykori műszaki zár vonalának háromszögében található. Vasúti kiszolgálását a
Wiener Neustadt-i vasútvonalról lehet biztosítani, míg közúton jelenleg csak a városon
keresztülhaladva közelíthető meg. Az iparterület korábbi légszennyező üzemei (pl.
Vasöntöde) megszűntek, illetve környezetvédelmi beruházások következtében korszerűsödtek
(Pl. Soproni Faipari Rt.), így az ipari tevékenységből származó környezetterhelés csökkent. A
terület egy része barnamezőnek számít, de a viszonylag olcsó közművesített területek
alacsonyabb fizetőképességű ipari, logisztikai üzemeket vonzanak. Ezért az ÉNy-i ipartetület
meglétével hosszabb távon is számolni kell. A terület közúti közlekedési kapcsolatainak
javítását az ún. nyugati forgalmi gyűrű megépítése és az ÉNy-i tehermentesítő út fogja
javítani. Az ipari tevékenység felhagyása esetén az érintett területek rekultivációjáról és
racionális hasznosításáról gondoskodni kell.
Az Ágfalvi út és a vasút közötti terület nagyobbik része kereskedelmi szolgáltató gazdasági
funkciót kap, mely a közeli lakóterületek szempontjából kedvezőbb. A vasút túloldalán a
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Baross utca menti sávban kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület és nagyvárosias
lakóterület jelenik meg. A Baross utca vasút felöli oldalán zöldterület kerül kijelölésre.
Az átsorolások a barnamezős területek rekonstrukcióját segítik elő.
A vasút és a tehermentesítő út közötti, új, háromszög alakú fejlesztési terület kereskedelmi
szolgáltató gazdasági besorolást kap.
Keleti iparterület
A DK-i iparterület a város előbbivel átellenes, déli részén, a győri és a szombathelyi
vasútvonalak által határolt területen fekszik. Távlatban a győri vasútvonal helyén is út létesül,
de a terület feltárását a 84-es út felől jeleleg is kedvezően lehet biztosítani. A terület
használatát a Rák- és az Ikva-patak, a védőterülettel rendelkező szennyvíztisztító és meglévő
közművezetékek kedvezőtlenül befolyásolják. Ennek ellenére a DK-i iparterület az utóbbi
húsz évben jelentős fejlődésen ment keresztül és az ipari tevékenységen kívül, a Győri út
mentén megjelentek kereskedelmi létesítmények, bevásárlóközpontok is. Itt található a
GySEV rendezőpályaudvara és logisztikai központja, amely a terület kiszolgálását biztosítja.
A területen ipari park működik. Az iparterület szennyvíztisztító irányába történő további
fejlesztésére, magántulajdonban lévő, közművesítés nélküli területek állnak rendelkezésre,
amelyek esetében a közművesítést el kell végezni. A 84-es úttal párhuzamosan szervízút
kiépítésére van szükség. A nagy forgalmat vonzó, nagy kiterjedésű létesítmények és a sok
burkolt felület miatt fokozott figyelmet kell fordítani a környezeti állapot javítására, a
gazdasági területek zöldfelületeinek a kialakítására, az utcafásításra és a városba érkezés
fontos pontjain az építészeti megjelenésre.
A DK-i iparterület kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe és egyéb ipari gazdasági
területbe tartozik, a területfelhasználásban a felülvizsgálat során nem történt változás.
A 84. sz. főúttól északkeletre és délnyugatra még jelentős nagyságú, beépíthető, fejlesztési
területek állnak rendelkezésre.
A kedvezőbb városképi megjelenés és vizuális lehatárolás érdekében a terület déli határán, a
tervezett gyűjtőút mentén védelmi rendeltetésű erdőterület került kijelölésre.
Egyéb belterületek
Sopron közigazgatási területén belül, a központi belterülettől elkülönülve az alábbi
településrészek helyezkednek el: észak-keleten Tómalom és Sopronkőhida, dél-keleten Balf,
nyugaton Görbehalom, Brennbergbánya, Ó-Hermes és Új-Hermes. Ezek a településrészek a
várostól 5-10 km-es távolságban találhatók.
Közülük korábban önálló település volt a börtönéről elhíresült Sopronkőhida (Kőhídtelep), a
Fertő tó partján fekvő, gyógyvizéről nevezetes Balf és a mélyen a Soproni-hegység egyik szép
völgyében fekvő bányászfalu, Brennbergbánya, melyek továbbra is őrzik jellegzetes
karakterüket.
Tómalom a múlt század elejétől Sopron közkedvelt üdülőhelye, amely tóparti üdülőfunkcióját
máig megtartotta. Görbehalom, Ó-Hermes és Új-Hermes bányászkolóniái a korábban fő
megélhetést adó bányászat emlékét őrzik.
Sopronhoz tartozik még a Fertőrákoson keresztül megközelíthető Fertő tavi strand és
üdülőtelep, valamint egy bérleti megállapodás alapján, a különleges adottságú, fertőrákosi
barlangszínház.
Balf és Brennbergbánya esetében – a Hosszútávú Városfejlesztési Koncepcióban
megfogalmazott településkarakter megőrzése érdekében – a kistelepülésekre vonatkozó
törvényi korlátokat kiterjesztően értelmeztük. Ennek megfelelően ezeken a településrészeken
a településközponti vegyes területek lakóterületi besorolást kaptak.
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Sopronkőhida-Tómalom
Sopronkőhida-Tómalom mára szinte egybenőtt területén nagy mértékű lakóterületfejlesztések
(Tómalom lakópark) várhatók, köszönhetően a Nagy-Tómalom közelségének és a különleges
természeti adottságoknak. Ezzel párhuzamosan a már meglévő üdülőterületeken belül is
megjelent az üdülők lakóépületté történő átminősítésének, az állandó ottlakásnak az igénye.
Ezek a folyamatok a környezetterhelés növekedésével és az üdülőhelyi karakter elvesztésével
járhatnak, ezért fokozott figyelmet kell fordítani az arányosságra.
Tómalom korábban beépült középső része hétvégiházas besorolást kap. Az út mentén
gazdasági és védelmi rendeltetésű erdőterület került kijelölésre.
A világörökségi terület határa mentén húzódó tófűzér természetközeli területbe kerül.
Balf
Balfon a rekreációs funkciók erősítése, a gyógyfürdő bővítése és a szanatórium felújítása már
régebb óta napirenden van, ennek megvalósítása fontos egészségügyi, turisztikai, egyben
gazdasági érdek. Jelenleg itt is folyik lakóterületfejlesztés kertvárosias és falusias beépítési
lehetőségekkel. Fontos cél a falu eredeti karakterének, hangulatának megóvása, a jellegzetes
épületek és beépítés megőrzése.
A gyógyfürdő és szanatórium meglévő és tervezett bővítési területe különleges egészségügyi
idegenforgalmi terület kategóriába kerül. A falu területének középső részén a
településközponti vegyes terület falusias lakóterületre változik.
Fertői vízitelep
A vízitelep meglévő és tervezett bővítési területe, a lagúnarendszer különleges sport és
szabadidő terület kategóriába kerül besorolásra.
Brennbergbánya és a volt bányászkolóniák
Brennbergbánya és a hozzákapcsolódó volt bányászkolóniák: Görbehalom, Ó-Hermes és ÚjHermes a Soproni Tájvédelmi Körzet szívében, nagyon szép természeti környezetben
találhatók. Lakó- és üdülőfunkciójuk mára felértékelődött és a városból kitelepülők
célterületeivé váltak (pl. Görbehalom). Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a
kiköltözők új életformája és építési igényei ne veszélyeztessék a településrészek sajátos
karakterét.
Brennbergbánya - a falu karakterének megőrzése érdekében - falusias lakóterületi besorolást
kap. A beépíthető területek szintén falusias lakóterületbe tartoznak.
Görbehalmon mintegy 40 telek kertvárosias beépítésére van lehetőség.
Új-Hermesen a kolónia mellett kertvárosias lakóterület, a település déli részén különleges
egyéb nagy zöldfelületű terület került kijelölésre.
ÉNy-i beépítésre szánt terület
A városrészek között nem szerepel a 84. sz. főút – Jereván lakótelep – ÉNy-i iparterület –
ÉNy-i tehermentesítő út által határolt, háromszög alakú fejlesztési terület.
Ezen belül a 84. sz. főút ÉNy-i kivezető szakasza mentén városkapu kialakítására alkalmas,
fejlesztési terület (Vk) van kijelölve, a 84. főút és az egykori műszaki zár nyomvonalán
tervezett tehermentesítő út háromszögében.
A Liget patak – ÉNy-i tehermentesítő út – Nyugatimajor bekötő útja – Lke – kertvárosias
lakóterület – Sopron Plaza alatti tó által határolt területen a területfelhasználás Kz –
különleges egyéb nagy zöldfelületű terület, az Ikva patak mentén Z – zöldterület.
Ezen a területen kerül megépítésre Sopron Plázánál kiágazó nyugati forgalmi gyűrű északi
része, amely a Jereván lakótelepet megkerülve, egy szakaszon az ebenfurth-i vasútvonal
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helyén halad, végül két kanyarral éri el az Ady Endre utat. Ennek az útnak a megépítése
jelentős tehermentesítő hatást fog kifejteni a város belső térségében.
Sopron Plazától ÉNy-ra már a korábbi szerkezeti terv is kertvárosias lakóterületet jelölt.
Beépítésre szánt területek bővítése
A lényegében a Nyugati iparterülethez tartozó, a vasút és az ÉNy-i tehermentesítő út közötti,
új, háromszög alakú fejlesztési terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági besorolást kap.
A Brandmajor meglévő területe kertvárosias lakóterülettel bővül.
A Harkai úti hulladéklerakó különleges településgazdálkodási területe (Ktg) a
működőképesség további biztosítása érdekében kerül bővítésre.
f) a műemléki együttesek, műemlékek jelentőségének alakulása, megújulásuk és
fenntarthatóságuk esélyei
Sopron, Belváros bővített műemléki jelentőségű területe (MJT) a 9/2009. (III. 6.) OKM
rendelet 159. § szerint került lehatárolásra és a város külső városfalakon belüli történeti
városmagjának területi védelmét biztosítja.
A városban összesen 424 műemlék áll egyedi védelem alatt és az MJT-n kívül még 12 kijelölt
műemléki környezet (MK) is található a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2011. januári
nyilvántartásában.
A műemléki jelentőségű területen belül az egyedi védelemben részesülő műemlékek száma
380, az összes egyedi műemlék 90 %-a, a kijelölt műemléki környezetek közül 9 található az
MJT-n belül.
Legfontosabb területek az Óváros (Történelmi belváros), a belső várfal öve a Várkerülettel és
az ehhez csatlakozó, a rajtuk átvezető országutak szerint elnevezett történeti belső külvárosok:
északon a Bécsi-, keleten a Balfi-, délen a Győri- és nyugaton az Újteleki-külváros.
„A meglévő városrészek, azon belül is a történelmi városrészek településmorfológiai léptékű
átalakulásában az 1960-as években kibontakozó műemlékvédelem nem játszott markáns
szerepet. Viszont a városkép mikroszintű formálásában igen is jelentős volt, gondolva itt a
homlokzatok restaurálására, melyek során az épületek rendre egy régebbi kor stílusába
öltöztetve újultak meg. Más esetekben a homlokzatok középkori részletek feltárásával,
megjelenítésével bővültek, egyes vélemények szerint: terhelődtek. Ugyancsak kisléptékű
változást hoztak a szanálások, amelyek általában a hátsó épületrészeket, udvari szárnyakat
érintették, összefüggésben a várfalrendszer kiszabadításával.
Mindazonáltal a módszeres helyreállításokkal a soproni műemlékvédelem mintává vált,
végrehajtásával Sopron – a budai Várnegyeden kívül Magyarország egyetlen jelentős
mennyiségű középkori műemlékkel rendelkező városa – kivételes értékeire került
hangsúly...”29
„A múlt század második felének nagyszabású, koncepciózus, történeti értékeket felmutató
átépítése, a „Velencei Charta” műemlék-helyreállítási elvein alapuló rekonstrukciója mára
azonban mind eszmei, mind funkcionális – szociális – mind pedig műszaki-fizikai értelemben
avulttá vált, erodálódott.
Az Óvárosban a műemléki rekonstrukció funkcionális értelemben azt jelentette, hogy – a
szakrális (6), oktatási és közigazgatási funkciójú (17) épületek kivételével – jellemzően a kor

29

Szende, K.-Kücsán, J.-Jankó, F., „Sopron”, Sopron város történeti helyrajza, 5. Sopron
településmorfológiájának fejlődése a 19. század második felétől napjainkig, pp. 46, 2010.
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divatja szerinti, nagyszámú, rossz adottságú kislakások jöttek létre. Ez mára gazdasági,
szociális, történeti értékeket érintő és funkcionális konfliktusokat teremtett.
A kialakult helyzet következménye, hogy Sopron történelmi belvárosa mára élettelenné vált.
Napközben a közintézmények, múzeumok és iskolák látogatói még biztosítanak némi
forgalmat, este halott ez a városrész, nincsenek üzletek, kirakatok, az itt található néhány
vendéglő a pincében van, panzió mindössze kettő működik.
A jelenlegi lakossági összetétel következménye az ellenállás a belváros élénkítését célzó
rendezvényekkel szemben.”30
Az Óvárosban közel 90 műemlék található, melynek 70%-a lakóépület. Az ezekben lakó
kevésbé tehetős lakosság sem anyagi, sem szellemi értelemben nem képes a terület, az egyes
épületek gazdájává válni. A területnek nincs presztizse, pedig ennek visszaállítása az
épületállomány átörökíthetőségének egyetlen feltétele. Ezért az Óváros rehabilitációja úgy
szociális, mint fizikai értelemben elengedhetetlenül fontos feladat.
Az Óvárosban a megújítás első lépései a turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságú
műemléki és régészeti örökség egyes elemeinek felújítását, bemutatását célozzák:
Sopron jelképe, a Tűztorony statikai megerősítése, megóvása, a hozzákapcsolódó a
Borostyánkő út maradványát bemutató, múzeumi fogadó és információs központ kialakítása,
a Borostyánkő út vonalának megjelenítése a Főtér burkolatán és a középkori várfalak mellett
húzódó várfalsétány körbejárhatóvá tétele.
Ezzel párhuzamosan tudatos tevékenységgel újjá kell éleszteni az Óvárost, úgy is mint
lakókörnyezetet és be kell vonni a város vérkeringésébe. Ennek egyik eszköze lehet a
szociális jellegű lakófunkció helyén egyetemi szálláshelyek, apartmanok kialakítása. A város
egyik problémája, hogy a több, mint ötezer egyetemista jelenléte nem érzékelhető a város
életében nyilvánvalóan azért, mert a campus jellegű egyetem a hozzákapcsolódó
kollégiumokkal eleve kivonja a fiatalokat ebből a fizikai térből. A fiatalok könnyen tudnának
alkalmazkodni azokhoz a lakáskörülményekhez, amelyek ma az idősek számára problémát
jelentenek az Óvárosban. Az idősebbek számára kedvezőbb lenne a nyugodt, zöldövezeti
elhelyezés, ezzel
szemben a fiatalok az ingerszegény környezet helyett nyüzsgő,
eseményekkel teli diákéletre vágynak. Az így megváltozó lakónépesség aktív résztvevőjévé
válna a város kulturális rendezvényeinek, vendéglátó és szórakozóhelyek létesítését vonzaná,
egyben garanciájává válna a megújulásnak, mely csak a fiatalok bevonásával képzelhető el.
Az Óváros újraélesztését a kereskedõk és vendéglátók megtelepedésének támogatása, az
épületrehabilitáció segítése önkormányzati források felhasználásával és a szisztematikus
ingatlanpolitika teszi lehetõvé. Ennek révén az Óváros jelenlegi lakói igényeiknek jobban
megfelelõ, fenntartható lakásokhoz juttathatók a történelmi belvároson kívül.
A soproni Óvárost övező Várkerület a belső Várfalnak támaszkodó apró kereskedőházaival és
tiszteletet parancsoló épületeivel a Belváros egyik legjellegzetesebb része. Építészetileg igen
értékes terület, mintegy 90 műemlékkel, melynek csaknem 90%-a lakóépület. Jelen
állapotában szépsége és eredeti közösségi funkciója nem érvényesül, mert parkoló és
közlekedő térként működik. Ahhoz, hogy a Várkerület, - ahogy a soproniak szeretnék „promenáddá” váljon el kell terelni róla az átmenő forgalmat és meg kell oldani a parkolást.
Az átmenő forgalom elterelésére az ún. Külkerület kiépítése kínálkozik, amely mint egy külső
körút veszi majd körbe a soproni Belvárost. Ezért első lépésben a belvárosi forgalmi gyűrű
nyugati szakaszának megvalósításával kell foglalkozni.
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Ezt követően kell kialakítani a Várkerület új térszerkezetét, amely megnyugtatóan és funkciót
bővítő módon biztosítja a Várkerület mentén elhelyezkedő és elhelyezendő intézmények,
vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások – továbbá a belvárosi viszonyok,
adottságok mellett létező lakások – organikus működését.
A térszerkezet a Várkerület jelenlegi, közlekedési csatorna-rendszer jellegét megszüntetve
elősegíti az egykori köztér-jelleg visszaállítását, gyalogos dominanciájú, klasszikus
vegyesforgalmú közterület létrejöttét.
A térszerkezet biztosítja a terület gépkocsival történő bejárhatóságát, feltárhatóságát,
működtetését, de az átmenő forgalom indirekt módon történő teljes kizárásával, a célforgalmi
parkolás kényelmes, városias, harmonikus és arányos biztosításával. Az átmenő forgalomtól
megszabadított területeken lehetővé teszi a kereskedelmi és vendéglátó felületek városias,
organikus, tradicionális mintákat idéző kialakítását, sopronias arculatot tükröző közterületi
dizájn, egységes utcabútor-rendszer elhelyezését. A térszerkezet kertépítészeti elemek
beiktatásával növeli a zöldfelületeket és javítja a tér mikroklímáját. Lehetővé teszi a belváros
karakterébe illeszkedő tömegközlekedés biztosítását.
A „külvárosok” közül a legrégebbi a Bécsi-külváros, a volt Poncichter negyed, amely sok
műemlékkel (66), középkori templomokkal és paraszt-barokk lakóházakkal büszkélkedik. A
Bécsi út és a Szent Mihály domb környékén 5 szakrális épület és mintegy 53 műemlékileg
védett lakóépület található, sajnos jelenlegi állapotuk néhány példaszerű felújítástól eltekintve
nem a legkedvezőbb. Ezért a negyedben lévő műemlékállományra nagyobb gondot kell
fordítani.
A Balfi-külváros régi épületeire a barokk stílusú, földszintes gazdaházak a jellemzők, melyek
a városi lakóházakkal keveredve a paraszti és a városi életforma együttélését tükrözik. A
Belváros ezen részén 50 műemlék található, 3 kivételével lakóépületek, melyek
jókarbantartása szintén kihívást jelentő feladat.
A Győri-külvárosban 31, míg az Újteleki-külvárosban 44 műemlék van. Ezek több, mint
80%-a szintén lakóház, melyek felújítása támogatások nélkül nehezen elképzelhető.
Az egyes „külvárosok” sajátos adottságainak és lehetőségeinek megfelelő felújítását el kell
végezni annak érdekében, hogy az újjáélesztett Óvároshoz és az új arculatot kapó
Várkerülethez történő illeszkedésük biztosított legyen.
Ezeknek a „külvárosoknak” a felújítása összetett feladat, amely a műemlék-helyreállítástól a
tömbrehabilitáción keresztül a panelfelújításig felöleli annak különböző módozatait.
A város MJT-n kívüli részén még 44 egyedi műemlék és 3 kijelölt műemléki környezet
található. Az egyedi műemlékek fele lakóépület, melyek közül 3 Bánfalva területére esik.
Az MJT-n kívüli 7 szakrális épületből 3 Bánfalván, 2 Balfon, 2 pedig a központi belterületen
helyezkedik el. A védett középületek száma 6, a további védett értékek pedig szobrok,
plasztikák és agrár/ipari emlékek.
Az MJT-n kívüli műemlékek közül mintegy 30 a város központi belterületére esik és
lényegében ideszámít Bánfalva 9 védett műemléke is. Balfon 5, míg Brennbergbányán 1
műemlék található.
Ezek közül a műemlékek közül kiemelkedik Sopronbánfalván az Árpád-kori Mária Magdolna
templom és a tőle légvonalban nem messze lévő, de jóval magasabban fekvő, úgynevezett
Hegyi-templom, a karmelita templom a hozzákapcsolódó kolostorral. A Hegyi-templomhoz
barokk kolostorlépcső vezető, a műemléképületeket kijelölt műemléki környezet foglalja
magába. A pálos-karmelita kolostor felújítása most fejeződött be és az évszázados épületet
eredeti rendeltetésével összhangban elvonulási, oktatási és meditációs központtá alakították;
ezekhez a szerepkörökhöz a kolostor hangulata megfelelő környezetet biztosít.
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g) a településkarakter változásának visszafordíthatósága - ajánlások31
Külterület
Tájhasználat
Ajánlások:
• A szerkezeti tervben 2005-ös módosítási tervezetében megjelölt tartalék belterületekkel való
óvatos és mértékletes gazdálkodás.
• További külterületek belterületbe vonásának kerülése.
• A beépítések építészeti és esztétikai minőségének szabályozása a szabályozási tervekben és
a helyi építési szabályzatban.
• A meglévő lakóterületek direkt és indirekt módszerekkel való vonzóvá tétele, ezáltal a
peremterületekre való kiköltözés igényének csökkentése. Pl. zöldfelületek minőségének
javításával, a felújításhoz adott kedvezményekkel, támogatásokkal, uniós pályázatokban való
segítségnyújtással stb.
• A mezőgazdaság, kertészet felélesztése: önkormányzati, állami támogatással, pályázati
lehetőségek keresésével.
• A hagyományos művelési formák támogatása: közvetlen és közvetett önkormányzati
segítséggel, pályázati lehetőségek kihasználásával.
• Ismeretterjesztés, tudatformálás, a helyi identitástudat növelése: a helyi civil szervezetek, az
egyetem, tanárok, óvónők bevonásával. Az óvodákban, iskolákban a soproni tájjal foglakozó
programok szervezése. Nyilvános és ingyenes előadások tartása a média felhasználásával a
táji értékekről, az EGYES EMBER szerepének fontossága.
Beépített területek a külterületeken
Javaslatok a külterületi létesítmények kapcsán:
• a szerkezeti tervben szereplő belterület további terjeszkedésének megakadályozása, de
legalábbis korlátozása,
• a táj a helyiek identitástudatában betöltött szerepének elmélyítése,
• a kertkultúra felélesztése: társadalmi rendezvényekkel, a társadalmi szervezetek
támogatásával,
• a használaton kívüli, elhagyott mezőgazdasági üzemi épületek ésszerű hasznosítása, ill. a
terület rekultiválása,
• a volt mezőgazdasági üzemi telepek lakóterületté való átalakításánál igényes és tájbaillő
építészeti megoldások alkalmazása,
• a hulladéklerakó rekultiválása,
• a különleges és gazdasági létesítmények körül védőfásítások létesítése ill. karbantartása.
Központi belterület
Belváros – római városfallal körbevett terület
Ajánlások
• A kétezer éves történetű, reprezentatív városrész lakossági összetételének kedvező
megváltoztatása: az lakjon a római falakkal körbevett, reprezentatív területen, aki megbecsüli
31
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környezetét, azonosul annak értékeivel és pénzügyileg is képes épülettulajdonát magas
színvonalon megőrizni és karbantartani,
• az egykor gazdag polgárházak belső térstruktúrájának helyreállítása, a terek magas igényű
használata,
• a Belváros és az azt körülvevő Várkerület között, a meglévő épületállomány megtartásával
sűrű gyalogos kapcsolatot kell teremteni belső gyalogutak, passzázsok kialakításával és azok
gondos karbantartásával,
• érvényt kell szerezni a gépkocsiforgalom csendesítésével kapcsolatos előírásoknak: a
Belváros területén csak az ott lakók közlekedhessenek saját gépkocsijukkal,
• a Belváros infrastruktúrájának 21. századi színvonalú korszerűsítése,
• a Belváros magas igényű használata és jó karban tartása, falfirkák folyamatos eltüntetése,
• a Várfalsétány zöldfelületi színvonalának emelése.
Várkerület – az egykori várkör – „glacis” – területe
Ajánlások
• a város gépkocsi közlekedésének alapvető, gyökeres átszervezése, a Várkerület egyes
szakaszai gépkocsiforgalmának fokozatos megcsendesítése, az átmenő – nem a Várkerületre
irányuló– gépkocsiforgalom fokozatos kiszorítása,
• a Várkerület külső és belső házsorai között biztonságos, kényelmes, „sétáló” gyalogos
forgalom lehetőségének megteremtése,
• a történeti hangulati boltokban magas színvonalú, exkluzív árukínálat, magas igényű
eladóhelyekkel (Sopron „Váci utcája”, „Kärtner Strasse”-ja),
• a várfal oldalán széles gyalogos felület kialakítása, az 1940-es években keletkezett szintbeli
támfalas tagolás enyhítése illetve megszüntetése, egységes, igényes térburkolat,
• a Várkerület egységes térfalának helyreállítása a mai építészet korszerű eszközeivel (pl.
„rondella” körül tátongó, kedvezőtlen arányú térség rész-leges beépítése),
• igényes arculat, utcaburkolatok, utcabútorok, magas színvonalú feliratok megkövetelése,
falfirkák folyamatos eltüntetése.
Külső belvárosok
Első fertály: Újteleki városrész
Ajánlások
• a városrész tervszerű átalakulását biztosító, reális „jövőkép” megformálása: a város arculatát
megtartó, ugyanakkor a fertály fejlődését elősegítő városépítészeti szabályozás,
• a meglévő, megtartásra érdemes épületállomány épületenkénti számbavétele, financiális
„segítőcsomag” – elvonások csökkentése, kedvező kamatú kölcsönök, városi műemléki alap,
stb. – segítségével magántulajdonosok számára a helyreállításhoz kedvező körülmények
teremtése,
• egységes városépítészeti - építészeti koncepció a városkép színvonalának emelésére,
• a városrész tradicionális „bornagykereskedő” jellegének visszaállítása, pincék bemutatása és
hasznosítása,
• az átmenő, „idegen” gépkocsiforgalom átirányítása, a gépkocsiforgalom további
„csendesítése”, falfirkák folyamatos eltüntetése.
Második fertály: Győri városrész
Ajánlások
• a fertály további fejlődését biztosító, megvalósítható „jövőkép” megformálása: a város
arculatát megtartó, ugyanakkor a fertály fejlődését elősegítő városépítészeti szabályozás,
• belső utcák – részházas beépítés – jellegének megtartása és idegenforgalmi adottságainak
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kihasználása,
• az erősen leromlott, használaton kívüli, de a városrészre jellemző, megtartásra érdemes
épületállomány épületenkénti listázása, pénzügyi „segítőcsomag” – elvonások csökkentése,
kedvező kamatú kölcsönök, városi műemléki alap, stb. – segítségével magántulajdonosok
számára a helyreállításhoz kedvező körülmények teremtése,
• egységes városépítészeti - építészeti koncepció az utcai térfalak színvonalának emelésére,
• a városrész tradicionális „kereskedő” jellegének erősítése,
• az átmenő, „idegen” gépkocsiforgalom további csendesítése,
• a történeti külvároshoz illő – nem aszfalt anyagú – térburkolatok létesítése,
• Paprét park rekonstrukciója,
• Lackner Kristóf-féle várfalak felmérése, koncepció kidolgozása megtartásukra és
szakaszonkénti bemutatásukra
• az Ikva-part állapotának rendezése.
Harmadik fertály: Szent Mihály domb – Pozsonyi városrész
Ajánlások
• a városrész fejlődését biztosító, megvalósítható „jövőkép” megformálása: a városrész
arculatát megőrző, ugyanakkor a történeti negyed fejlődést elősegítő városépítészeti
szabályozás,
• a Bécsi-domb lejtőjére épült városrész szintbeli jellegzetességeinek jellegének megtartása és
idegenforgalmi adottságainak kihasználása,
• az erősen leromlott, használaton kívüli, de a városrészre jellemző, megtartásra érdemes
épületállomány épületenkénti listázása, a meglévő épületeknek a történeti környezethez illő
kiegészítése, fejlesztése, a brutális, giccses megoldások elkerülése, egységes városépítészeti építészeti koncepció az utcai térfalak színvonalának emelésére,
• pénzügyi „segítőcsomag” – elvonások csökkentése, kedvező kamatú kölcsönök, városi
műemléki alap, stb. – segítségével magántulajdonosok számára a helyreállításhoz kedvező
körülmények teremtése,
• a városrész tradicionális „bortermelő” és „kisiparos” jellegének erősítése,
• az átmenő, „idegen” gépkocsiforgalom további csendesítése,
• a történeti külvároshoz illő – nem aszfalt anyagú – térburkolatok létesítése,
• zöldterületek tervszerű rekonstrukciója, az Ikva medrének aktívabb bevonása a város
zöldfelületi rendszerébe,
• a területen a Lackner Kristóf-féle várfalak helyének tisztázása, a még fennmaradt
falszakaszok felmérése és helyi védelme, koncepció kidolgozása megtartozásukra és
szakaszonkénti bemutatásukra
• a történeti külvároshoz illő – nem aszfalt anyagú – térburkolatok létesítése.
Negyedik fertály: Déli városrész
Ajánlások:
• Az építészeti értékek megóvásának, hű renoválásának elősegítése: önkormányzati
támogatással (pl. kedvezmények nyújtása), alkalmas pályázatok figyelésével és
kihasználásával
• Az épületek felújításánál, esetleges átépítéseknél odafigyelés a részletmegoldásokra: az
összképet bántó redőnyházak, légkondícionáló berendezések kerülése, átalakításnál a
homlokzatok követte ritmus megtartása
• Az átmenő forgalom csillapítása
• A Széchenyi tér zöldfelületi színvonalának fenntartása, esetleges emelése, az utcafásítások
karbantartása
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• A Rákóczi utca–Erzsébet utca–Deák tér–Csatkai Endre utca tömbjének teljes
rekonstrukciója, a Pázmány Péter utca északi irányú kikötése.
Elővárosok – „Vorstädte”
A. Déli elővárosok
Ajánlások:
• a beépítés további sűrűsödésének megakadályozása városépítészeti szabályozással,
• a hagyományos növényzet, kertes környezet és a környező táj jellegének megtartása és
erősítése,
• további toronyházak, nagyméretű társasüdülők létesítésének megakadályozása,
• a rossz állapotú, kihasználatlan épületek igényes felújítása, újra használatba vételének
elősegítése (pl. Deák-étterem),
• a lankás északi lejtők további beépítésének mérséklése, magasabb építészeti színvonal
biztosítása,
• városrendezési döntésekkel, megfelelő szabályozással a karakteres városépítészeti
motívumok megtartása és erősítése, rendező elemek erősítése,
• tájidegen építészeti megoldások kerülése,
• infrastruktúra, közműrendszer modernizálása,
• a Lőverek gépkocsiforgalmának szabályozása, átmenő forgalom kizárása,
• a szabályozási terv a harkai fennsíkon ne engedjen meg építést,
• a hulladéklerakó rekultiválása
• a Lőverek jellegvédelmi rendeletének betartatása,
• az Erzsébet-kert zöldfelületi színvonalának emelése, az aluljáró állapotának rendezése.
B. Keleti elővárosok
Ajánlások:
• a Győr és Balf felé vezető országút északi oldalának mérsékeltebb beépítése, természetes,
táji jellegének jobb érvényesítése
• a terület gépkocsiforgalmának behatárolása
• a lankás déli lejtők táji karakterének megőrzése a beépítés szabályozásával
• a zöldfelületek állapotának megőrzése, esetleges javítása
C. Északi elővárosok
Ajánlások:
• a városrész fejlődését biztosító, ugyanakkor a történeti város sziluettjének és a környező táj
– Ikva völgye: „pannon” táj – látványának megőrzése, a táji karakter tudatos megtartása, az
építés szigorú behatárolása, városépítészeti szabályozás,
• meglévő, hagyományos növényzet megtartása, zöldterületek tervszerű fejlesztése és
karbantartása: „Virágvölgy–jelleg” megőrzése,
• a környező táj érvényesülését biztosító beépítés és szabályozás,
• a Virágvölgy táji jellegének, tradicionális „gyümölcstermelő” hagyományainak – legalább
részleges – megtartása és jellegének erősítése,
• a beépítések építészeti színvonalának emelése,
• a Bécsi-domb déli lejtőjének mérsékelt beépítése, figyelembe véve, hogy a domboldal a
történeti város északi „hátterét” adja,
• a városrész szintbeli jellegzetességeinek megtartása,
• a „lejtős terepre épült házak” terveinek megkövetelése: az épületek körüli terep természetes
szintjeinek rendezésénél a lejtős jelleg megtartása, nagy töltések és bevágások megtiltása
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(nem a természetet kell az épülő házhoz igazítani, hanem az új létesítmény tartsa tiszteletben a
természetes szintadottságokat),
• a városrész elhelyezkedése által kínált idegenforgalmi adottságok kihasználása,
• karakteres városépítészeti motívumok, építészeti hangsúlyok, rendező elemek tervszerű
létesítése,
• 21. századi infrastruktúra és komfort biztosítása,
• tömegközlekedés megszervezésével a gépkocsiforgalom csökkentése,
• tömegközlekedésre is alkalmas utak kiépítése,
• új beépítések utcaburkolatának szerény áteresztő képességű, de igényes kiépítése, lakó–
pihenő–üdülő–játszóutcaszerű kialakítása,
• a Pihenőkeresztről való kilátást és a pihenőkereszt láthatóságát a növényzet megfelelő
kialakításával folyamatosan biztosítani kell.
D. Nyugati Elővárosok
Ajánlások:
• a 19-20. századi kisvárosi és kertvárosi negyedek, szép polgárházak listázása, építészeti
arculatának megtartása illetve visszaadása,
• a Bécs és Somfalva felé vezető országút mentén az építés szigorú szabályozása, a meglévő
természeti környezet, táj érvényre juttatása,
• a szélesen elterülő völgyvilág beépítésének szigorú szabályozása, a házak további
besűrűsödésének megakadályozása,
• megfelelő szabályozással karakteres beépítés, jellegzetes városépítészeti motívumok,
rendező elemek megteremtése,
• beépített területek növekedésének behatárolása, a „széttelepülés”, a természetes környezet
épületekkel történő „feltöltődésének”, a táji környezet visszaszorulásának megakadályozása,
• a felhagyott ipari- és közlekedési területek – „barna mezők” – tervszerű rekultivációja,
természetes képének visszaállítása, a terület új rendeltetésű épületek, épületegyüttesek
létesítésével történő, tervszerű „felértékelése”,
• a hagyományos történeti városrészek karakterének és hangulatának megőrzése.
Sopron további belterületei
Patakpartok
Ikva patak
Ajánlások:
• a patakpartokat övező épületek levéltári és helyszíni kutatása és ezek szakszerű értékelése,
feldolgozása és dokumentálása (fényképek, egykori tervek, terviratok, korabeli ábrázolások,
etc.),
• a patak menti telkekre egységes rekonstrukciós koncepció kidolgozása,
• a várospolitikai célok elfogadtatása a közgyűléssel és az épületek tulajdonosaival,
• a volt Nagy-uszoda területének rehabilitálására beépítési koncepció kidolgozása és
elfogadtatása,
• a terület értékeinek népszerűsítése kiadványok, cikkek és a városi média útján,
• patakpartok rossz műszaki állapotának megszüntetése
• a patakpartok zöldfelületi színvonalának növelése,
• patakmeder tisztaságának fenntartása: a környékbeliek bevonásával, környezettudatosság
szintjének emelésével.
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Bánfalvi (Rák) patak
Ajánlások:
• a patakpartokat övező épületek levéltári és helyszíni kutatása, a még meglévő városképi és
építészeti értékek reális értékelése,
• a kutatások feldolgozása és dokumentálása (fényképek, egykori tervek, terviratok, korabeli
ábrázolások stb.),
• a patak menti telkekre egységes rekonstrukciós koncepció kidolgozása,
• a várospolitikai célok elfogadtatása a közgyűléssel és az épületek tulajdonosaival,
• a területértékeinek népszerűsítése kiadványok, cikkek és a városi média útján,
• patakpartok rossz műszaki állapotának megszüntetése,
• a patakpartok zöldfelületi színvonalának növelése.
Újabb beépítések
• Sopron és Ágfalva között
• Sopron és Bánfalva tervezetlen „összenövése”
• Város „nyomulása” Sopronkőhida felé (Tómalom)
• Sopron összeépülése Kópházával
• Sopron terjeszkedése Balf felé
Ajánlások:
• a közlekedési utak mentén beépítés szabályozása, a természetes, táji környezet jellegének
megtartása,
• a települések közötti táj beépítése, a táj és beépítés váltakozó ritmusának tudatos fenntartása,
a települések spontán „összenövésének”, a beépítés „határtalan” növekedésének szabályozása,
jellegtelen „megaváros” kialakulásának megakadályozása,
• a táji jellegek megtartása, nagy tömegű épületek létesítésének szabályozása a táji elemek
megtartása érdekében,
• törekvés karakteres városépítészeti motívumok, rendező elemek, új „városkapuk”
kialakítására,
• infrastruktúra, komfortérzet javítása, 21. századi életszínvonal biztosítása,
• tömegközlekedés megoldása, az indokolatlanul nagy gépkocsiforgalom megcsendesítése,
egyenletessé tétele.
Csatolt falvak, települések
Sopronbánfalva
Brennbergbánya, Ó-Hermes és Új-Hermes
Balf
Ajánlások:
• a történeti településszerkezet és beépítés jellegének fenntartása (Sopronbánfalva) a még
meglévő városépítészeti és építészeti értékek felmérésével, listázásával és helyi műemléki
védelmével,
• a karakteres történeti értékű épületek megtartása, vagy azonos karakterű és építészeti
színvonal új épületekkel való pótlása,
• a környező táj jellegének – pl. Fertő látképének – megőrzése, további érvényesülésének
biztosítása a településképben,
• természetes környezet és a beépített részek közötti harmonikus átmenet biztosítása,
• a természetes táj „túlépítésének”, igénytelen épületekkel való beépítésének városépítészeti
szabályozással történő megakadályozása,
• karakter új beépítések, erőteljes, de a történeti karaktert tiszteletben tartó városépítészeti
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motívumok megteremtése, rendező elemek kialakítása,
• infrastruktúra javítása, 21. századi komfort biztosítása a korábban falusias jellegű
területeken is,
• tömegközlekedés biztosítása (Új-Hermes) illetve javítása, az indokolatlanul nagy
gépkocsiforgalom megcsendesítése, otthonos lakóutcák létesítése.
h) az épített örökség megőrzésének intézkedései32
Az ajánlások érvényre juttatása érdekében az alábbi intézkedések megtétele szükséges:
• el kell készíteni Sopron természeti értékeinek és építészeti örökségének teljes leltárát;
• értékük szerint sorba kell rendezni a feltárt és megismert értékeket,
• az értékek listázása után azok közzétételével Sopron vezetői, építész szakemberei és a város
polgárai körében ki kell alakítani egyfajta reális és biztos „soproni értéktudatot”,
• a számba vett értékek és a fenti ajánlások figyelembevételével el kell készíteni a város egyes
területeinek részletes helyi építési szabályzatát (HÉSZ),
• a helyi építési szabályzatot az önkormányzatnak el kell fogadni: annak szövegét a város
honlapján és a forgalmasabb helyeken kapható füzetekben közre kell adni,
• az értéklista alapján javaslatot kell készíteni a természeti környezet és a városkép
megóvására,
• a helyi építészeti örökség megőrzésre érdemes területek – helyi területi védelem – illetve
kiemelkedő jelentőségű emlékek – helyi egyedi védelem – megőrzését önkormányzati
rendeletben kell szavatolni,
• a városkép és a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos rendeletet ötévente felül
kell vizsgálni és az újonnan keletkezett értékekkel ki kell egészíteni – „nyitott védelem”,
• biztosítani kell a folyamatok szakmai, hatósági és civil ellenőrzését – „monitoring”,
• a természetes környezet és az épített örökség változásait a fenti szempontok szerint
folyamatosan figyelemmel kell kísérni,
• a részletes szabályozási terveket és a helyi építési szabályzatot (HÉSZ) három-ötévente felül
kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell azokat.

32

Ny-Mo-i Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft., „Sopron MJV Környezetvédelmi Programja
2010-2015”, Dr. Winkler, G., 2.3.7 Táj- és területhasználat, valamint az épített környezet állapota, pp. 153-154,
2010.
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4. ÖSSZEFOGLALÓ
Az M85 korszerű, országok közötti kapcsolatot biztosít az osztrák autópálya hálózattal és
jelentősen javítja a város belső, országhatáron belüli elérhetőségét is. Az M85 gyorsforgalmi
út megépítése és új határátkelőhelyek nyitása csak kis mértékben városi döntés kérdése.
Ezekkel kapcsolatban intenzív politikai tevékenységgel lehet a megvalósítást elősegíteni.
Az M85 gyorsforgalmi útnak a város keleti, külterületi részén történő átvezetése egészen a
Dudlesz erdőig mezőgazdasági területeket érint, rövid északi szakasza az erdő alatt, alagútban
halad a 84. sz. főúthoz történő visszakötésig.
Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj 2001-ben nyerte el a világörökségi címet. A felterjesztést
Magyarország és Ausztria közösen kezdeményezte. A védelem a Fertő-tó határokon átnyúló
térségét, Magyarország és így Sopron, illetve Ausztria területét egyaránt érinti.
Sopron közigazgatási területén a védett kultúrtájba Balf települési területe és a Fertői
Vízitelep egyaránt beletartozik. Mindez az érintett településrészek épített környezetével
szemben fokozott elvárásokat támaszt.
Sopron a szőlőkultúra hagyományainak hangsúlyozása érdekében meg kívánja jeleníteni
településszerkezeti tervében a történeti borvidék területét, amely a település szőlészeti
hagyományok szempontjából legmarkánsabb területe, a Virágvölgy beépítésre nem szánt
területe.
Összességében kedvezőnek tűnik, hogy a város távlati képe nem változott: az összképet a
város elmúlt száz éves fejlődése jelentősen nem zavarta meg. A soproni városvezetés és a
városépítészek érdeme, hogy a lakótelepek, házgyári tömbök nem változtatták meg a város
összképét. Az M85 gyorsforgalmi út megépítése után Sopron településképe több új
nézőpontból fog feltárulkozni, melyek azonban az összképet nem befolyásolják jelentősen.
Az Óváros és a Várkerület teljes terjedelmével a műemléki jelentőségű területen (MJT) belül
helyezkedik el. Az intézmények sokasága miatt településközponti vegyes területfelhasználási
kategóriába tartoznak, a felülvizsgálat során nem történt változás.
A Várkerület új térszerkezetének kialakításához elengedhetetlenül fontos a „Külkerület”
megléte, amely mint egy külső körút a belvárost tehermentesíti az átmenő forgalomtól.
Az új térszerkezet a Várkerület jelenlegi, közlekedési csatorna-rendszer jellegét megszüntetve
elősegíti az egykori köztér-jelleg visszaállítását, gyalogos dominanciájú, klasszikus
vegyesforgalmú közterület létrejöttét.
A Kurucdomb városrész funkcionális gazdagítását jelenti annak az új, multifunkcionális
csarnoknak a tervezett megépítése, amely a város gazdaságfejlesztése szempontjából is
alapvetően fontos.
Az Aranyhegyen a városképben igen hangsúlyosan megjelenő új lakóterületek fejlesztése nem
járt együtt a zöldterületek kialakításával, melyet pótolni kell. Ez a lakóépületek városképi
megjelenését is kedvezőbbé teheti.
A Lőverek városrész egyes területeinek jellegzetes funkciói – védett természeti területek,
arborétum, klimatikus gyógyhely, szanatórium, üdülők és panziók, villanegyed, magas
presztizsű lakóterületek - fokozott elvárásokat támasztanak a környezeti minőséggel
szemben. Ez utóbbi egyaránt jelenti a természeti és épített környezet minőségét, valamint a
környezet állapotát: a levegőminőséget és a zajszintet. Ezért minden további fejlesztést csak
ezek szem előtt tartásával lehet megvalósítani.
Lőverek-Bánfalva városrészben jelentős lakóterület-fejlesztési lehetőségek vannak az Egeredi
dombon kisvárosias és kertvárosias, míg Bánfalván és Kutyahegyen kertvárosias lakóterületek
formájában.
Sopronnak két iparterülete van, amelyek a várostestben elfoglalt helyük alapján az ÉNy-i,
118

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

illetve a DK-i iparterület nevet kapták. A várható közútfejlesztések miatt az ÉNy-i ipartetület
meglétével hosszabb távon is számolni kell.
A DK-i iparterületen a 84. sz. főúttól északkeletre és délnyugatra még jelentős nagyságú,
beépíthető, fejlesztési területek állnak rendelkezésre. A kedvezőbb városképi megjelenés és
vizuális lehatárolás érdekében a terület déli határán, a tervezett gyűjtőút mentén védelmi
rendeltetésű erdőterület került kijelölésre.
Balf és Brennbergbánya esetében – a településkarakter megőrzése érdekében – a
kistelepülésekre vonatkozó törvényi korlátokat kiterjesztően értelmeztük. Ennek megfelelően
ezeken a településrészeken a településközponti vegyes területek lakóterületi besorolást
kaptak.
Fertői vízitelep meglévő és tervezett bővítési területe, a lagúnarendszer különleges sport és
szabadidő terület kategóriába kerül besorolásra.
A 84. sz. főút ÉNy-i kivezető szakasza mentén városkapu kialakítására alkalmas, fejlesztési
terület van kijelölve.
„A múlt század második felének nagyszabású, koncepciózus, történeti értékeket felmutató
átépítése, a „Velencei Charta” műemlék-helyreállítási elvein alapuló rekonstrukciója mára
azonban mind eszmei, mind funkcionális – szociális – mind pedig műszaki-fizikai értelemben
avulttá vált, erodálódott. … A jelenlegi lakossági összetétel következménye az ellenállás a
belváros élénkítését célzó rendezvényekkel szemben.”33
Az Óvárosban a megújítás első lépései a turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságú
műemléki és régészeti örökség egyes elemeinek felújítását, bemutatását célozzák.
Új, fiatal lakónépesség betelepítése az Óvárosba a város kulturális rendezvényeit
felpezsdítené, vendéglátó és szórakozóhelyek létesítését vonzaná, egyben garanciájává válna a
megújulásnak, mely csak a fiatalok bevonásával képzelhető el.
A Várkerület új térszerkezete megnyugtatóan és funkciót bővítő módon fogja biztosítani a
Várkerület mentén elhelyezkedő és elhelyezendő intézmények, vendéglátó, szolgáltató,
kereskedelmi vállalkozások – továbbá a belvárosi viszonyok, adottságok mellett létező
lakások – organikus működését.
Az egyes „külvárosok” sajátos adottságainak és lehetőségeinek megfelelő felújítását el kell
végezni annak érdekében, hogy az újjáélesztett Óvároshoz és az új arculatot kapó
Várkerülethez történő illeszkedésük biztosított legyen.
Sopronban a műemléki jelentőségű területen belül koncentráltan vannak jelen a város
örökségi értékei, ezért ez egyben a történeti települési terület.
A város településkaraktere változásának visszafordíthatósága érdekében kidolgozott
ajánlásokat34 és az épített környezet megőrzéséhez kapcsolódó intézkedéseket végre kell
hajtani.

33

Sopron MJV Közgyűlése 53/2008. (II. 28.) Kgy. határozatával elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia,
4. Városrészi helyzetfeltárás, Óváros (Történelmi belváros), pp. 164-166.
34
Ny-Mo-i Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft., „Sopron MJV Környezetvédelmi Programja
2010-2015”, Dr. Winkler, G., 2.3.7 Táj- és területhasználat, valamint az épített környezet állapota, pp. 124, 126,
130, 131, 133, 135, 137, 138, 141, 144, 146, 147, 150, 153, 2010.
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5. NYILATKOZAT
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a tervezett megoldások megfelelnek a
hivatkozott örökségvédelmi jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és a hatástanulmány
elkészítésére jogosultsággal rendelkezem.
Budapest, 2011. május
Dr. Orosz Bálint sk.
okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
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Sopron MJV Szerkezeti terve

Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészet munkarész

Készítette: Archeo-Art Bt.
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I. Vizsgálat
Bevezetés
A jelenlegi hatástanulmány Sopron település Szerkezeti Tervének módosításához és a helyi
Építési Szabályzathoz készült a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján. Fontos
megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában
rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges
előfordulása nem kizárható, mely új helyzeteket eredményezhet.
Sopron település régészeti emlékeinek rövid bemutatása:
Sopron MJV közigazgatási területén a tervezés idején a KÖH közhiteles nyilvántartásában
298 darab nyilvántartott azonosított régészeti lelőhely szerepel. A nyilvántartott lelőhelyek
lehatárolása, különösen a belterületen sok esetben igényelne pontosítást, mert azok korábban
1:10.000 léptékű topográfiai térképek alapján és nem a földhivatali nyilvántartási térképek
alapján kerültek rögzítésre. Ebből adódóan sok esetben figyelhetünk meg kisebb-nagyobb
elcsúszásokat.
A középkori belváros területét lefedő KÖH 41727 kiemelten védett Sopron - Belváros
régészet lelőhely, mint befoglaló lelőhely területén belül 121 darab régészeti lelőhely
található. Az átfedés szerencsétlen jellege miatt és a terv megjeleneésének érdekében ezt a
121 darab lelőhelyet külön B sorszám alatt tüntettük kezeltük. A szerkezeti tervre csak a KÖH
41727 lelőhely került fel. A hatástanulmány azonban külön tételként foglalkozik az alárendelt
befoglalt lelőhelyekkel.
A 41727 KÖH azonosítóval rendelkező befoglaló lelőhelyen belüli lelőhelyek:
28903, 28905, 38568, 38572, 47578, 47594, 47607, 47609, 47615, 47713, 51251, 52440,
52542, 52445, 52453, 52455, 52462, 52463, 52464, 52465, 52469, 52498, 52483, 52486,
52499, 52501, 52503, 52477, 52511, 52512, 52514, 52531, 52532, 52533, 52534, 52535,
52536, 52551, 52552, 52553, 52554, 52558, 52623, 52624, 52625, 52627, 52628, 52629,
52630, 52631, 52632, 52633, 52634, 52635, 52636, 52638, 52639, 52640, 52641, 52643,
52644, 52653, 52654, 52655, 52656, 52657, 52658, 52662, 52663, 52664, 52666, 52667,
52668, 52669, 52670, 52671, 52672, 52673, 52674, 52675, 52677, 52678, 52679, 52680,
52681, 52696, 52698, 52699, 52700, 52702, 52703, 52704, 52705, 52706, 52707, 52713,
52728, 52741, 52743, 52755, 52758, 52760, 52762, 52763, 52769, 52774, 52775, 52776,
52781, 52783, 52784, 52786, 52788, 52789, 52791, 52792, 52794, 52795, 52796, 52797,
74853,
Régészeti örökség védettsége
Nyilvántartott régészeti lelőhely
Sopron MJV közigazgatási területén a tervezés idején a KÖH közhiteles nyilvántartásában
297 darab nyilvántartott azonosított régészeti lelőhely szerepel.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján ex-lege régészeti védelem alatt állnak.
Jogszabály által külön kiemelt régészeti védelem alatt álló lelőhelyek
A Sopron – Belváros 41727 KÖH azonosítóval rendelkező befoglaló lelőhely és az azon
belüli belüli lelőhelyek kiemelt régészeti védelem alatt állnak.
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41727, 28903,
52440, 52542,
52486, 52499,
52535, 52536,
52629, 52630,
52643, 52644,
52667, 52668,
52680, 52681,
52713, 52728,
52776, 52781,
52797, 74853

28905,
52445,
52501,
52551,
52631,
52653,
52669,
52696,
52741,
52783,

38568,
52453,
52503,
52552,
52632,
52654,
52670,
52698,
52743,
52784,

38572,
52455,
52477,
52553,
52633,
52655,
52671,
52699,
52755,
52786,

47578,
52462,
52511,
52554,
52634,
52656,
52672,
52700,
52758,
52788,

47594,
52463,
52512,
52558,
52635,
52657,
52673,
52702,
52760,
52789,

47607,
52464,
52514,
52623,
52636,
52658,
52674,
52703,
52762,
52791,

47609,
52465,
52531,
52624,
52638,
52662,
52675,
52704,
52763,
52792,

47615,
52469,
52532,
52625,
52639,
52663,
52677,
52705,
52769,
52794,

47713,
52498,
52533,
52627,
52640,
52664,
52678,
52706,
52774,
52795,

51251,
52483,
52534,
52628,
52641,
52666,
52679,
52707,
52775,
52796,

KÖH 38636 lelőhely: Sopron- Ibolyarét (Krautacker-dűlő)
KÖH 41736 lelőhely: Sopron-Várhely
KÖH 41737 lelőhely: Szent Mihály-templom
KÖH 50504 lelőhely: Károly magaslat
KÖH 52645 lelőhely: Szent Jakab kápolna
KÖH 52282 lelőhely: Sopronbánfalva – Sánchegy
KÖH 52287 lelőhely: Sopronbánfalva – Házhegy
KÖH 52292 lelőhely: Sopronkőhida – Kecskedomb
KÖH 59821 lelőhely: Halomsíros temető
KÖH 70587 lelőhely: Szent Mihály templom középkori temetője
Természet védelmi terület
Az 1996. évi LIII. Természet védelméről szóló törvény 23 § alapján a kunhalmok
(halomsírok) földvárak ex lege természetvédelmi terület hatálya alá tartoznak.
KÖH 41736 lelőhely: Sopron-Várhely
KÖH 50504 lelőhely: Károly magaslat
KÖH 52282 lelőhely: Sopronbánfalva – Sánchegy
KÖH 52287 lelőhely: Sopronbánfalva – Házhegy
KÖH 59821 lelőhely: Halomsíros temető
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Sopron régészeti emlékeinek áttekintése
Sopron Város Magyarország egyik leggazdagabb régészeti örökségével rendelkezik. Ez nem
elsősorban a régészeti lelőhelyek nagy számából, hanem sokkal inkább a kiemelkedően
értékes és sok esetben már védett régészeti lelőhelyek jellegéből adódik. Egyaránt
megtalálható a város területén jelentős bronzkori-vaskori földvár és halomsírmező, római és
középkori város látható és már elfedett emlékei.
Őskor
• Újkőkor, Rézkor, Bronzkor
A szomszédos Fertő-tó és a Soproni-hegység tagolt dombjai és lankái, valamint az ideális
környezetet biztosítottak a megtelepedésre. Ezt az újkőkortól kezdve a rézkoron és
bronzkoron át a vaskorig s azután a történeti korokban is kihasználta a lakosság, és a tó
egykori medrének szegélye mentén vagy közelében sorakoztak kisebb-nagyobb falvai. A
Zeisel-, Liget- és Ikva patak által alakított völgyben már a késő neolitikumtól (Lengyeli
kultúra) és rézkortól (Balatoni csoport) kezdve laktak, de a település igazán jelentőssé a késő
bronzkori urnamezős kultúra (Kr. e. 13–8. sz.) idején vált. Ebből a korszakból már nemcsak a
házak, tároló gödrök és műhelyek maradványait, hanem a közeli temető hamvasztásos
urnasírjait is sikerült feltárni a várostól északnyugatra elhelyezkedő, a középkorban létesített
káposztaföldekről Sopron-Krautäckernek nevezett lelőhelyen.
• Vaskor
A vaskor az első olyan időszak, amely kapcsán a korábbi települések rendszeréről több
ismeretünk van. A korai vaskorban – a Hallstatt-korban – Sopron közigazgatási területének
több pontján hoztak létre magaslati telepeket és temetőket.

1. ábra: Vaskori földvárak a Soproni-hegységben
(Scrabantia Régészeti Park)
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Sopron – Várhely
A 482 m magas Várhely rendelkezett a leginkább kiterjedt, különböző korszakokból származó
erődítésrendszerrel. A magaslati telep földsáncainak kiépítését már a késő bronzkori
Urnamezős kultúra idején elkezdték (Kr. e. 12. századtól) és megszakításokkal a késő vaskori
La Tene kultúra idejéig (Kr. e. 2–1. sz.) folytatták. A fakazettás szerkezetű és kő mellvéddel
ellátott fősáncot többször is átépítették és megemelték. A telep belsejében is folyt kutatás,
ennek eredménye a Hallstatt- és késő La Tene-kori települési objektumok maradványainak
feltárása volt. A földvárhoz vezető útvonal mentén megfigyelhető tumulus (vagy halmos)
temetkezések leletanyaga a Kr. e. 8–6. század közötti Hallstatt-időszak egymás utáni fázisait
reprezentálja. Innen kerültek elő a híres, valószínűleg halottkultuszhoz kapcsolódó figurális
jelenetekkel díszített kerámiaurnák.

2. ábra: A Scrabantia Régészeti Park által üzemeltetett
Várhely régészeti tanösvénye
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Sopronbánfalva – Sánchegy
Sopronbánfalva belterületétől D-re, a Sánchegyen található egy ÉNy-Dk-i gerincen egy őskori
sáncrendszer mára töredékes maradványa. A területen a 19. sz. végén végeztek kisebb
feltárást, amely során kora-vaskori és La-Téne kelta kerámia krült elő.

3. ábra: Sopronbánfalva – Sánchegy felmérése Nováki Gyula által
Sopron – Károly-magaslat
A másik ismert vaskori földvár a Károly-magaslaton (Váris-hegy/Warischberg) található. A
magaslati telepet a déli, bejárati oldal felől kettős sánc védte, amely alkalmazkodott a felszín
morfológiai adottságaihoz. Szakszerű feltárására eddig még nem került sor, de a felszíni és
korábban talált leletek alapján feltételezhető, hogy az erődítést szintén a vaskor különböző
időszakaiban hozták létre.

4. ábra: Sopron - Károlymagaslat felmérése
(Nováki Gy. által)
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5. ábra: A déli nagy sánc maradványa
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Sopron - Krautäcker
A legnagyobb síkvidéki telep a vaskorban is az említett Krautäcker lelőhelyen volt, ahol a Kr.
e. 6. század második felétől egészen a római korig folyamatosan laktak és temetkeztek. A
telepen igen jelentős szerepe volt a kézművességnek, amelyet a feltárt fazekaskemencék és
ötvösműhelyek igazolnak. A különleges díszítésű pecsételt kerámia legszebb darabjai a
környék más kelta telepein is feltűnnek, a legérdekesebb ékszerek, különösen a gyöngyök
pedig távoli kereskedelmi kapcsolatokra engednek következtetni.
Sopron – Bécsi-domb
Az Ikva túloldalán húzódó Bécsi-dombon már a Kr. e. 4. sz. elejétől kezdve csontvázas és
hamvasztásos sírokat egyaránt tartalmazó korai kelta temető volt. A Kr. u. 1. században
kiépült római város azonban sem a síkvidéki, sem a magaslati telepeket nem vette át és nem
olvasztotta magába.
Római-kor
• A város elhelyezkedése
A római kori Scarbantia a birodalom egyik fontos kereskedelmi útjának, az Itáliából a Baltitenger felé vezető őskori eredetű Borostyánkő útnak az egyik állomása volt. A település mind
az Itinerarium Antonini-ben, mind a Tabula Peutingerianá-n szerepel, a tőle délre fekvő
Savariától XXXIIII M.P., azaz 50,32 km, északi szomszédjától, Carnuntumtól XXXVIII
M.P., azaz 56,24 km távolságra helyezkedett el. Az út egy másik ága Scarbantiából
Vindobona (Bécs) felé ágazott el és ott csatlakozott a Duna mentén haladó úthoz. A kövezett
út kiépítésére valószínűleg a Kr. u. 1. század első felében vagy közepén, röviddel Pannonia
provinciának a Római Birodalomhoz csatolása után került sor. Ugyanakkor nem vesztette el
jelentőségét a kelet–nyugati irányú vaskori út sem. A római város első központja éppen ott
épült ki, ahol ez az ősi útvonal találkozott az észak–déli főúttal.
• Az első város kialakulása
A város római neve számos helyben talált felirat egybehangzó tanúsága szerint Scarbantia
volt, így említi Claudius Ptolemaios földrajzi műve is; míg az egyéb írott források a – talán a
beszélt nyelvhez közelebb álló – Scarabantia alakot hagyományozták az utókorra. 10 A név
etimológiája az illír és kelta őslakosság nyelvére vezethető vissza.
A város alapítására vonatkozóan különös jelentőséggel bír az id. Plinius Naturalis Historiá
jában található oppidum Scarbantia Iulia elnevezés. Az újabb kutatás kimutatta, hogy az
„oppidum” kifejezés a szerző szóhasználatában minden bizonnyal privilegizált településre
utal, és ugyanezt erősíti meg a Iulia cognomen (a császári család nevéből képzett kitüntető
jelző) használata is. Ezek szerint a települést a Iulius dinasztia idején, valószínűleg Tiberius
császár (Kr. u. 17–34) alatt alapították, az Augustus alatt legalábbis részben meghódított új
provincia, Pannonia polgári közigazgatásának kiépítése keretében. Scarbantia tehát a
filológiai, epigráfiai és régészeti adatok alapján feltehetően a legkorábbi római alapítású
polgári település volt Pannonia magyarországi területén.
• Az első város topográfiája
A település megalapítását közvetlenül követő évtizedekből kevés topográfiai adatot ismert
meg az eddigi régészeti kutatás. A későbbi századok erőteljes fejlődése feltételezhetően
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nagyrészt el is tüntette a szerényebb kezdetek nyomait. A Baltikum és Itália közötti jelentős
kereskedelmi útvonal, a Borostyánkő út nyomvonala a település elhelyezkedését, nagyjából
északnyugat–délkelet irányú hossztengelyét kezdettől fogva meghatározta. A település első
központját a Borostyánkő út és az őskori eredetű kelet–nyugati út kereszteződésében, a mai
Kolostor utcától kissé nyugatra feltételezi a régészeti kutatás, ahol kezdetben egy tágas,
kaviccsal beterített térség körül faépületek állhattak. A mai Kolostor utca környékéről
előkerült Silvanus-, Mercurius- és Liber Pater-oltárkövek tanúsága szerint itt épültek fel az
első szentélyek is. A kereskedők és veteránok mellett kézművesek is megtelepedtek, amint azt
a mai Árpád utcában, a Borostyánkő úttól mindössze 200 méterre keletre előkerült 1. századi
fazekastelep is bizonyítja.
•

A második város: Municipium Flavium Scrabantia

A település életében óriási előrelépést hozott Domitianus császár uralkodása, aki valamikor
89 és 92 között újjáalapította a várost és a municipium Flavium rangot adományozta neki.
Ezután kezdődött meg a kőből épült középületek kialakítása, valamint az utak és utcák
lekövezése, amelyek során az Itáliából kiindult és onnan széles körben elterjedt várostervezési
sémákat követhették. A munkálatok zömmel Traianus (98–117) és Hadrianus (117–138)
császárok uralkodása alatt zajlottak, több katonai alakulat részvételével, ami kétségtelen
bizonyítékát jelenti a központi városfejlesztő szándék helyi megvalósításának. A várost mégis
elsősorban kereskedő településként határozhatjuk meg; erre utal az itáliai importáruk átlagon
felüli jelenléte mellett a sírfeliratokon gyakran előforduló negotiator (nagykereskedő)
kifejezés is.
Scarbantia a császárkornak ebben az időszakában nyílt város volt, területe magában foglalta a
mai belvárost és ezen túl valószínűleg a Paprétig kinyúlt, sőt a Balfi utca környéke is
beletartozhatott. A település kiterjedését északi és déli irányban egy-egy nagy temető
határolja be, a mai Bástya utcában, illetve a Széchenyi tér – Erzsébet u. – Csengery u. –
Mátyás király u. által körbevett területen. A kettő közötti távolság, azaz a város legnagyobb
észak–dél irányú kiterjedése mintegy 1 km volt, amelyet valószínűleg első virágkorában, a 2.
század elején ért el.

6. ábra: Scrabantia érődített városának topográfiája (Gömöri 2002.)
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A város 2. századi topográfiáját mintegy 70 lelőhely: útmaradványok és épületrészletek,
valamint a közelükből előkerült leletanyag, elsősorban a feliratos kövek segítségével
rekonstruálhatjuk. Ezek többsége azonban kis felületű leletmentő ásatáson került elő, így
teljes kép megrajzolására továbbra sem adnak lehetőséget. Az úthálózatot legrészletesebben a
város északkeleti negyedében ismerjük, ahonnan négy kelet–nyugati irányú, nem teljesen
párhuzamos út is becsatlakozott a Borostyánkő útba; attól nyugatra egyelőre csak két mellékút
került elő, amelyek nem egyenes folytatásai az előzőeknek. A keleti mellékutcák közül a
legdélebbi talán a korábbi kelet–nyugati út vonalát követi; az ettől északabbra futó, a forum
központi terének déli oldalán álló, fedett oszlopcsarnokba torkollik be, a következő mellékút
pedig a forum északi oldalán állt capitoliumi szentélytől kissé északra vezetett. A legjobban
követhetően, mintegy 120 m hosszúságban az eddig feltárt legészakibb mellékút, az ún.
„Ikva-út” maradványai kerültek elő. Ez az út a mai úttest alatt, a Várkerület északi oldalán
húzódott – e telkek hátsó vége mögött folyik ma is az Ikva patak. A Fő tér északi oldalán levő
7. sz. ház hátsó szárnyában nyugat felé, azaz Vindobona irányába mutató út egy részletét
hozta felszínre a kutatás.

7. ábra: A városfalak Hajnóczy Gy. által rekonstruált képe és a Scrabantia Régészeti Park
•

A 2. század elején épültek ki a város legfontosabb középületei:

• Forum
A nyilvános funkciót betöltő épületek egy 45 × 46 méteres, közel négyzet alakú tér négy
oldalán emelkedtek. A forum kivitelezése és térbeli rendje az itáliai városok központjaira
emlékeztet. A kapcsolat nem véletlen, hiszen Scarbantia történetének ebben az időszakában
sok itáliai telepes lakott itt hosszabb-rövidebb ideig. A forum északi oldalának épületei
kultikus funkciót töltöttek be. Itt állt a capitoliumi szentély, amely mellé valószínűleg az
északkeleti oldalon egy másik, Hercules tiszteletére emelt szentélyt is építettek. A capitoliumi
szentély fényét emelte Jupiter, Juno és Minerva 1894-ben, a mai városháza alapozásánál
megtalált szoborcsoportja. A három monumentális istenalak olyan jó minőségű alapanyagból:
Kisázsiából származó aphrodisiasi márványból és olyan igényes művészi kivitelben készült,
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hogy valószínűleg császári vagy helytartói támogatással került Scarbantiába a 2. század
közepén. A forum déli oldalának épületeiből is kerültek napvilágra oltárkövek. A szentéllyel
átellenes déli oldalon oszlopcsarnok, mögötte a helyi közigazgatás központja, a curia állt. A
forum nyugati oldalán elhelyezkedő épületet valószínűleg basilica, azaz törvénykezési
csarnok céljaira használták. A forum kiépítése a 2. század eleji nagy építkezési periódusban
zajlott, az északi és déli oldalon álló épületek bővítése pedig még Antoninus Pius császár
(138–161) idején is folyt.
• Fürdő
A város másik jelentős középülete a forumtól mintegy 300 méterre délre elhelyezkedő fürdő
volt, amely az Orsolya téri iskolaépület alatt helyezkedik el. A téglabélyegek tanúsága szerint
a forummal egy időben, a 2. század elején (100–114) építették fel. Erre az időre vall az
épületek rendkívül igényes kváderfalas falazási technikája is. A nagyméretű hideg és meleg
vizes medencék ( frigidarium és tepidarium ), valamint a masszív padlófűtés mindenképpen a
fürdő közösségi használatára utal. A létesítmény a szükséges átépítésekkel a római város
fennállásának teljes időszakában, de legalább a 4. századig funkcionált. Falai nemcsak a
római korban határozták meg a városrész további épületeinek tájolását, hanem visszabontott
csonkjaik még a 19. században is alapozásul szolgáltak a föléjük emelt modern épület
számára.

8. ábra. Scarbantia forumának ásatással
feltárt részletei. (Gömöri 2002.)
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9. ábra. Scarbantia rekonstruált forumának madártávlati képe, délről és északról (Sedlmayer)
• Amphitheatrum
A harmadik fontos 2. századi középület, az amphitheatrum a fürdőnél jóval kisebb hatással
volt saját korának topográfiai viszonyaira és a későbbi városfejlődésre is. Ez ugyanis a
forumtól mintegy 1,5 km-re északnyugatra, jelenleg is beépítetlen területen, a Bécsi-domb
oldalában helyezkedik el. Helyének megválasztását a cavea kialakításához jól felhasználható
természeti környezet mellett a Carnuntumba illetve Vindobonába vezető utak viszonylagos
közelsége is befolyásolhatta. Nézőterén egyes feltételezések szerint mintegy 14 000 ember
foglalhatott helyet. A város lakosságának számáról forrásaink sajnos még becslést sem

10. ábra: Az amphitheatrum látképe ma
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tesznek lehetővé, de feltételezhetjük, hogy az amphitheatrum közönsége a közeli
nagyvárosok, illetve a környező villatelepülések lakóival is kiegészült. Mindez összhangban
van Scarbantiának a római településhálózatban regionális központként betöltött szerepével. A
létesítmény keleti oldalán, a város felőli bejárata mellett egy Nemesis-szentély alapjai is
napvilágra kerültek. A város 2. század eleji fénykorához kapcsolódik egy aquaeductus
kiépítése is, amelynek egy szakaszát Bánfalván, a ma is álló malom mellett tárták fel. A
vízvezeték városon belüli folytatásának egyelőre nem sikerült a nyomára akadni.
• Az átmeneti időszak
A többi északnyugat-pannoniai településhez hasonlóan Scarbantia is megsínylette a kvádok és
markomannok 2. század végi betörését a római birodalomba. Minden középület feltárásánál
megfigyelhető volt egy vastag égési-pusztulási réteg, és ezt követően egy 2. század végi – 3.
század eleji helyreállítási periódus. Ekkor azonban komolyabb topográfiai változásokra nem
került sor, a város lényegében a korábbi alapokon épült újjá.
•

A késő-császárkori város

A város szerkezetét alapvetően átalakító változást a városfalak 4. század eleji kiépítése hozta
magával. A szabályos kváderkövekből kialakított, 39 bástyával és két kaputoronnyal ellátott,
nagyjából ovális alakú erődítés legnagyobb hosszúsága 400, szélessége 250 m, összesen
mintegy 9 hektár területet ölel körül. A fentebb idézett adatokkal összevetve nyilvánvaló,
hogy ez a 2–3. századi városnak csak kis részét jelenti: lényegében a forum insulá-jának
északi határától a fürdőkomplexum déli oldaláig terjedt a hossza. A fal megépítése az
utcahálózatot is gyökeresen átalakította. Míg a Borostyánkő út részét képező észak–déli
városi főút megmaradt az erődített település középtengelyének, sőt szerepe a két kaputorony
kialakításával még hangsúlyosabbá vált, addig az ismert kelet–nyugati irányú mellékutak
csaknem mindegyikét kettévágta a fal egy erődítésen belüli és egy azon kívüli szakaszra.
Egyedül az „Ikva-út” maradt teljes hosszában járható, ez azonban kívül került a védett
belvároson. Mindez a közlekedés rendszerét is átstrukturálta. A város belsejét és középületeit
ezentúl nem lehetett közvetlenül megközelíteni kelet vagy nyugat felől, hanem a fal mentén
végighaladva először a kéttornyú kapukhoz kellett eljutni. Ez vezetett a mai napig is
Várkerület néven ismert közlekedési „körgyűrű” vonalának kialakulásához.
A városfal építése és ezzel a település területének és szerkezetének erőteljes megcsonkítása
nyilvánvalóan nem helyi kezdeményezésre történt, mint ahogy külső erőforrásokra volt
szükség a monumentális, 3 m vastag és eredetileg mintegy 8,5 m magas védművek
megépítésének finanszírozásához is.
Az építkezések történeti összefüggéseit illetően birodalomszerte megfigyelhető, hogy a külső
védelmi vonalak meggyengülése, a bizonytalan határhelyzet már nemcsak a katonai táborok,
hanem egész polgári települések erődítését is szükségessé tette. Emellett Scarbantia esetében
Pannonia provincia átszervezése, a korábbi kettő helyett négy részre osztása is szerepet
játszott: Scarbantia a limes után a második védővonal részét képezte, mintegy elővárként az új
helytartói székhely, Savaria előtt.
A város középületei az új helyzethez alkalmazkodva tovább működtek, sőt több házat és a
közfürdőt fel is újították. A 4. század eleji másodvirágzás Scarbantia megnövekedett
útcsomóponti és védelmi szerepével magyarázható. Az erődített város jó néhány évtizedig
biztonságos lakóhely és tárház maradt, amit legjobban a forumtól nyugatra, a mai Fő tér alatt,
nagyjából a ferences (bencés) templom és a Szentháromság-szobor közti részen kialakított
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hatalmas gabonaraktár (horreum) megépítése bizonyít. Kérdésesebb a fal megépítése után
külvárossá vált és védtelenül maradt falon kívüli településrész sorsa, amelyről egyelőre nem
rendelkezünk adatokkal. Csak a Borostyánkő út északi kivezető szakasza mellett, a Festő
közben, illetve a Szentlélek utcában került elő egy-egy nagyméretű, apszisos épület.
A poltikai környezet megváltozását jelzi, hogy a 4. század végén Scarbantia – történetében
először – helyőrséget is kapott, amelynek vezetője a 395-től 425/430-ig vezetett
méltóságjegyzékben, a Notitia Dignitatum ban tribunus cohortis Caratensis néven fordul elő.

11. ábra: Scrabantia topográfiája (Magyar Város Történeti Atlasz, A.3.1)
• A császár-kor vége és a kereszténység megjelenése
A 4. század 2. felében a helyi romanizált lakosság egyre inkább keveredett beköltöző germán
népelemekkel. Az épületek használatában azonban még a római hagyományok domináltak. Új
elemként jelentkezik a korban a kereszténység, amelynek éppen helyrajzi vonatkozásairól
tudunk a legkevesebbet. A Passio Quirini , azaz a Sisciában működött, a 4. század eleji
keresztényüldözések során mártírhalált halt Quirinus püspök szenvedéstörténete szerint ekkor
már számos keresztény élt Scarbantiában. A későbbiekben, amikor már szabadon
gyakorolhatták az új vallást, bizonyára templomokat is építettek. Eddig mindössze két épület
kapcsolható ide, feltételesen. Az egyik a késő római várfal 10. és 11. sz. bástyája között, a fal
külső (keleti) oldalán talált 5. századi kőalapozású, sírokkal körülvett faépület, amelyet
feltárója „fatemplomként” azonosított. A másik a forum déli részén, a felhagyott curia egyik
helyisége fölé épített, a 6. század közepéig használt ház, amelynek padlójába középen egy
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orans testtartású, glóriás emberalakot ábrázoló bekarcolással díszített téglát falaztak be. A
legizgalmasabb lelet azonban a Fegyvertár u. 1. udvarán az Orsolya-iskola tornatermének
építése során előkerült, ahol 2009-ben a vörössánc feltárása kapcsán egy kereszttel díszített
mészkőlapot tárt Gabrielli Gabriella.

12. ábra: A késő-császár-kori Scrabantia rekonstrukciója (Gömöri 2002.)
•

Népvándorlás-kor

Ahogyan a római birodalom felbomlása egy évszázadokon át zajló folyamat volt, így a
település szerkezete is lassan, fokozatosan alakult át. Scarbantiában a római adminisztráció
megszűnését egy régészeti szempontból is nagyon szerény, de annál izgalmasabb periódus
követte, amikor a középületek és szentélyek egy része még használható állapotban volt, és az
526 után betelepülő longobárd lakosság még a római falak között építette fel gyenge házait.
Scarbantia tehát romos állapota ellenére a 6. század második feléig viszonylag sűrűn lakott
település volt, ahová a temetkezések tanúsága szerint még itáliai importtárgyak is eljutottak a
továbbra is használatban levő Borostyánkő úton. A város jelentősségét talán a legjobban az
mutatja, hogy püspöki székhely is volt. Ezt a tényt az 572 és 579 között az Aquileia melletti
Gradóban tartott zsinat iratai őrizték meg, ahol a résztvevők között említik Vigilius episcopus
Scaravaciensis t, azaz Scarbantia püspökét. A közösség, amelynek elöljárója volt, ekkor már
valószínűleg nem lakott a városban, mert 568-ban az avarok betörésének hírére tömegesen
elmenekültek vagy elhurcolták őket. A régészeti kutatások a 6. századot megért épületek
hirtelen elhagyását és ezt követő leégését tárták fel.
A 6. század végét mintegy 400 éves lakatlan időszak követte a városban. Ez alatt az idő alatt a
fallal körülvett belvárosban mintegy 3 méternyi, a falakon kívül – a terepviszonyoktól
függően – ennél vékonyabb, 1–2 méternyi leletmentes humuszréteg halmozódott fel. Ez az ún.
feketeföld-periódus nem helyi sajátosság: a Bécsi-medencétől a Kisalföldig, Vindobonától
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Arrabonáig szinte minden római eredetű településen megtalálható. Azt bizonyítja, hogy a
vidék új urai, az avarok, elkerülték a romokat és környéküket. A 10. század elején a vidéket
elfoglaló magyarok már nem egy hajdani várost, hanem egy üresnek tűnő falgyűrűt vehettek
birtokukba.
A lakatlan periódushoz mégis nagy valószínűséggel köthető egy fontos momentum Sopron
életében: a város máig használatos német nevének, az Ödenburgnak a kialakulása.
A város közigazgatási területén, Sopronbánfalván csekély az avarokhoz köthető megtelepedés
is megfigyelhető.
Annál inkább kiemelkedő jelentőségű a Sopronkőhidán feltárt, a IX. századi Karolingkorszakhoz köthető. Azt itt megfigyelt település és temető maradványai összetartoztak.
Magyarországon először Sopronkőhidán sikerült egy olyan közösség temetőjét feltárni,
amelynek anyagi műveltsége már egyértelműen a Karoling-korhoz kötődik.
•

Honfoglalás-kora

Valószínűleg ennek az időszaknak az emléke a Soprontól északnyugatra, az őskori települési
előzményekről szólva már említett Krautäcker lelőhelyen feltárt településrészlet, amelyet a
kerámialeletek alapján az ásató a 9–10. századra keltez, és nem tartja kizártnak a honfoglalás
előtti népesség továbbélését sem e helyen. Valószínű, hogy a közlekedésföldrajzi
szempontból kedvező helyen levő, de nem védhető telepet az ispáni vár megépítésekor vagy
még azt megelőzően feladták.
A Lajta és Morva folyók vonalában húzódó nyugati védővonal, a külső gyepűrendszer
kiépítésére a 970-es évektől került sor, amikor a magyarok ettől nyugatabbra első hódításaikat
feladták. Ez lehetett az az időszak, amikor – a határvárak sorozatából álló védővonal
kiépítésének átfogó programja keretében – a korábban lakatlanul és romosan álló soproni
erősség is felkeltette a környék új urainak figyelmét, akik itt „feltehetően valamilyen
őrhelyet” létesítettek. A római romok tehát döntő szerepet játszottak az új település helyének
megválasztásában. Az alább tárgyalandó ispáni vár azonban valószínűleg nem a legkorábbi
Árpád-kori településnyom a későbbi Sopron területén: egyes kerámialeletek a várfalon belüli
terület 10. század végi használatára utalhatnak, bár kérdés, hogy ez mennyivel előzte meg a
vár kiépítését.
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Középkor
Árpád-kor
A kora-Árpád-kortól kezdve a a római-kori kőfallal körített város maradványait is felhasználó
ispáni vár köré szerveződve alakult ki egy jelentős település együttes a mai Sopron
közigazgatási területén.
Ispáni vár
A soproni belváros Árpád-kori erődítménye az ispáni várral azonos. Hozzá kapcsolódik a
település és az azt körülvevő megye magyar névadása, a Sopron is. A 11. századtól tehát
Sopron egy megye, méghozzá egy határvármegye központja lett. A megyeközpontoknak
lakóhelyet kellett biztosítani a megye élén álló ispán és kísérete, a vár élén álló várnagy a
katonaság és az ezeket kiszolgáló népesség egy része számára, és helyet kellett adni az ehhez
kapcsolódó egyházi szervezetnek is.
Az 1960-as évek elejétől a különböző kutatók által folytatott régészeti vizsgálatok
eredményeképpen sikerült meghatározni a korábban csak okleveles adatokból ismert és
feltételesen számos különböző helyre lokalizált soproni ispánsági vár helyét, a település
egymást követő erődítéseinek sorrendjét.
A sáncon belüli település szerkezetéről, azonban sajnos máig nagyon keveset tudunk.
feltételezhető, hogy nemcsak menedékvárként, hanem raktározó és talán lakóhelyként is
szolgált. Feltételezhetően a falon belül kell keresnünk az ispán és a várnagy székhelyét, amely
a vár kutatói szerint talán az északkeleti tömbben, a várostorony és a Háromház tér közti
területen állhatott.

13. ábra: Az Árpád-kori ispáni vár rekonstrukciója (Gömöri 2002.)
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A sáncon belüli terület többi részének topográfiája egyelőre csak nagy vonásokban vázolható
fel. Nyilvánvalóan kellett lennie egy rögzült útvonalnak, amely az északi és a délkeleti kaput
összekötötte, ennek egyértelmű nyomai azonban még nem kerültek elő – esetleg a Szt.
György utca vonalvezetése köthető ide. A sáncon belül feltárt 11–13. századi építmények
között félig földbe mélyített és földfelszínen álló boronafalú és sövényfonatos házak,
szabadtéri sütőkemencék és egyéb objektumok is megtalálhatók. Úgy tűnik, hogy a vár
belseje lakófunkciót csak korlátozottan töltött be, a feltárt épületek (amelyek elsősorban a vár
déli részén végzett kutatások eredményeként kerültek napvilágra) leletanyaguk alapján
zömmel istállóként vagy raktárként határozhatók meg, amelyek a vár katonai és igazgatási
funkciójával függenek össze. Idekapcsolható a történeti adatokból ismert sóraktár is, ahol
királyi megbízásból a stratégiai jelentőségű só elosztását végezték. Mollay Károly a sóraktárat
és az apátság 1233-ban említett házát a vár déli részére, a helynévként 1428-tól adatolható
Sópiacra (Salzmarkt, ma Orsolya tér) lokalizálta. Az ispotályos lovagok és a városi polgárok
13. század közepi vitája kapcsán a váron belül már jelentősebb lakóépületeket, házakat,
tornyokat említenek.

14. ábra: Az ispáni vár alaprajza (Gömöri 2002.)
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A vörössánc szerkezete
Az ásatók megfogalmazása szerint Sopron belvárosában a római falak mellé „később egy
égett sánc, majd a helyenként még ma is látható városfal épült”. A sánc vonala pontosan
követi a késő római városfal belső vonalát, és északi kapuja is a római északi kapu helyén
épült meg. Az alagútszerűen kialakított kapubejáratot a sánc és a kapu leégése után még az
Árpád-korban elfalazták; az új kaput a régitől 4–5 méterrel keletebbre, a későbbi várostorony
helyén alakították ki. A délkeleti kapu (a későbbi Hátsókapu) viszont nem rendelkezik római
előzménnyel. Helyét Sopron megváltozott geopolitikai helyzetének megfelelően az ország
belső, központi része felé eső oldalon jelölték ki, szerkezete megegyezett az északi kapu korai
formájával. Elképzelhető, hogy a két római kori gyalogos kapu (Szt. György u. 17. és
Templom u. 14.) is használatban volt.

15. ábra: A vörössánc metszete (Gömöri 2002.)
A sánc talpszélessége mintegy 18–20 m, magassága 8 m körül volt, amin még feltehetően egy
legalább 2 m magas fa mellvéd állt. Külső oldalát az Előkapu körzetében sekély, de széles
árok vette körül, máshol egyelőre nem kerültek elő ennek nyomai. A sánc szerkezetét a Szent
138

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

György utca, az Orsolya tér és a Templom utca külső házsorában végzett számos ásatás során
tanulmányozhatták a régészek. Alapját egy tölgyfa gerendákból készített kazettarendszer
alkotja. A rekeszek méretei nem egységesek a sánc teljes hosszában: 0,7–1 × 1–1,4 m és 2,3–
2,5 × 2,5–3 m között váltakoznak. Nem azonos a feltöltésük sem, bennük a tiszta agyagtól
vagy homoktól a települési hulladékkal kevert földön keresztül a köves építési törmelékig
igen sokféle anyag megtalálható. Összességében mintegy 16.500 m3 fát és 53.500m3 földet
használtak fel az építők. Ilyen mennyiségű anyag megmozgatásához és a sánc szakszerű
megépítéséhez jelentős, központi akarat által irányított népességre volt szükség. További
jellegzetesség, hogy a fa-föld szerkezet a védmű teljes hosszában vörösre égett, innen kapta a
régészeti szakirodalomban elterjedt „vörös sánc” nevet. Az égés során anyaga – a feltöltéshez
használt föld minőségétől függően kőkeményre vagy lazább, porózus szerkezetűre változott.
Az átégett szerkezet viszonylag gyakori jelenség, távolabbi példák mellett a környék szinte
minden
egykorú
sáncváránál
(Darufalva/Draßburg,
Locsmánd/Lutzmannsburg,
Pozsony/Bratislava) megtalálható. Az elterjedtség azonban önmagában nem ad magyarázatot
arra a kérdésre, hogy vajon készakarva, a szerkezet szilárdításának céljával égették-e ki, vagy
ellenséges támadás, esetleg véletlen baleset folytán, a vár védőinek akarata ellenére
következett be az égés. Az újabb kutatások azt is bizonyították, hogy több mint 200 éves
használata során többször is javításokat végeztek az erődítésen.
A védmű építési módja: a kazettás szerkezetű, ún. széles talpú fa-föld sánc jól illeszkedik a
korszak közép-európai hadiépítészetének emlékei közé, bár ritkaságnak számít, hogy a helyi
adottságokat kihasználva, a fennmaradt római kőfallal kombinálva épült meg, amit azonban
önmagában nem tartottak elégségesnek a védelem biztosítására. A sánc megépítését az eddigi
kutatás a 10. század vége és a 11. század második fele közti időre keltezi. A sánc anyagából
előkerült kerámialeletek és a természettudományos kormeghatározási módszerek ezen az
időhatáron belül pontosabb datálást nem tesznek lehetővé. Ezért a kutatás a történeti
összefüggések figyelembe vételével próbál a Géza fejedelem (972–997) és Szt. László (1077–
1095) uralkodása közti csaknem egy évszázadon belül szűkebb időhatárt kijelölni. A
megépült erősség mindenesetre 1096-ban már állt és alkalmasnak bizonyult Bouillon
Gottfried keresztes hadainak megállítására, 1241/42-ben pedig a tatárok támadásának
kivédésére is.

16. ábra: A vörössánc szerkezetének rekonstrukciója (Gömöri 2002.)
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A vörössánc emlékeit számos ponton feltárták, annak legjelentősebb bemutatott része a
Városház utca végénél a Városháza mögött található Scrabantia Régészeti Park részeként
figyelhető meg.

17. ábra: Sopron topográfiai fejlődése az ispáni vár korszakában
(Magyar Várostörténeti Atlasz A.3.2)
•

Váralja és egyéb települések

A váralja település
Hasonlóan izgalmas a sáncon kívüli terület topográfiája. Ennek legfontosabb része a
közvetlen suburbium, a várárkot körülvevő széles, közlekedésre és piactartásra is alkalmas
övezet, a későbbi Várkerület volt. A vártól északra fekvő terület topográfiáját az Ikva patak
határozta meg, amin szekérrel csak egy helyen, a mai napig Ikvahídnak nevezett ponton
lehetett minden évszakban és minden vízállás mellett biztonsággal átkelni. A híd előtt
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egyesült és torkollott be a Várkerületbe és azon keresztül az Előkapu védművébe a Bécs és
Pozsony felől érkező főút, illetve itt lehetett észak és nyugat felé elhagyni a vár övezetét.

18. ábra: Az ispáni vár és a váralja települések (Gömöri 2002.)
A főesperesi templom
A főesperesi templom az ispáni vár legfontosabb egyházi intézménye, a Szűz Máriának
szentelt, a győri püspök fennhatósága alá tartozó főesperesi templom (a későbbi forrásokban
Várárokmenti Boldogasszony-templom) az ispánsági váron kívül került elhelyezésére, az
előbb említett csomópontnál. A templom régészeti kutatása eddig sajnos még nem történt
meg, ezért annak helyét csak történeti források alapján lehet meghatározni.
A Szent Mihály plébánia-templom
Egy másik fontos, az előzőektől távolabb eső topográfiai elem a ma is álló plébániatemplom.
A vártól északra fekvő dombon, a közvetlen környék legmagasabb pontján felépült Szt.
Mihály-plébániatemplom eredetileg valószínűleg a várat ellátó szolgálónépi szervezet
kötelékébe tartozó egyik település, a villa Supron temploma volt. A templom és környéke
Árpád-kori története még feltárásra vár. Az egyház első írásos említése 1278-ból származik,
az épület részleges régészeti és művészettörténeti kutatása 13. századnál korábbi elemeket
eddig nem hozott felszínre. A templom környezetében eddig mindössze egy helyen, a Szt.
Mihály utca 14. alatt került elő egy Árpád-kori hulladékgödör és kemencemaradvány, másutt
a feltételezett korai település nyomaira nem bukkantak rá.
A vár körüli övezet nyugati és déli részén (Széchenyi tér 8–10., Hátulsó u. 12., Ógabona tér
44–46., Ógabona tér 48., Petőfi tér) feltárt épületek maradványai a terület lakottságát
bizonyítják, de a beépítés jellegének és kiterjedésének meghatározására még nem elegendők.
A későbbi délnyugati külvárosban (Rákóczi u. 33–35.) csak szabadtéri kemencék és kerámia
került elő ebből a korszakból. Más esetekben az oklevelekben fennmaradt helynevek utalnak a
soproni várat körülvevő katonáskodó és szolgálónépek falvaira. A várhoz közelebb, attól
északra található Kovácsok utcája és Halász utca mellett távolabb, déli irányban fekvő a Luer
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és Udvarnok helyneveket lehet itt említeni. Régészeti kutatások csak az ispáni várat vassal
ellátó szolgálónépek településein folytak. A vártól délre a Deák-téren, valamint 4–5 km-re
délnyugatra, a Bánfalvi úton vasolvasztó műhelyek és lakóházak, hasonló távolságra
délkeletre, a Potzmann-dűlőben, Kovácsi falu helyén kohók és ércpörkölő gödrök kerültek
napvilágra.
Az ispáni vár körül végzett eddigi kutatások alapján a Kárpát-medence korai központi
helyeire jellemző, területileg széttagolt településszerkezet képe látszik kibontakozni,
amelyben a katonai/adminisztratív, a kereskedelmi, valamint a kézműves és a mezőgazdasági
termelés funkcióit több, egymással laza topográfiai kapcsolatban lévő településrész
konglomerátuma látta el. Hasonló helyrajzi jellegzetességeket mutat Közép-Európa sok más
korai városias települése is, amelyeknél a fejlődés következő fázisában a településszerkezet
koncentrálódása, rendezettebbé válása figyelhető meg. Ez a folyamat követhető nyomon
Sopron 13–14. századi fejlődésében is.
•

A királyi város kialakulása a 13. században

A 13. század második felében más királyi városokhoz hasonlóan Sopron is jelentős
változásokon esett át, melyek mögött elsősorban IV. Béla tudatos politikája volt. Ennek
részeként a jelentős szerkezeti átalakítások mellett új intézmények, illetve népességek jelentek
meg a városban, melyek szerepe által Sopron a nyugat-európai városok fejlődése felé vette
útját. A város 1277-ből fennmaradt, IV. László által adományozott kiváltságlevele maga is
utal IV. Béla korábbi, bizonyára a fent leírt átalakuláshoz kapcsolódó és utóbb V. István által
is megerősített privilégiumára.
A Johanniták ispotálya
A királyi város kialakulásának egyik első mozzanata a 13. század közepén a johannita
szerzetesrend letelepedése a Sopron északi külvárosában. A rendet, amely már 1217 óta
birtokolta a Baboti kapunál szedett vám kétharmadát, 1247-ben IV. Béla azzal a céllal
telepítette Sopronba, hogy 50 lovas katonával szerepet vállaljanak a nyugati határszél
várainak védelmében. Templomuk és rendházuk, feltételezhetően a mai Bécsi u. 7. alatt,
valamint az utca túloldalán lévő vámházuk (Bécsi u. 8.) egyúttal a település akkori
kiterjedésének északnyugati határát is megadja. Későbbi adatokból visszakövetkeztetve a rend
kezdte működtetni az Ikvahíd mellett, annak Balfi utca felőli oldalán épült ispotályt is, amely
az említett fontos útcsomópont mellett elhelyezkedve eredetileg elsősorban az átutazók,
zarándokok szállásául szolgálhatott.
•

A középkori utca és telekszerkezet kialakulásának kezdete

Az 1240-es években került ugyanis sor a belváros területének felosztására, a telekrendszer és
az utcahálózat kialakítására. A folyamat szervesen illeszkedik IV. Béla tatárjárás utáni
várospolitikájába, amely rendezett, jól védhető településmagok kialakítására törekedett.
Sopron belvárosában a sánchoz igazodva végezték el a kimérést. Először a sánc mentén
körben végighaladva jelölhették ki a telkeket, amelyek a sánc széles talpa által elfoglalt hely
miatt hosszabbak, mint a belső tömbökben levő telkek. Ezután a mai Templom utcától
kiindulva még egy teleksort mértek ki. Ez magyarázza, hogy az Új utca nyugati oldalának
vonala (amely eredetileg a Templom utca keleti oldalán kimért telkek lábvonalát jelentette)
miért követi olyan pontosan a nyugati várfal, illetve a Templom utca nyugati oldalának
vonalát. A keleti teleksor (a későbbi Szt. György utca) homlokzati vonala és a második
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nyugati teleksor lábvonala (a későbbi Új utca) közé zárt lencse formájú területen a telkek
kimérését nem lehetett teljes rendszerességgel végrehajtani, itt szabálytalanabb méretű telkek
keletkeztek.
A Belvároson belül két nagyobb tér alakult ki, amelyeket a telkek leírt kimérése nagy
vonalakban kijelölt. A nagyobb, északi tér az északi városkapun belül, kissé nyugatra tolódva,
az északi és nyugati teleksor által kijelölt sarokban alakult ki Sopron alaprajzában is a későbbi
Fő tér helye. Egy egyházi intézmény, a ferencesek temploma és kolostora adja a tér déli
lezárását. A megtelepedés körülményei magyarázzák a kolostor központi helyét a város
alaprajzában, amely eltér a Nyugat-Európában megszokott gyakorlattól. Ott ugyanis már több
száz éves múltra visszatekintő, kialakult szerkezetű városokban kellett helyet találni egy új
egyházi létesítmény számára, Sopronban viszont (hasonlóan több más hazai városunkhoz)
éppen a város szerkezeti átalakulásának döntő pillanatában jelentek meg a kolduló barátok.

19. ábra: Sopron topográfiai fejlődése a 13. és a 16. sz. között
(Magyar Várostörténeti Atlasz A.3.3)
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Zsidónegyed és az Ózsinagóga
A ferencesekkel egy időben a belvárosban megjelenő új vallási csoport a zsidóság volt, akik
iránt IV. Béla szintén jóindulattal viseltetett, és akiknek jelenléte szintén az adott település
városias jellegére utal. A Zsidó utca telkei a Templom utca és a Szent György utca belső
oldalán fekvő telkek rendszeres megfelezésével jöttek létre, s ez az eljárás is tervezett, a
belváros új betelepítését megelőző intézkedés lehetett.
A zsidók soproni megtelepedésének pontos ideje nem ismert, jelenlétük legkorábbi
bizonyítéka az Új u. 22–24. alatt épült zsinagógájuk, amit a 13. és 14. század fordulójára
határoz meg a művészettörténeti kutatás. Az imaház rituális fürdővel és ispotállyal is
rendelkezett.

20. ábra: Az Ózsinagóga feltárásnak rajzai (Gömöri 2002.)
Tornyok
Az átalakuló belváros topográfiájában fontos szerepet játszottak a már a johannitákkal
kapcsolatban, majd egy 1256-ra utaló oklevélben is említett tornyok. Ezek a magánkézben
levő kőépületek részben a városfal vonalában (Fő tér 7. hátsó szárnya), részben a város
közepén, az Új. u. és a Kolostor u. közötti hosszú tömb több telkének belsejében (Kolostor u.
13., 7., 1.), valamint ettől délre, a Szt. György u. 14. hátsó szárnyában kerültek elő. A város
legkorábbi polgári kőépületeit a műemléki kutatás is a 13. század 2. felére keltezi, és azt is
megállapította, hogy a már meglévő telekhatárokhoz igazodtak, tehát a tornyok építését meg
kellett előznie a belváros területe fent leírt telkekre osztásának. A toronyszerű, többnyire
kétszintes épületek vagyonőrző jelleggel, emeletes külső ajtóval épültek, amelyek mellett a
telken „több, feltehetően földszintes faépület látta el a mindennapi élet szükségleteit.”
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21. ábra: Azonosított lakótornyok (Gömöri 2002.)
Az ispáni vár falainak megerősítése
Kétségtelenül ad hoc intézkedésként értékelendő a megrongálódott vár(os)falak megújítására
tett adomány; ennek kézzelfogható eredménye lett a vörös sánc külső oldalán emelt 1–1,1 m
vastag falgyűrű, amellyel sánc földjének leomlását igyekeztek megakadályozni. Ez a
pillanatnyi igényeket kielégíthette, hosszú távon azonban nem jelentett elégséges megoldást.
A külvárosok kialakulása
Az ispáni várból kialakuló város esetében az azt körülvevő lakóövezetnek is nyilván át kellett
rendeződnie, a telkekre való felosztás rendszerének ott is meg kellett jelennie, ezt azonban a
kutatás eddig kevesebb figyelemre méltatta. Egyelőre nincsenek adataink a külvárosban talált,
13. század közepe előtti településnyomok kontinuitásáról, de más városok (pl. Esztergom)
analógiája alapján feltételezhetjük, hogy a széttagoltság csökkenhetett: kisebb területet laktak,
de a korábbiaknál szabályozottabb helykihasználással. A két fő igazodási szempontot a várfal
öve, illetve a városba bevezető, a domborzat és a vízrajz fentebb vázolt jellemzői által
meghatározott fő kereskedelmi utak jelentették. A külvárosok első ránézésre rendezetlennek
tűnő utcaszerkezetét és a későbbi alaprajzokon megfigyelhető szabálytalan telekméretek
kialakulását a két szemponthoz való együttes igazodás eredményezte. A külvárosok lakói
között az esetleg helyben maradt elemek mellett két fő forrásból számolhatunk
betelepülőkkel. Egyrészt az ispáni vár körüli katonáskodó és szolgálónépi szervezet
felbomlása után az ott élők egy része, elsősorban a kézművesek, de feltehetően a
mezőgazdasági foglakozásúak egy része is a kialakuló városban keresett megélhetést.
Másrészt a kiváltságlevelek és a betelepülést szorgalmazó királyi rendeletek nyomán
távolabbi, osztrák és cseh területekről is számosan érkezhettek. Ezenkívül a külvárosok
lakossága még egy, talán meglepőnek tűnő forrásból: a belvárosból kitelepülő polgárok révén
is gyarapodott.
•

A királyi város kiépülése

A 14–15. században Sopron a Magyar Királyság egyik legfontosabb városává vált. A helyi
önkormányzat kereteinek megteremtése mellett szabad királyi városként tagja lett az önálló
fellebbezési fórummal rendelkező ún. tárnoki városok hét tagból álló csoportjának; ezzel a
középkorban elérhető autonómia legmagasabb fokára jutott. Az uralkodóktól nyert sorozatos
kiváltságok hozzásegítették ahhoz, hogy kereskedővárosként kihasználja a földrajzi adottságai
nyújtotta előnyöket. Megerősödött a monokultúrás jellegű szőlőművelés és az erre alapuló
borkereskedelem, miközben a város határában folytatott szőlőművelés jelentősége csökkent.
Ezzel párhuzamosan népessége is látványos növekedésnek indult és az 1440-es évek elejére
elérte a 4000–4200 főt. A város határozottan belvárosra és az azt körülvevő már városias
külvárosra tagolódott, megteremtve ezzel a mai város alapját.
•

A belváros

Az új erődítési rendszer
A 14. század első évtizedeiben, tehát a fent vázolt kitelepülési hullám csúcspontjával egy
időben került sor a belváros körüli erődítések gyökeres szerkezeti átalakítására. Az 1297 és
1340 között jelentős királyi adományokkal támogatott munkálatok során már nem a vörös
sánc védelmi erejének fenntartása volt a cél, hanem a korszerű kő városfalakra való áttérés.
Ennek során háromszoros falgyűrűt alakítottak ki, amelyekről korai térképi ábrázolások is
fennmaradtak, pontos szerkezetét pedig Holl Imre feltárásai tisztázták.
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• Városfalak
A fal építői középütt megtartották és felmagasították a római városfalat, faltornyaival együtt,
ami a korabeli városfalakon szokásosnál sűrűbb bástyasort eredményezett. Ez javította a fal
véderejét, ráadásul olcsóbb is volt a szilárdan megalapozott bástyákat renoválni, mint
lebontani és egyenes falszakaszokkal kiváltani. A felújított római falon belül és kívül is, 6–7
illetve 5–6 méterre, egy-egy bástya nélküli falgyűrűt emeltek, amelyek a köztük lévő
falszorosokkal, valamint a rendszert kívülről mintegy 25 m szélességben körülvevő
vizesárokkal együtt bevehetetlen erősséggé tették a belvárost.

22.
ábra.
A
Várostorony
és
környéke
körül. Sedlmayr János elméleti rekonstrukciója, 2004

védelmi

rendszere

1450

23. ábra: A városfal hármas szerkezete (Holl I. 1997.)
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24. ábra: Sopron, Weiner 1597

26. ábra: Sopron, Z. Michel 1700.

25. ábra: Sopron, 1622

27. ábra: Sopron, J.C.Leopold 1730.

28. ábra: A városfal Ny-i és K-i meglévő szakaszai
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29. Ábra: Az Előkapu (Gömöri 2002.)

30. Ábra: A Hátsókapu (Magyar Várostörténeti Atlasz)
• Vizesárok
Az 1340-ben engedélyezett, 1344-re elkészült vizesárok létesítése és fenntartása komoly
vízépítő munkát igényelt. Tekintettel arra, hogy az Ikva városi szakaszának a medre jóval a
belváros amúgy is észak-északkeleti lejtésű terepszintje alatt volt, a felhasználható vizet csak
a jóval kisebb hozamú Rák-patakból nyerhették, melyet zsilipekkel és terelőfalakkal
szabályozhattak. Maga a várárok és a tartalékvíz tárolására szolgáló és városi halastóként is
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hasznosított tavak ábrázolását az 1622-es erődítési térképen és Zacharias Michel metszetén
láthatjuk. Melynek nyomát máig megőrizte a belváros körüli széles utca szerkezete.
Középületek
• Szent György-kápolna
A megerősített belváros lassan új középületekkel is gyarapodott. Új egyházi létesítményként a
Szt. György-kápolna épült meg a 14. század végén, utóbb nevet adva az addig Felső utcaként
(Obere Gasse) említett közterületnek.
• Dézsmaház
A Szt. György kápolnán és a ferences kolostoron kívül csak egy változó helyszínű gazdasági
célú épület volt egyházi tulajdonban az ellenreformáció koráig a belvárosban. Ez utóbbi
épület a győri püspökség soproni dézsmaháza volt, ahol a tizedként befolyt bort és gabonát
gyűjtötték és raktározták.
• Újzsinagóga
A 14. századtól Judengasse néven ismert Új utca adott otthont a középkori Sopron
legfontosabb vallási kisebbségének, a zsidóságnak is. A 15. század közepén mintegy 200
lelket számlált a közösség.
A korábban említett Ózsinagóga épülete mellett az Új utca 11-ben is előkerült egy zsinagóga,
melyet azonban csak rövidebb ideig a 14. sz. felétől a 15. sz. közepéig használtak. Ez
elképzelhetően egy magáncsalád zsinagógája lehetett. A zsidóság 1526. szeptember 10-én
történt kiűzéséig lakott az utcában, ez után a házakat és a zsinagógát is keresztény
polgárházakként használták tovább.

30. ábra. Sopron belvárosa a középkorban. Sedlmayr J. rajza, 1976
• Városháza
A soproni polgárok a 1422-től rendelkeztek a legfontosabb közösségi épülettel, a
városházával. Ezt megelőzően a mindenkori polgármester, illetve városbíró háza szolgálhatott
a tanácsülések, ítélkezés, a városba látogató uralkodók tiszteletére rendezett lakomák és más
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hasonló események színhelyéül. Először 1422-ben Zsigmond király a néhai Wolf bécsi zsidó
Kolostor u. 7-9./Új u. 10-12. alatti házát adományozta az őt korábban komoly
pénzösszegekkel támogató város közösségének. A városi számadások szerint alaposan
átalakított épületet 1459-ig használták városházaként. Ezután III. Frigyes, Sopron
zálogbirtokosa néhány évre pénzváltót és pénzverdét rendezett be itt, míg a város irányítása a
központibb fekvésű Fő tér 7. számú házba tette át székhelyét, ahol 1496-ig üléseztek. Abban
az évben jutottak hozzá Nagylucsei Orbán győri püspök örököseitől a püspök várossal
szemben fennálló tartozásai fejében a várostorony utáni 3. (ma: Fő tér 1.) épülethez, a
belváros egyik legelőkelőbb házához, ahová ünnepélyes keretek között 1497. január 13-án
vonultak be. A városvezetés a mai napig ezen a helyen működik – véletlen egybeesés folytán
éppen ott, ahol az Árpád-korban az ispán, illetve várnagya lakhelyét feltételezi a kutatás.
• Fürdő
A belváros másik polgári célú közösségi épülete a fürdő (padstube) volt, amelyet a
csapadékvíz kivezetésére szolgáló csatorna mellett, a mai Szt. György u. 19. sz. házban említ
az 1379-es összeírás. 1429-ben már nem működött; szerepét átvették az Ikva partján, a
Kovácsszeren létesített fürdők.
• Piacok
A város jellegéhez tartoztak a nyílt piacterek és félig nyitott elárusítóhelyek a melyyek
egyaránt megtalálhatóak voltak a bel-, és a külvárosokban a szervezett és ellenőrzött árucsere
funkcionálisan differenciált helyszíneiként. A belváros viszonylag kis területe és a fő átkelési
útvonalakból való kirekesztettsége erősen korlátozta kereskedelmi funkcióit. A feltételezett
Árpád-kori Sópiac helyén, illetve mellett folyt a hús, tőle keletebbre, a Hátsókapu felé a hal, a
Fő tér melletti keleti kiszögellésben (Fragnermarkt) a baromfi- és zöldségfélék árusítása. A
Fő tér (Platz) és valószínűleg a ferences kolostortól délre eső háromszög alakú terecske az
értékes, kis tömegű áruk: textilféleségek, fűszerek, ötvös- és más fémtárgyak értékesítését
szolgálta, és ez volt az évi vásárok egyik színhelye is.
• Magánépületek
A polgári tulajdonban levő belvárosi épületekről elmondhatjuk, hogy a 14. századra a
telekrendszer és a tulajdonviszonyok stabilizálódtak. A műemléki kutatások a telekhatárok
középkori voltát a belvárosi házak többsége esetén igazolni tudták. 1379-ből fennmaradt a
bel- és külvárosi háztulajdonosok listáját egyaránt tartalmazó összeírás, amely mintegy
összegzi az első bő száz év városi fejlődésének eredményeit, a bel- és külváros benépesedését,
szociotopográfiájának alakulását. Névanyagában a város keresztény és zsidó családfői
egyaránt megtalálhatók. A 15. század elejétől fennmaradt adó- és dézsmajegyzékek már
könnyebben értelmezhetőek, bejárási rendjük biztonsággal rekonstruálható, a belvárosi
háztulajdonosok (és bérlőik) sora 1488-tól 1939-ig szinte hiánytalanul azonosítható.
Az 1379 utáni időkben a belvárosi házak homlokzata egyre inkább összefüggő sorokba
rendeződik a korábban kialakult utcavonalak mentén. A 14–15. század fordulójára legalábbis
már minden telken állt egy, többnyire egyemeletes ház. A 15. század folyamán a háztípusok
fejlődése a korábbi fésűs beépítéstől a teljes telekszélesség beépítése felé mutat. Ezzel együtt
kialakul az utcák zártnak mondható képe. A század végére a házak többsége egyemeletes lett.
A telkek hátsó részén természetesen mindig maradt néhány gazdasági épület, ezért a
beépíthetőség a későbbiekben még növelhető volt. Az utcakép jellegzetes elemei voltak a
házak közti közök ( reichni k), amelyek közül a legszélesebbek átjáróként szolgáltak,
egyeseket pedig (mörin) az eső- és a szennyvíz utcák közti áteresztésére alakítottak ki. A 17–
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18. században sokat elfalaztak közülük, ami a csapadék és szennyvíz elvezetését nehezítette.
Csak néhány szakaszon maradt meg a 19. századi csatornázás kiépítéséig a házak közti
felszíni vízelvezetés rendszere.
•

Külváros

A külvárosok utcahálózat a városon átvezető kereskedelmi utak rendszeréhez igazodott. Ezek
az utak a Dunántúl középkori településhálózatának kereskedelmi összeköttetéseinek
kiépülésével nyerték el az újkorig meghatározó vonalvezetésüket, így a 13–14. századtól már
a soproni külvárosok szerkezete is kikristályosodhatott körülöttük. Az alábbi utcák adták tehát
a külvárosok vázát:
A Szombathely – Kőszeg, illetve a Buda – Győr kereskedelmi főutak délkeletről a Magyar
kapu előtt egyesülve a Pócsi és Ötvös utcákon át értek ki a Hátsókapuhoz, illetve a
Várkerületre. A forgalom a várost északi irányban az Ikvahíd és Szentlélek utca felé
hagyhatta el. Innen a legfontosabb út északnyugati irányban a Bécsi kapun keresztül vezetett
Bécsújhely és Bécs felé. Ez volt az egyetlen kapu, ahol az út- és vásárvám szedését végezték,
és itt haladt át a teljes nyugati irányú külkereskedelmi forgalom. A másik északi út a Szt.
Mihály kapun és utcán át, a plébániatemplom mellett elhaladva vezetett ki a városból Pozsony
felé. A település felsorolt tranzitútjai a Szt. Mihály-domb oldalában, a homokbányák mellett
keresztezték egymást. Ezekre az utakra futottak ki az északkeleti külváros teherforgalmat
bonyolító utcái: a Balfi utca, a Halász utca és a Gazda utca (Wieden) is, melyek a domboldal
rétegvonalait követve, többé-kevésbé párhuzamosan, egymástól két telekmélységnyi
távolságra húzódtak kelet–nyugati irányban. Az északi külváros harmadik kapuja, a Balfi
kapu (Schrippertor) a Fertő partján fekvő falvak forgalmát vezette a városba. Az Ikvától délre
eső külváros útjainak vezetését a terepviszonyok nem befolyásolták, irányuk az elérendő
szomszédos települések (a város egymás után megvásárolt jobbágyközségei) felé mutat,
gyakorlatilag a belvárost kerülő gyűrűbe torkollanak – Pócsi és Ötvös utca, Újteleki utca,
Hosszú sor –, illetve rövid átkötő vagy mellékutcák, mint a Hátulsó és a Kis utca.
Az ispáni vár várossá alakulásával párhuzamosan hasonló elvek szerint kellett átalakulnia az
azt körülvevő övezetnek is, különösen a keleti és északi oldalon. Az ezek mellett az Ikváig,
illetve a Paprét mocsaras területéig húzódó telkek alkották az írásos adatokban is megjelenő
„belső külvárost” (inder vorstadt), amelynek védelméről a városfalakkal együtt kellett
gondoskodni ahhoz, hogy a város betöltse határvédelmi szerepét. Ennek hiányában ugyanis –
mivel a belvároson, ellentétben a római kori helyzettel, főútvonal nem vezetett át – lehetséges
volt a külvároson keresztül az átjárás. A belső külváros védelmére szolgált délen, a Hátsókapu
előterében a Csapóhíd (slachpruckh) , az Ikvahíd kapuja, és az északnyugati részen a Kőkapu
(Steintor), ezeknek említéseivel azonban az írásos forrásokban csak a 14. század legvégétől
találkozunk, régészeti feltárásukra pedig még nem került sor. A két utóbbi, Felső- és AlsóKovácskapunak is nevezett kapu között húzódott a már említett Kovácsok utcája, amelynek
északi utcafrontja az újabb épületrégészeti kutatások fényében talán a maitól északabbra
húzódott. A „belső külvárost” az Ikva mentén, illetve a mocsaras Paprét szegélyén határoló fal
nagyobb része palánkfal volt, a város majorja mögött pedig kőből épült fel. Vonala egyes
szakaszokon még a 19. századi térképeken is megfigyelhető.
A belső külváros falán kívüli terület beépülése bő másfél évszázados folyamat volt, amelynek
menetét hozzávetőlegesen rekonstruálható. A forrásokból kiviláglik, hogy a kiköltözők
külvárosi telkeiken kő- és faépületeket (edificia sive lapidea sive lignea) emeltek, amelyeket
az uralkodó 1328-ban még elbontatni parancsolt.
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Szende Katalin három korszakra osztotta a külváros beépülését.
1., 13. sz. közepe – 1330.:
A betelepülők és a városi terheket vállalni nem szándékozó polgárok kitelepülése a város
körüli telkekre, ahol fa és kő épületeket említ egy 1328-as forrás.
Szinte biztosan korán beépültek a plébániatemplom, a johannita rendház, a vámház és az
ispotály mellett a belső külváros telkei is. Az ásatásokon az Ógabona tér egyre több pontján és
a Hátulsó utcában előkerülő 13. század végi településnyomok alapján nagy valószínűséggel a
teljes övezet lakott volt a városfalak körül. Szintén joggal feltételezhetjük a johannita
kolostor, az Ikvahíd és a Szt. Mihály-templom közti átvezető útvonalak menti megtelepedést,
legalább azok egyik oldalán. Ezen a területen a 14. században már kőházakat is kimutatott a
műemléki kutatás, amelyek valószínűleg nem előzmény nélkül – talán más anyagokból
készült épületek helyén – jöttek létre.
2., 1330.-1379.:
A második fejlődési szakaszban az 1330 után felgyorsuló külvárosi fejlődés részben a
fontosabb kivezető útvonalak (Balfi u., Halász u., Hosszú sor, Magyar u.) melletti kiépülés
bővülését, részben új mellékutcák (Rózsa u. nyugati szakasza, Hátulsó u. kialakulását hozta
magával. Az ebben az időszakban a várárok feltöltése kapcsán kiépített vízvezető rendszer
szintén hatással lehetett a topográfiai változásokra: a Hátulsó utca ott ágazik le az Ógabona
térből, ahol a tér déli részét (ma: Petőfi tér) elfoglaló víztározó és halastó akadályozta a
közlekedést, az Ötvös és Magyar utca teleklábai pedig a várárokból kivezető Rozmaringérhez húzódnak ki. Talán ekkor keletkezett a Kovácsok utcája déli oldalán, a várárok mellett
húzódó, a 15. század közepén elbontott házsor is.
3., 1379.-1424.:
Végül a város középkori kiterjedését véglegesítő, az 1420-as évekig terjedő szakaszban a
dinamikus fejlődés jeleként négy oldalról is újabb területek épültek be: északnyugaton a
Szélmalom u. és a Bécsi u. johannita kolostoron kívüli szakasza, keleten a Balfi u., délkeleten
a Kis Pócsi utca mentén mértek ki újabb telkeket. A legnagyobb növekedés a nyugati oldalon
következett be, ahol egy önálló névvel is jelölt új települési egység, a Neustift (Újteleki u.)
kijelölésére került sor. Ez az elnevezés már az 1379-es jegyzékben is szerepel, tehát egy része
már akkor is létezhetett, bár neve az említett listában nem telkekkel, hanem a belvárosi
házakhoz kiosztandó szántóföldek helymeghatározásával kapcsolatban kerül elő.
A Hátulsó utca, majd az Újteleki utca kiépülésével együtt meghosszabbodott a Hosszú sor
beépített szakasza is. Az 1379-es és az 1424-es jegyzékek közti mintegy 150 ház(rész)nyi
külvárosi növekményt részben ezen új utcaszakaszok beépülése, részben a már lakott telkek
megosztása okozta. Mivel azonban a külváros ebben az időben fallal még nem volt ellátva,
így határai is könnyebben módosulhattak. Egyedül a főbb kivezető utakon létesített, a
forrásokban a 15. század végétől megjelenő kapuk jelenthettek bizonyos megkötöttséget.
Ezek viszont városfal híján inkább csak sorompóként képzelhetők el, így áthelyezésük
különösebb probléma nélkül megoldható volt.
Az 1424-es adójegyzékben már az újkorig érvényes negyedek szerinti beosztást találjuk. A
negyedek nagyjából követik a külvárosok földrajzi eloszlását (1. negyed: nyugati oldal –
Újteleki külváros; 2. negyed: északi oldal – a Várkerület az Ikvahídig és a Szt. Mihály
külváros északi oldala; 3. negyed: északkeleti oldal – a Szt. Mihály külváros a Szt. Mihály
utcától délre; 4. negyed: keleti, délkeleti és déli oldal – Várkerület Ikvahíd utáni szakasza, a
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Pócsi külváros és a Hosszú sor), határvonalaik megvonásának idejére és indokaira azonban
nincsenek adataink.
Középületek
A 14–15. század folyamán számos új kápolna létesült a külvárosban, elsősorban az
északkeleti részben.
• Szent Jakab kápolna
A már a 13. század közepén a plébániatemplom mellett temetőkápolnaként megépült a máig
álló Szt. Jakab-egyház a 15. század közepétől a mészáros céh kápolnája lett. Korábbi
funkcióját ekkor a temető északi csücskében felépült Mária Magdolna-kápolna vette át,
melyet 1789-ben lebontottak.
• Szentlélek kápolna
Az Ikvahídtól a Bécsi (Szélmalom) kapu felé vezető út sarkán, a Szentlélek u. 1. alatt épült a
14. század végén a részben ma is álló Szt. Lélek-kápolna. A mellette levő telek már kb. 1370
óta a városplébános birtokában volt, és a kápolna is az ő személyes rendelkezése alatt állt.
Mellette működött az ún. papi könyvtár, a város klerikusainak közös használatára.
• Johanniták Szent Erzsébet kápolnája
Az ispotály részeként Szt. Erzsébet-kápolnája már valószínűleg az ispotályalapítással egy
időben megépült, új fejlemény viszont, hogy 1346-tól a város kezelésében működött. Az
átutazó zarándokok kezdetben ugyanitt kaptak szállást, később polgári adományból a vele
átellenes épületben létesült zarándokház.
• Külterületi kápolnák
Több kápolna létesült a beépített területen kívül is: Szt. Margité a várostól északnyugatra, Szt.
Lénárté a Pócsi-dombon, Szt. Fábián és Sebestyéné ugyanezen domb alatt, ez utóbbi szent
tiszteletére az Újteleki utcában, ismeretlen helyen is állt egy 1532-ben lebontott kápolna.
• Oltárjavadalmas házak a külvárosban
A javadalmas házak, amelyek egy-egy oltár fenntartását szolgálták az oltár káplánjának
lakóhelyeként, zömmel az északi külvárosban, a Szt. Mihály-domb aljában helyezkedtek el. A
helyválasztást a templomok és kápolnák közelségén kívül az is indokolta, hogy ezek a telkek
viszonylag kis területűek voltak, így komolyabb mezőgazdasági tevékenység bázisául nem
szolgálhattak.
• Plébánia ház
A Szt. Mihály-domb alján helyezkedett el a plébánia épülete (először a Halász u. és Szt.
Mihály u. sarkán, később a Szt. Lélek-kápolna mellett) és a plébániai iskola (Szt. Mihály u.
8.).
Városon kívüli területek
A városi birtokokon az írott források és a régészeti feltárások tanulsága szerint különböző
ipari jellegű létesítmények, műhelyek is megtalálhatóak voltak.
A város építőanyagok előállítására a 15. század elejétől mész- és téglaégető kemencéket is
üzemeltetett. Régészeti ásatás során napvilágra került egy 15. század közepi mészégető
kemence az Ikva patak hídja mellett, a középkori külváros 3. negyedének szélén, a mai Híd u.
4. sz. ház előtt.
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A másik fő, helyben előállítható építőanyag a tégla volt. Sopronban a 16. század elejétől
vannak adatok téglaégető kemencére (ziegeloffen) , illetve téglaégető mesterre (ziegelmaister),
aki általában kőművesmester volt, és az egyik mészégető telepet is felügyelte.
Ezeken felül számos halastóról és malomról van adat.
•

Kora-újkor

A terület jelentőségét a 16. századot követően kialakított védelmi beruházások nyomán érte
el. Ekkorra le is állt a korábbi időszakot jellemző extenzív dinamikus expanzió is.
Az erődítések korszaka
A törökkorban a város legjelentősebb, topográfiai szempontból izgalmas változása a szükség
hozta erődítési munkálatok voltak. Melyek először 1532-ben nem építéssel, hanem
bontásokkal kezdődtek. Ugyanis a török seregek érkezésének félelmében a város lebonttat
Várárokmenti Boldogasszony-templomot, amelynek tornyából az ellenség ágyútüze
lerombolhatta volna a városfalakat. A templom faragott köveinek felhasználásával rögtön egy
kerek sarokbástyát is építettek a külső városfal leginkább veszélyeztetett, az Ikvahíddal
szemben fekvő északkeleti sarkára. Ehhez hasonlóan néhány külvárosi kápolnát (Szt. Lénárd,
Szt. Fábián és Sebestyén, Szt. Sebestyén az Újteleki utcában) is leromboltak, hogy ne
nyújthassanak támaszpontot az ellenségnek. Újabb bástyák kiépítésére az 1610-es években
került sor a Bocskai –hadjáratok hatására. A polgármestere, Lackner Kristóf a déli
várfalszakasz megerősítését szorgalmazta leginkább. Mind a délkeleti, mind a délnyugati
sarokbástyát megnagyobbíttatta és megerősíttette, a munkák 1613-ban illetve 1614-ben
készültek el. A délnyugati bástyától nem messze egy új tornyot is emeltetett, a bádogtetős
fedéséről Zöld-toronynak is nevezett Brückl-tornyot. Az új városi fegyvertárat (Zeughaus) is
ezek közelében, a Fegyvertár u. 2. alatt rendeztette be, a korábbi városi gabonaraktár helyén.
Két szakaszban kitisztíttatta a várárkot is.
1631-ben épült meg a Szt. György-templom mögött a keleti oldalt védő nagy ágyúrondella.
Rá tíz évre a délnyugati sarokbástyát nagyobbították meg jelentősen és alakították át modern,
ötszögletű alaprajzúra, ami valószínűleg a várárkot tápláló vízrendszer bevezetésének
védelme miatt volt fontos.

31. ábra: A nagy ágyúrondella
A 17. századra ez a terület 4 negyedre osztódott, s végleg összenőtt a korábbi városmaggal,
teljesen beépítve a még nyitva álló területeket. Az alábbi szempontokból adódóan a fentebb a
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belváros kapcsán említett történeti periódusok mindegyikében kiemelten fontos területnek
számít régészeti és örökségvédelmi szempontból egyaránt ez a topográfiai egység, ugyanis
jelzi a terület fontosságát.

32. ábra: Sopron topográfiai fejlődése a 16. sz. közepe a 18. sz. közepe között
(Magyar Várostörténeti Atlasz A.3.3)
A külvárosi erődítések kiépítése
A városi tanács 1616-ban kezdte meg a védőfal építését a területen, amely révén egy 2,5
méter magas fallal vette körül a területet. A városfal azonban nem csak a már ekkor kiépült
részeket foglalta magába, hanem helyenként majorokat, kerteket is. A falmaradványok, a mai
belvárost körülölelő falaktól eltérően nem vizsgálhatók az olyan nagy összetett területen,
azonban számos helyen kisebb részletei megmaradtak. A külső városfalat megelőző sánc és
kerítést az 1480-as években említették először, Az 1616-ben épített fal az Újteleki kapunál
indult. Nyomvonalát a 18. századi metszetek és látképek, valamint 19. századi ábrázolások
alapján lehet megpróbálni rekonstruálni. Kisebb szakaszai máig fennállnak: Fehér D. u. az
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Újteleki u. 6. mögött, Csarnok u., Patak u., Bástya u., Storno F. út mentén, az északi elkerülő
út a Sopron Hotel mögött. Egykori kapui részben ismertek. A Baboti kapu pontos helye nem
ismert, a későbbi Szt. János-kápolna közelében lehetett. A Szélmalom kapu a Bécsi utca és a
külső városfal találkozásánál volt, a Bécsi kapu Windmühlgasse-nál, míg a Szent Mihály kapu
a Szent Mihály utca és a külső városfal találkozásánál volt. A Halászkapu a külső városfal
megépülése előtt talán a Halász utcának a későbbi Árvaház utcánál megtörő vonalában, a fal
megépülése után legfeljebb gyalogkapu lehetett. A Balfi kapu a Balfi u. és a külső városfal
találkozásánál található. A Szt. Lénárd kapu a Pócsi u. és a külső városfal találkozásánál
feküdt, s ezt 1884-ben el is bontották. A Magyar kapu a Magyar u. és a külső városfal
találkozásánál volt és egy fennmaradt pillér: Magyar u. 24. sz. lakóházban figyelhető meg. Az
Újteleki kapu az Újteleki u. és a külső városfal találkozásánál, a mai Újteleki u. 52. sz. háznál
volt. A Bánfalvi kapu néven is nevezett részt 1884-ben lebontották. A külső városfal övezetén
belüli kapu: Eiserne Thor a Halász u. 3. környékén még a 18. században is fennállt. A városfal
több szakaszát csak az ábrázolások alapján feltételezhető jelleggel meghatározni a régészeti
kutatás hiányában.

33. ábra: Külső városfal, Fehér D. u.

34. ábra: Külső városfal, Hotel Sopron

35. ábra: Sopron külső vársofala (D-re tájolva) 1750-1800
(Magyar Várostörténeti Atlasz C.11.)
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Sopron MJV közigazgatási területén nyilvántartott lelőhelyek
KÖH
Lelőhely neve
Nyilvántartott helyrajzi szám
azon.
52051
Balf, Fő u. 93.
10856, 10857, 10858
1
1591
Balf, Fürdő épület mögötti domb
0292/2, 10152, 10153, 10154,
2
10155, 10156, 10157, 10158,
10159, 10160, 10161, 10162,
10163, 10164, 10165, 10166,
8901/2
1592
Balf, Fő út 118. sz és környéke
10880, 10881, 10882, 10885,
3
10886
34023
Sopronkőhida-Deicht
10123/17;
10123/19-20;
4
10123/25;
10123/29-38;
10123/44-47;
10123/49-53;
10123/58-74;
10123/76-95;
10123/103-104; 10132
34024
Sopronkőhida
10123/2-6; 10123/9; 10123/13-19;
5
10123/22-24;
10123/41;
10123/141-154;
10123/158;
10124
34025
Sopronkőhída, Kőhidtelep
10134/1;
10134/3;
10135–
6
10136/1-2; 10142/3
38307
Fövényverem utca 21
913
7
38533
Bécsi úti táblák
0892/159, 0892/182, 0892/164,
8
0892/165, 0892/167, 0892/166,
0892/168, 0892/169, 0892/170,
0892/171, 0892/172, 0892/173,
0892/174, 0892/175, 0892/176,
0892/177, 0892/178, 0892/179,
0892/180, 0892/181
38565
Szélmalom u. 17. (Jezsuita konviktus) 174–175
9
38588
Ógabona tér 44-46.
357/1
10
38636
Ibolyarét (Krautacker-dűlő)
4257/304, 4257/288
11
39575
Balfi utca 7-32.
668, 1809, 1810, 1811, 1812,
12
1919, 1920, 1921, 1922, 1952,
1953, 1954, 1958/1, 1958/2,
1958/3, 1983, 1985, 1986, 1988,
1989, 1990, 2006, 2022, 2040,
2041, 2042, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2084, 2085, 2086,
2087, 2088, 2089, 2090, 2091,
2102, 2103, 2104
39578
Szeder utca 2-4.
2084, 2085, 2073
13
41727
Belváros
119/2, 1/1, 69/2, 69/1, 69/3, 91/1,
14
92/3, 107/1, 135/1, 135/2, 183,
184/2, 184/1, 235/1, 235/2, 174,
245, 111, 112, 113, 114/1, 115/2,
116, 1/2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
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15
16
17
18

41736
41737
48825
50504

Várhely
Szent Mihály - templom
Deák tér
Károly-magaslat

19
20

52377
52380

XVII. sz.-i város
Árpád u.

21
22
23

52390
52391
52395

Árpád u. 4.
Balfi u. 1.
Bánfalvi út

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

52402
52404
52407
52414
52417
52428
52429
52431
52432
52434

Bánfalvi u. 48-50.
Bástya u.
Bécsi-domb
Bécsi-domb II. lelőhely
Bécsi-domb III. lelőhely
Bécsi u. 5.
Bécsi u. 6.
Bécsi u. 18.
Bécsi u. 25.
Bécsi út, Plaza

34
35
36
37
38
39

52439
52443
52444
47681
52466
52467

Borostyánkő út és mellékútja
Damjanich u. 9
Deák tér, Soproni Múzeum
Balf, Óhegy utca 22.
Fehér Dániel u.
Felsőbüki Nagy Pál u.

40
41

52468
52504

Fenyő téri Általános Iskola
Frankenburg u.

42
43

52505
52506

GYSEV
Halász u
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12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 3
0602, 0606, 0607
1357
2852, 2853/1, 3031, 3032, 3033
0536/2, 0537/2, 0537/6, 0538/1,
0538/2
1224, 1226, 1227, 1225
2165/2, 2165/10, 2166, 2162,
2180, 2181, 2182, 2183, 2184,
2185, 2186, 2187, 2188, 2189,
2190, 2191, 1874, 2165/1
2164
2096
16695/3,
16695/4,
16695/5,
16695/6, 16695/7, 16695/8
860, 861, 862, 865, 866, 868/1
4522; 4525/1
4524; 4525/1
4778/1
745
56/2
844/1
4091
0849/3,
0882/10,
0882/11,
0882/13,
0882/3,
0882/38,
0882/39, 0882/40, 0882/6, 0882/7,
0882/8, 0882/9, 0883, 4455/4
6703/6; 6798/8
623
226, 191
66/2
418/2; 443; 549
6447, 6448, 6449, 6450, 6451,
6452, 6453, 6454, 6455, 6456,
6457, 6458, 6459, 6460, 6461/1
8670; 8672; 8673/2
3259, 3260, 3261, 3262, 3263,
3264, 3265
2879/2, 2902, 2903, 6122/1
1027, 1028, 1029, 1030, 1033,
1034, 1035, 1135, 1136, 1138,
1144, 1145, 1184, 1191, 1192,
1219, 2002/1, 2002/2, 2012, 2020,
2027, 2057, 2058/2, 2062, 2063,
2064, 2065, 2066, 2069, 2087,
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44
45
46
47

52507
52509
52510
52515

48
49
50
51
52
53
54
55

52519
52520
52521
52523
52525
52526
52527
52528

56
57
58
59

52529
52530
52537
52538

60
61
62

52540
74853
52543

63
64

52545
52547

65
66
67
68

52548
52549
52550
52555

69
70
71
72
73
74
75
76

52556
52557
52561
51808
52563
52564
52568
52570

77
78

52571
52572

2088, 2089, 2090, 2091, 2092,
2093, 2095
Halász u. 1.
1028
Halász u. 2.
2095
Halász u. 31.
1690
Hátulsó u., Ruhagyár
156, 157, 163, 164, 165, 281, 282,
283, 3153
Híd u. 4
2357, 2450/4
Híd u. 10. (másodlagos lelőhely)
2448/1
Hotel Lővér
123
Egykori pedagógus üdülő
123
Ikva-híd
2101
Ikva-híd 2.
2182
Jókai u. 5.
3226
József Attila lakótelep
6436/37-38;
6436/40–44;
6436/46-47; 6436/73-77; 6436/79;
6436/81-82
Kassai u. 32.
5678; 5744/2; 5745; 5746/1-2
Keresztelő Szent János templom
746
Kőfaragó tér
2459
Kuruc-domb
2429–2446;
2454,
2455/2;
2455/5-6; 5558; 5627/1; 5622
Lehár F. u. 7.
3226
Evangélikus templom és kert
184/1-2
Lővérek, Szt. János kápolna környéke 6767; 6774/1-2;
6775–6777;
6778/1-2; 6780-6786; 6866/2;
6867/1; 6868/2-5; 6868/7-8
Magyar u. 3.
2240, 2522
Magyar u. 20.
2576/40-43; 2576/47; 2736; 27392740
Mező u. 1.
3855, 556
Mező u. 3.
556, 3855
Nyugat-Magyarországi Egyetem
7183
Ösvény u. - Uszoda u
4077, 4078, 4079, 4080, 4082,
4083, 4089, 4090, 4091, 4092,
4093, 4094, 4095, 4098/1
Ötvös u.
2219
Patak u. 28.
814
Rákóczi u. 17.
3098/2
Rákóczi u. 33-35.
3137
Rózsa u. 1-3.
712, 713/2
Rózsa u. 13.
733
Rózsa u. 17-19.
736
Ruszti u. 34-36. (másodlagos lh.)
1550-1551; 1554-1555; 1564;
1575
Sas tér 2.
676
Scarbantia D-i temetője
2553/2, 2553/6, 2553/7, 2603,
2804, 2820/1, 2821/1, 2821/2,
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79
80

52579
52584

81
82
83
84

52592
52595
52596
52598

85

52599

86
87
88
89

52600
52604
52605
52607

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

52609
52610
52614
52616
52618
52626
52645
52646
52647
52648
52649
52642
52652
52659
52660
52708
52710
52713
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2822, 2823, 2826/1, 2826/2, 2827,
2828, 2829, 2830, 2831, 2832,
2833/1, 2833/2, 2833/3, 2834,
2835, 2836, 2837, 2838, 2839,
2840, 2841, 2842, 2843, 2844,
2845, 2846, 2847, 2848, 2849,
2850, 2851
Csengery u.
2939, 2940, 2941, 2942
Kis János u.
2920/1, 2844, 2828, 2821/3,
2821/2, 2819/6, 2819/5, 2819/2
Lenkey u.
2819/2-7; 28843
Mátyás király u.
2920/1
Széchenyi tér 5-10. (Postapalota)
2823, 2826/1, 2826/2
Széchenyi
tér
11.
(Berzsenyi 2829
Gimnázium)
Erzsébet u.
2839, 2840, 2841, 2842, 2850,
3054, 3055, 3056, 3057, 3058,
3059, 3060, 3061, 3062
Domonkos kolostor és kertje
22821/1, 2821/2
Móricz Zs. u. 1-3.
2206/1
Régi evangélikus temető
2828, 2842, 2843, 2849, 2850
Scarbantia É-i temetője
1358; 1389/1-2; 1398; 1400/1;
1409; 1410/1-3; 1412-1414; 14161418;
1419/1-2;
1452/4-6;
1453/12; 4785/1; 4785/3; 4875/1;
4876/2;
4878–4881;
4882/2;
4884–4886; 4891; 4895; 4956–
4957; 4961; 4962/1; 4967/2;
4968; 4969/3-4; 4970; 4971/17;
4997-4998
Új Szent Mihály temető
42851, 4969/2, 4969/4
Szent Mihály u.
980, 981
Szent Mihály u. 26.
56
Bástya u. (Storno F. u.)
2981
Mélyút
4873, 4897, 4898, 9468
Szellő u. 7.
8530/92
Szent Jakab kápolna
1357
Szentlélek templom
2099
Szentlélek u. 2. (másodlagos lh.)
2098/1
Szentlélek u. 13.
674
Szent Mihály kapu
1452/4, 1452/5, 1410/2
Szent Mihály u. 3.
1023/2
Szent Mihály u. 14.
1055
Taródi-vár
7542; 7544
Téglagyár, agyagbánya
5242/19; 5242/69
Újteleki u.
408
Vasúti sor
6419, 6495, 6497/3, 6123/5
Várkerület 1-3. (Majorköz)
624, 625, 626.
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108
109
110
111
112
113
114
115

52718
52746
52753
52777
52778
52798
52799
52800

116

52801

117
118
119
120
121

52803
52805
52806
52807
51903

122
123
124

52808
52809
52811

125

52814

126
127
128
129

52817
52825
52832
52844

130
131
132

52845
52846
52854

133
134

52855
52860

135
136
137

52861
52862
52863

138
139
140
141

52864
52865
52867
52868

142

52870

Várkerület 7. (Rejpál-ház)
Várkerület 19.
Várkerület 27.
Várkerület 67. (Füredi-ház)
Várkerület 75. (Pannonia szálló)
Végfordulat 4.
Végfordulat 6.
Artzgruber

628
637
641
2165/10; 2171–2172.
2194/3
1757
1731; 1742; 1863
0142/16-18; 0142/35-44; 0145;
0159
Burgstallwiese
0202/1; 0204/1; 0205/3; 0205/5-6;
0206; 0207/1; 01241-01242;
01348.
Dudlesz II. dűlő
01062/61-65.
Fáber-rét
0563
Gsalzenbach-dűlő
0875/3
Havas-bérc
0710
Hegydűlő
0371/1, 0371/2, 0371/3, 0371/4,
0371/5, 0371/6
I. Halastó
071/5-6; 073; 074/8-16
II. Halastó
050/112; 059/2-3; 060; 061/1; 062
III. Halastó
40;
057/253-254;
057/259;
057/273; 057/290; 057/321-322.
Kell-földek
788/30; 0788/53; 0795/1; 0796/12; 0796/4-5
Magashíd
0624
Pihenőkereszt
0346/1
Pozsonyi úti homokbánya
02/62; 4973/42
Pozsonyi
úti
homokbánya, 0118;
4472/16;
4902/23-25;
szeméttelep
4973/42
I. homok bányatelek
057/54, 057/55
Présháztelep
183/16; 183/19; 184
Sopronkőhidai országút
04/142; 04/142; 01118; 12014/911
Szárhalmi-erdő
0136
Szárhalmi-erdő, Kistómalom feletti 038
rét
Szarvas-hegy
0627; 0630
Tiefenbach-dűlő I. lelőhely
0856/20-27; 0856/81-88
Tiefenbach-dűlő II. lelőhely
0858/4-32;
0858/82-113;
0858/122-164
Tiefenbach-dűlő III. lelőhely
0840/1; 0858/116–119.
Tiefenbach-dűlő IV. lelőhely
0840/1; 0856/1; 0856/205
Untenacker-dűlő I. lelőhely
0884/1; 4455/4
Untenacker-dűlő II. lelőhely
850/23; 0851; 0879/1; 0880/14;
0880/16-18; 0880/21; 0880/42-43;
0880/48-49
Untenacker-dűlő III. lelőhely
0880/1; 0880/3-7, 0880/9-10;
0880/39
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

52872
52877
52879
52881
52883
52884
52885
52886
52887
52888

153
154

52012
52013

155

52023

156
157
158

52024
52025
52027

159
160

52028
52271

161
162
163
164
165
166
167
168

52278
52029
52282
52287
52292
52295
52296
52298

169
170
171
172
173

52300
52301
52302
52303
52304

174

52307
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Untenacker-dűlő IV. lelőhely
Untenacker-dűlő V. lelőhely
Untenacker-dűlő VI. lelőhely
Untenacker-dűlő VII. lelőhely
Unterwiesen-dűlő I. lelőhely
Unterwiesen-dűlő II. lelőhely
Várisi erdő, Ojtozi fasor
Weidendorn-dűlő I. lelőhely
Weidendorn-dűlő II. lelőhely
Zins-dűlő

880/1; 880/3-12; 0880/39
0873/4; 4521/48-50
0870/19-24
0870/3-5; 0870/13-23
0892/159, 0892/160, 0892/161
0897
6703/6; 6798/8
0802/20; 0802/27
0802/22-25
0375/66-67; 0375/79-87; 0375/90;
0375/122; 0375/127; 0375/132;
0375/138–139;
0375/140;
0375/142; 0375/145; 0375/153;
0375/155-158;
0375/160-161;
0375/163
Sopronbánfalva, Avar u. 44.
8110
Sopronbánfalva, egykori Greilinger- 8606/14
telek
Sopronbánfalva, Mária Magdolna- 8280
templom
Sopronbánfalva, Gesztenyés krt. 62.
7620
Sopronbánfalva, Gesztenyés krt. 68.
7639/2, 7639/1
Sopronbánfalva, Gesztenyés krt.- 7610/3
Kolostor u. sarka
Sopronbánfalva, Pálos pincék
7599/1-2
Sopronbánfalva, hegyi templom és 7614, 7613/1, 7613/2
kolostor
Sopronbánfalva, Szt. Sír káplona
7599/2
Sopronbánfalva, Hősi temető
7590, 7687, 7684
Sopronbánfalva, Sánchegy
0582/1
Sopronbánfalva, Házhegy
0582/5
Sopronkőhida, Kecskedomb
10123/48; 10130; 10132; 10134/4
Sopronkőhida, Kistómalom
038
Sopronkőhida, Nagytómalom
10101/4
Brennbergbánya,
Kovács-patak 0652/3
forrása
Brennbergbánya, Erőmű
9153/4-6
Brennberg bánya, Sopron akna
9101/3,4,5,7,9, 9105/3
Balf, Savanyúkút
01487/1
Balf, Rk. templom
10862
Balf, Kogarl-szőlő
10967, 10968, 10972, 10973,
10974, 10975, 10976, 10977,
10959, 10960, 10961, 10962,
10963, 10964, 10965, 10966,
10969, 10970, 10971, 10978,
10979, 10980, 10981, 10982,
10983, 10984
Balf, Ránis
01484/1,
01486/2,
01486/3,
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175
176
177
178

52308
52309
51253
52300

Balf, Rövid templomföldek
Potzmann-Kogel
Hátulsó utca 10-12.
Potzmann-dűlő

179
180

57236
52953

Bürgerfeld
Zeisel-malom

181
182

58436
58464

Gida-patak, víztározó
Balf, Savanyúrét

183

58465

Balf, Gödrös

184
185
186
187
188

58617
58799
58801
58802
59491

Felső Greizer
Tacsi-árok felett
Füzes-árok felett
Vas-és Klastrom-hegy
Alsó Greizer

189

59495

Egeredi-domb

190
191
192
193
194
195

59816
59821
63392
67463
67465
70587

196
197

71695
44937

Borostyánkő út
Halomsíros temető
Apácakert
Tómalom-Csalánkert
Szőlőskert utca 14-16.
Szt. Mihály templom
temetője
Gazda utca 13.
Bécsi utca 9-11.

01486/4,
01486/5,
01486/6,
01486/7, 01486/8
01490/2
0316/1
332
15670/3,
15670/4,
11051/1,
11059/2,
11057/5,
11057/6,
11057/7, 11060/21, 11060/22,
15612,
15639/3,
15639/4,
15639/5, 15667, 15668, 15669,
15607, 15611, 15642, 15643,
15644, 15645, 15646, 15647,
15649, 15650, 15651, 15671/1,
15671/2, 15671/5, 15671/6, 0359
0818/39-45
0809;
0812;0813/1;
0821/1;
0826/2;
4358/2;
4402/12;
4402/18-22
0498, 054/2, 054/2
01526/20, 01526/21, 01526/22,
01526/23, 01526/24, 01526/25,
01526/26, 01526/27, 01526/28,
01526/29, 01526/30
10479,
10480,
10486/30,
10486/31, 10486/32, 10486/33,
10486/34, 10486/35, 10486/36,
10487/37,
10487/38,
10501,
10502, 10505, 10506, 10507,
10508, 10509, 10510, 10511
01078/3
0605, 0604
0555/2, 0556, 0612/1
0556, 0562, 0563
01067/25, 01067/26, 01067/27,
01067/28, 01067/29, 01067/30
5805/215, 5805/223, 5805/231,
5805/232, 5805/224
067/3, 067/3, 053/1
0607
027, 010/170, 029/62
8484/6, 8243, 8240/4, 8467, 8466
középkori 1357, 1359
40/2, 41
747
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KÖH 41727 Sopron – Belváros befoglaló lelőhelyen belül található lelőhelyek
Belv KÖH
Lelőhely neve
Nyilvántartott helyrajzi száma
lh sz. azon.
28903
Városház u.
116, 117, 118
1
28905
Templom u. 20.
174–175
2
38568
Templom u területe a kolostor és a 41
3
templom előtt
38572
Templom u. 1.
2-3
4
28905
Templom u. 20.
174–175
5
47578
Konferencia Központ
147
6
47594
18. számú bástya
41, 138, 139
7
47607
Színház u. 3.
226, 191
8
47609
Templom utca 14.
180, 181
9
47615
Fő tér
1/1
10
47713
Orsolya tér 2-3.
132
11
52440
Bünker Rajnárd köz
238, 239/2, 184/1
12
52445
Előkapu
120, 198, 199, 200, 201, 202,
13
203
52453
Várostorony
119/2
14
52455
Előkapu-Városház u.
118
15
52462
Fegyvertár
u.
1.
42, 135/2
16
52463
Fegyvertár u. 2.
39
17
52464
Fegyvertár u. 3.
136
18
52465
Fegyvertár u. 5.
41
19
52469
Kecske templom
2
20
52477
Fő tér 1. (Városháza
119/1
21
52483
Fő tér 2. (Patikamúzeum)
7
22
52486
Fő tér 3. (Gambrinus-ház)
8
23
52498
Fő tér 4. (Kossow-ház)
190
24
52499
Fő tér 6. (Fabricius-ház)
192, 193, 194
25
52501
Fő tér 7. (Tábornok-ház)
195, 196
26
52503
Fő tér 8. (Storno-ház)
195, 197
27
52511
Hátsókapu
122
28
52512
Hátsókapu 2. (Caesar-ház)
123
29
52514
Hátsókapu 8.
127
30
52531
Kolostor u. 1.
9
31
52532
Kolostor u. 3.
11
32
52533
Kolostor u. 5.
12
33
52534
Kolostor u. 7.
14
34
52535
Kolostor u. 9.
15
35
52536
Kolostor u. 13.
19
36
52542
Liszt Ferenc u.
169
37
52551
Orsolya tér
43/1
38
52552
Orsolya tér 1. (Proswimmer-ház)
133
39
52553
Orsolya tér 4. (Lukányi-ház)
37/1
40
52554
Orsolya tér 5. (Lábasház)
67
41
52558
Petőfi tér
245, 168/1, 168/2
42
164
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43
44
45
46
47

52623
52624
52625
52627
52628

48
49

52629
52630

50
51
52
53
54

52631
52632
52633
52634
52635

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

52636
52638
52639
52640
52641
51251
52643
52644
52653
52654
52655
52656
52657
52658
52662

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

52663
52664
52665
52666
52667
52668
52669
52670
52671
52672
52673
52674
52675
52677
52678

Széchenyi tér
Széchenyi tér II. lelőhely
Széchenyi tér 17-18.
Szent György u. 1-3.
Scarbantia foruma

168/1, 146
146, 145
141
71, 69/1
1/1, 7, 8, 10, 12, 44, 46, 47, 68,
71, 72, 73, 69/1, 69/2, 118, 45,
119/1, 117, 69/3
Szent György u. 5. (Prépostház)
72
Szent György u. 7. (Egészségügyi 73
szakközépiskola)
Szent György templom
74
Szent György u. 9.
75
Szent György u. 12. (Eggenberg-ház) 49
Szent György u. 13.
77
Szent György u. 14. (Evangélikus 53
konventház)
Szent György u. 15.
78/1, 78/2
Szent György u. 16. (Erdődy-palota)
54
Szent György u. 17.
78/2, 79
Szent György u. 18.
58
Szent György u. 19.
80, 78/2
Szent György u. 20.
62
Szent György u. 21.
81
Szent György u. 22. (Sax-ház)
63
Színház u. 5.
227
Színház u. 13-15.
231, 232
Színház u. 23.
236/1, 236/2
Színház u. 25.
237, 236/2
Színház u. 27.
239/1, 245
Színház u. 29.
240
Templom u. 2. (Központi Bányászati 189
Múzeum)
Templom u. 4. (Erdészeti Múzeum)
188
Templom u. 5.
22
Templom u. 8.
185–186
Templom u. 9.
27
Templom u. 11.
30
Templom u. 16.
178, 179.
Templom u. 18.
176, 177
Templom u. 19.
35
Templom u. 21.
41
Templom u. 22. (Töpler-ház)
172, 173
Templom u. 23.
138
Templom u. 24.
171
Templom u. 26.
170
Templom u. 27.
188
Új u. 2. (Gambrinus söröző)
8
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

52679
52680
52681
52696
52698
52699
52700
52702
52703
52704
52705
52706
52707
52728
52741
52743
52755
52758
52760
52762
52763
52769
52774
52775
52776
52781
52783
52784
52786
52788
52789
52791
52792
52794
52795

120
121

52796
52797
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Új u. 3.
Új u. 4.
Új u. 7.
Új u. 9.
Új u. 10.
Új u. 11. (Új zsinagóga)
Új u. 12.
Új u. 13 (Rösch-ház)
Új u. 16.
Új u. 18.
Új u. 20.
Új u. 22-24. (Ózsinagóga)
Új u. 23-25.
Várkerület 6-16. mögötti városfal
Várkerület 13. (Pócza-ház)
Várkerület 16-30.
Várkerület 29-39.
Várkerület 36.
Várkerület 42.
Várkerület 49.
Várkerület 46-54.
Várkerület 54-74.
Várkerület 57.
Várkerület 59.
Várkerület 63.
Várkerület 76.
Várkerület 88.
Várkerület 96.
Várkerület 100., Lenk átjáró előtt
Várkerület 102.
Várkerület 108.
Várkerület 110.
Várkerület 114.
Várkerület, földalatti WC
Várkerület, egykori Boldogasszony
templom
Városház u. II. lelőhely
Városház u. 4. (Tálos-ház)

47
10
50
51
14
52
16
55
19
20
23
24–25
64
219, 220, 222, 223/2
121/4, 121/5,
121/4, 121/5,
121/5, 2125
121/5
121/5
121/5
116, 112-114, 115/2
116, 102-110
121/5, 2156/1, 2156/4
121/5, 2158, 2156/4
121/5, 2162, 2163, 2170/2
121/5
94
90
121/5
86/1, 86/2
128
129/1
131
121/5, 89/1,2
121/5
118, 119/1, 1/1, 69/2
69/2, 69/3, 116, 117, 118
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II. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
a) településhálózati és tájhasználati változások
- az M85 gyorsforgalmi útnak a város keleti, külterületi részén történő átvezetése,
kapcsolatainak kialakítása a meglévő és tervezett úthálózati elemekkel
- új határátkelők megnyitása a korábbi kiépített településközi utak újjáépítésével:
• Sopron-Brennbergbánya - Récény (Ritzing)
• Sopron - Sopronkertes (Baumgarten)
• Sopron és Ágfalva - Somfalva és Lépesfalva között (Schattendorf és Loipersbach)
• Sopron-Fertőrákos - Szentmargitbánya (St. Margarethen)
• Harka - Sopronnyék (Neckenmarkt)
• Harka - Sopronkeresztúr (Deutchkreutz)
• Fertőrákos - Fertőmeggyes (Mörbisch am See)
- a győri vasútvonal jelenlegi nyomvonalának megszüntetése Sopron és Fertőboz között
- a Sopron-Ebenfurthi vasútvonal magyarországi szakaszának megszüntetése
- Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi területén természetközeli terület kijelölése, a
Fertői vízitelep bővítése
- a Virágvölgyben a történeti borvidék területének lehatárolása
b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változások
- az M85 gyorsforgalmi út városi csomópontjainak kiépítése:
• a 84. számú főút déli szakaszán a szennyvíztelepnél
• a 8618. számú Balfi összekötő útnál a Pihenőkereszt térségében
• a 8527. számú összekötő útnál a város és Tómalom között
• a 84. számú főút északi szakaszán az M85 visszakötésénél a Dudlesz-erdő alatt
- ÉNy-i tehermentesítő út létesítése az egykori műszaki zár vonalán, a 84. számú főút és az
Ágfalvi út között
- a nyugati forgalmi gyűrű megépítése a 84. számú főút és az Ady Endre utca között
- a belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának működőképes megépítése a Várkerület
tehermentesítése érdekében
- a GySEV-pályaudvar személyforgalmi funkcióinak megtartása, vasútüzemi funkciók
kitelepítése
- a GySEV vasútvonal által két részre vágott várost összekötő utak különszintű kiépítése
- az Erzsébetkert keleti részének rendezése
- a GySEV győri vasútvonal Lóki sor melletti szakaszának megszüntetésével lehetővé váló
útépítés
- a harkai út (8645. ök. út) forgalmi szerepének a növelése
- közút létesítése az M85 déli csomópontja és az Egeredi-domb között
- a DK-i iparterület déli határán, a tervezett gyűjtőút mentén védelmi rendeltetésű erdőterület
kijelölése
- beépítésre szánt területek bővítése:
• ÉNy-i tehermentesítő úton belüli területek területfelhasználásának változása
• a Brandmajor kertvárosias lakóterületének (Lke) bővítése
• a Harkai úti hulladéklerakó különleges településgazdálkodási területének (Ktg) bővítése
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- beépítésre szánt területek csökkentése:
• Virágvölgyben kertvárosias lakóterület (Lke) és hétvégiházas üdülőterület (Üh) csökkentése
• Egeredi-dombon, telekosztással – szabályozással nem rendelkező részen kertvárosias
lakóterület (Lke) csökkentése
- a hatályos tervek alapján beépíthető lakóterületek:
• Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz. út közötti terület
kertvárosias lakóterület (kb.100 telek)
6,5 Ha
• Sopron-Virágvölgy és környéke
kertvárosias lakóterület (tervezett területfelhasználás szerint)
77,0 Ha
• Sopron-Balf városrész
kertvárosias lakóterület
25,0 Ha
falusias lakóterület
14,3 Ha
• Sopron, Délkeleti városrész
kertvárosias lakóterület
9,8 Ha
• Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke
kertvárosias lakóterület
34,9 Ha
• Sopron-Bánfalva és Kutyahegy
kertvárosias lakóterület
74,1 Ha
• a Lőverek városrész és környéke
kisvárosias lakóterület (Egeredi-domb)
5,7 Ha
kertvárosias lakóterület (Egeredi-domb)
39,3 Ha
• Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő
kisvárosias lakóterület (kb. 50 telek)
4,8 Ha
kertvárosias lakóterület (kb. 410 telek)
40,3 Ha
• Sopron-Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek
Brennbergbánya falusias lakóterület (kb. 130 telek)
20,5 Ha
Görbehalom kertvárosias lakóterület (kb. 40 telek)
4,3 Ha
• Sopron Plazától ÉNy-ra levő kertvárosias lakóterület
17,8 Ha
- a 84. sz. főút ÉNy-i kivezető szakasza mentén városkapu kialakítására alkalmas, új
fejlesztési terület (Vk) kijelölése, a 84. főút és az egykori műszaki zár nyomvonalán tervezett
tehermentesítő út háromszögében
- a Balfi út melletti Anger réten városkapu kialakítására alkalmas, új fejlesztési terület (Vk)
kijelölése, multifunkcionális csarnok elhelyezésének biztosítása
- a Pozsonyi út két oldalán új kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek (Gksz) kijelölése
- a hatályos tervek alapján beépíthető gazdasági területek:
• DK-i gazdasági terület a 84. sz. főúttól északkeletre
59,2 Ha
• DK-i gazdasági terület a 84. sz. főúttól délnyugatra
127,6 Ha
• Aranyhegyi Ipari Park a bánya területtől északkeletre
27,3 Ha
• Aranyhegyi Ipari Park a bánya területtől délnyugatra
19,5 Ha
• Pozsonyi út és az M85 gyorsforgalmi út csomópontjában
14,5 Ha
- az Ágfalvi út és a vasút közötti terület nagyobb részének kereskedelmi szolgáltató gazdasági
(Gksz) történő átsorolása
- a bánfalvi Hősi temető feletti plató területén tartalék temetőterület kijelölése
- Tómalomnál az út mentén gazdasági és védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése
- Tómalomnál a világörökségi terület határa mentén húzódó tófűzér természetközeli területbe
sorolása
- Balf területének középső részén a településközponti vegyes terület falusias lakóterületbe
sorolása
- Brennbergbánya területének falusias lakóterületbe sorolása
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c) infrastrukturális változások
- Vízellátás
• a hegykői vízbázis folyamatban levő rekonstrukciójának a befejezése a vízmű újraindítása
• a somfalvi galéria kiváltása
• a Közép-Burgenlandi vízművel történő összekötéshez a burgenlandi Deutschkreutz felé
szállítóvezeték és a város területén a rendszerhez kapcsolódó fővezetékek megépítése
• a Harkai kúp (KOGL) közelében víztároló létesítése gépházzal
• a Bécsi dombon új víztároló medencék létesítése
• a város É-i oldalán a jelenlegi beépítés és a tervezett M85 gyorsforgalmi út közötti
fejlesztési területen a vízellátás megoldásához új nyomásövezetek kialakítása: fővezeték
építés, víztároló és nyomásfokozó gépházak építése
• a város K-i fejlesztési területén a vízellátás megoldásához új nyomásövezetek kialakítása:
fővezeték építés, víztároló és nyomásfokozó gépházak építése
- Szennyvízelvezetés
• a fejlesztési területeken ki kell építeni az új elvezető és továbbító rendszereket
• a Fertő-tó-Fertőrákos-Kőhida-Tómalom transzport vonalon érkező szennyvíz új
nyomvonalon közvetlenül kerüljön a soproni szennyvíztisztító telepre
- Csapadékvíz elvezetés
• Sopron külterületén, az országhatár és a város tervezett beépítésre szánt területei között, az
Ikva és a Sós patakon a már elkészült tervek szerint meghatározott területen záportározókat
kell kialakítani
• a közművesítendő beépítésre szánt fejlesztési területeken a csapadékvíz vízelvezető
hálózatot a többi közművel egyidejűleg meg kell építeni
• a tervezett M85. számú autóút és az út melletti fejlesztési területek csapadékvíz elvezetését
összehangoltan kell megtervezni
- Villamosenergia-ellátás
• a főelosztó hálózati kapcsolatban a tervezés időtávjában változás nem várható
• a várossal szemben támasztott esztétikai igények kielégítésére első lépésként a létesítendő új
vezetékeket (közép – 35, 20 kV-os –, a kisfeszültségű és a közvilágítási vezetékeket egyaránt)
csak földkábelbe fektetett kivitelezéssel szabad engedélyezni
• az egyes földfeletti szakaszok indokolt rekonstrukciójakor elő kell írni a földkábelbe történő
áthelyezést
• a közvilágítást a városban jelenleg jellemzően alkalmazott lámpafejek helyett esztétikus
lámpatestekkel megoldani
- Vezetékes gázellátás
• az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. a távlati gázigényeket ki tudja elégíteni
• a tervezett lakó-, üdülő, kereskedelmi és egyéb ipari gazdasági területek a gázellátásba a
meglevő nagyközép- és középnyomású hálózatok továbbépítésével, a megfelelő szabad
kapacitás birtokában bekapcsolhatók
• a körzeti gáznyomásszabályozók elhelyezését a környezetbe illeszkedve, növényzet
takarásában kell telepíteni
• Virágvölgy hálózatfejlesztését a gázellátási tanulmányterv javaslata alapján kell megépíteni,
figyelembevéve a területfelhasználásban történt változásokat.
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• a SH Holding Távhő divízió a beépített területeken belül hálózatfejlesztéssel a jelentkező
igényeket ki tudja elégíteni.
• a Batsányi utcánál a nem üzemelő forróvíz távhővezeték bekötésével meg tudja oldani a
belvárosi rész ellátását
• a közművesítendő beépítésre szánt területek közül az északnyugati és a délkeleti iparterület
távhőellátásának a lehetőségét, a konkrét igények ismeretében kell megvizsgálni
Elektronikus hírközlés
• a város vezetékes és vezeték nélküli távközlési szolgáltatásokkal rendelkezik
• a vezetékes rézvezetőjű hálózattal a központi és az egyéb belterületek is gyakorlatilag
100%-ban lefedettek, de a központi belterületen jelentős előrehaladás történt az optikai
hálózatok kiépítésében is, cél a rézhálózatok fokozatos cseréje
• jelentős rekonstrukciók során preventív módon a szükséges alépítmény/védőcső elhelyezési
munkákat a területek burkolása előtt kell elvégezni
• a közművesítendő beépítésre szánt területek vezetékes hírközlési hálózatba kapcsolása
földalatti vezetésű hálózat építésével történjen
• a hálózatok rekonstrukciójakor elő kell írni a légkábelek kiváltását
• az elégtelen távközlési infrastruktúrájú területeken, a szétszórtan elhelyezkedő felhasználók
biztonságos együttműködéséhez, az alkalomhoz és eseti helyszínekhez fűződő időszakos
távközlési igények kielégítésére előnyösebb a vezeték nélküli műholdas és a vezeték nélküli
mikrohullámú hálózat adatátvitele a földi adatátvitellel szemben
d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása35
Társadalomkép:
- a lakosság száma növekszik, de a születések száma csak csekély mértékben nő
- a bevándorlók fiatalítják a várost, de elöregedő a város társadalma
- magas a diplomások aránya
- a lakosság várható élettartama országos viszonylatban magas, de európai összehasonlításban
alacsony
- a lakosság egészségi állapota országos viszonylatban jó, de a prevencióval
megakadályozható halálesetek száma magas
- egyes városrészekben koncentráltan jelentkeznek a problémák
Sopron jövőképe:
- a város szellemisége változik: befogadóbb, nyitottabb, dinamikusabb lesz, újra erősödik a
város hajdan volt többnyelvűsége, multikulturális jellege
- a város szolgáltatásaival, pezsgő életével vonzza a környék lakosságát, vállalkozásait,
megtartja fiatal lakóit, visszajönnek a máshol tanult diplomások, hiszen Sopronban
lehetőséget találnak kezdeményezőkészségük és kreativitásuk kibontakoztatására és
fejlődésére
- a város fiataljai új életet, színt hoznak a városba, amelyet az idősebbek sem utasítanak el

35

Sopron MJV Közgyűlése 53/2008. (II. 28.) Kgy. határozatával elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia,
Demográfia, pp. 59-65, Jövőkép, pp. 211
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III. Tervezett változtatások hatásainak vizsgálata
A szerkezeti terv módosítás kapcsán tervezett változtatásokat összevonva kerültek vizsgálatra
a KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetleges érintettsége alapján.
A jelenlegi szerkezeti terv viszonylag kevés régészeti lelőhelyet is érintő új beépítésre szánt
területet javasol. A tervezett változtatási szándékok nagyobbik része nem jelent veszélyt a
régészeti emlékekre.
•

A régészeti örökséget újonnan veszélyeztető változtatási szándékok

KÖH
szám
34024
38636
52028
52278
52814
52844
52888
58459
52883
52884
58464

hatályos terület felhasználás

tervezett terület felhasználás

erdő terület
zöldterület (közpark)
egyéb különleges terület
egyéb különleges terület
általános mezőgazdasági terület
sport terület
általános mezőgazdasági terület
általános mezőgazdasági terület
általános mezőgazdasági terület
általános mezőgazdasági terület
általános mezőgazdasági terület

kertvárosias lakóterület
egyéb ipari gazdasági terület
különleges temető terület
különleges temető terület
kereskedelmi gazdasági terület
kereskedelmi gazdasági terület
védelmi erdő terület
gazdasági erdő terület
közúti terület
közúti terület
közúti terület

A tervezett terület felhasználási változások közül négy esetben korábban beépítésre nem szánt
területből kerültek beépíthető kategóriába. További két esetben mezőgazdasági művelés alatt
álló területekből erdőbe, három esetben pedig közúti területbe kerültek át. Ezek
nagymértékben veszélyeztetik a régészeti lelőhelyek érintett részeit.
A további tervezések során ezt figyelembe kell venni és a régészeti lelőhelyeket érintő
veszélyeztetettségek elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a
lelőhelyek érintett területein próba-, illetve megelőző feltárás igényére kell számolni. Az
erdőtelepítés esetében, pedig régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) biztosításának igényével
kell számolni.
•

Meglévő veszélyeztetettség növekedésével járó változtatási szándékok

KÖH
szám
34023
34025
38533
38636
38636
48825
52377
52377

hatályos terület felhasználás

tervezett terület felhasználás

kertvárosi lakóterület
egyéb különleges intézményi terület
honvédelmet szolgáló terület
kereskedelmi gazdasági terület
kereskedelmi gazdasági terület
kertvárosias lakóterület
kertvárosias lakóterület
kertvárosias lakóterület

közúti terület
központi vegyes terület
kereskedelmi gazdasági terület
nagyvárosi lakóterület
közúti terület
központi vegyes terület
nagyvárosi lakóterület
településközpont vegyes terület
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52395
52402
52434
52868
52884
58434
58434
67465

központi vegyes terület
központi vegyes terület
kereskedelmi gazdasági terület
kertvárosi lakóterület
honvédelmet szolgáló terület
kertvárosias lakóterület
kereskedelmi gazdasági terület
kertvárosi lakóterület

közúti terület
közúti terület
közúti terület
közúti terület
kereskedelmi gazdasági terület
kereskedelmi gazdasági terület
közúti terület
közúti terület

A tervezett változtatások egy-egy már beépítésre szánt, részben már be is épített területen a
beépíthetőség lehetőségének megnövelése által veszélyeztetik az érintett régészeti
lelőhelyeket. Valamint számítani kell még korábban beépítésre szánt területek szerkezeti
fontosságú közúti területbe történő átsorolására is. A további tervezések során ezt figyelembe
kell venni és a régészeti lelőhelyek beépítetlen részét veszélyeztető beavatkozások
elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lelőhelyek érintett
területein próba-, illetve megelőző feltárás igényére kell számolni.
•

A régészeti örökségre pozitív hatást gyakorló változtatási szándékok

KÖH
szám
1591
1592
52271
52292
52295
52300
52302
52304

hatályos terület felhasználás

tervezett terület felhasználás

településközponti vegyes terület
településközponti vegyes terület
egyéb különleges terület
településközpont vegyes terület
általános mezőgazdasági terület
településközpont vegyes terület
zöld terület (közpark)
településközpont vegyes terület

52308
52377
52377
52377
52395
52395
52402
52402
52407
52407
52414
52468
52547
52550
52572,
52377
52592,
52377

általános mezőgazdasági terület
központi vegyes terület
nagyvárosi lakóterület
településközpont vegyes terület
központi vegyes terület
központi vegyes terület
központi vegyes terület
központi vegyes terület
kertvárosias lakóterület
központi vegyes terület
településközpont vegyes terület
településközpont vegyes terület
településközpont vegyes terület
egyéb különleges intézményi terület
nagyvárosi lakóterület

falusias lakóterület
falusias lakóterület
különleges temető terület
kertvárosias lakóterület
természetközeli terület
falusias lakóterület
természetközeli terület
különleges
egészségügyi,
idegenforgalmi terület
természetközeli terület
kisvárosi lakóterület
kisvárosi lakóterület
nagyvárosi lakóterület
kertvárosias lakóterület
kisvárosi lakóterület
kertvárosias lakóterület
kisvárosi lakóterület
zöldterület (közpark)
zöldterület (közpark)
zöldterület (közpark)
kisvárosi lakóterület
nagyvárosi lakóterület
egyéb nagy zöldfelületű terület
zöld terület (közpark)

nagyvárosi lakóterület

zöld terület (közpark)
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52710
52801
52803
52803
52806
52809
52846
52865
52870
52872
52953
52995
58436
67463

közúti terület
általános mezőgazdasági terület
erdő terület
közúti terület
központi vegyes terület
általános mezőgazdasági terület
közúti terület
központi vegyes terület
központi vegyes terület
központi vegyes terület
kereskedelmi gazdasági terület
általános mezőgazdasági terület
egyéb különleges terület
általános mezőgazdasági terület

zöld terület (közpark)
vízgazdálkodási terület
általános mezőgazdasági terület
általános mezőgazdasági terület
egyéb nagy zöldfelületű terület
természetközeli terület
általános mezőgazdasági terület
egyéb nagy zöldfelületű terület
egyéb nagy zöldfelületű terület
egyéb nagy zöldfelületű terület
egyéb nagy zöldfelületű terület
természetközeli terület
általános mezőgazdasági terület
természetközeli terület

A tervezett változtatások többsége a hatályos tervben szereplő beépítésre szánt területeket
vagy kisebb beépíthetőségű, vagy be nem építhető terület felhasználásba sorolja. Ezek a
meglévő veszélyeztetettség csökkenésének a lehetőségét jelentik, ami pozitív hatással jár a
régészeti örökség megóvása szempontjából.
A tervezett változtatások kisebbik része egy-egy régészeti lelőhelyet a jelenlegi általános
mezőgazdasági területből művelés alatt nem álló természetközeli, ill. vízgazdálkodási
területbe sorolja. Ezek esetében a régészeti lelőhelyek lehetőséget kapnak, hogy a lehető
legkevésbé bolygatott formában maradjanak fenn.
•

A régészeti örökségre hatást nem gyakoroló módosítások

KÖH
szám
1551
1591

hatályos terület felhasználás

tervezett terület felhasználás

általános mezőgazdasági terület
egyéb különleges intézményi terület

70587,
52377
34023
38636
45985
52296
52301
52304
52309
52417
52467
52504
52521

zöld terület (közpark)

kertes mezőgazdasági terület
különleges
egészségügyi,
idegenforgalmi terület
különleges temető terület

52523

egyéb különleges terület

52540

közúti terület

közút terület
zöldterület (közpark)
erdő terület
sport terület
kertvárosias lakóterület
kertvárosias lakóterület
erdő terület
egyéb különleges terület
közúti terület
lakóterületi alapintézmények terület
egyéb különleges terület

kertvárosias lakóterület
különleges beépítésre nem szánt terület
gazdasági erdő terület
különleges sport terület
falusias lakóterület
falusias lakóterület
gazdasági erdő terület
egyéb nagy zöldfelületű terület
kisvárosi lakóterület
kertvárosias lakóterület
különleges
egészségügyi,
idegenforgalmi terület
különleges
egészségügyi,
idegenforgalmi terület
kisvárosi lakóterület
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52708,
52377
52809
52811
52832
52845
56957

közúti terület

kisvárosi lakóterület

általános mezőgazdasági terület
általános mezőgazdasági terület
különleges bánya terület
általános mezőgazdasági terület
közúti terület

kertes mezőgazdasági terület
kertes mezőgazdasági terület
kereskedelmi gazdasági terület
kertes mezőgazdasági terület
kereskedelmi gazdasági terület

A tervezett módosítások nem gyakorolnak hatást a területükkel érintett régészeti lelőhelyek
állapotára. A módosítások többsége technikai, tervi jellegű, melyek nem járnak új ép építési
lehetőségekkel, de azok csökkenését sem hozza magával.
Az eddig be nem épített beépítésre szánt területek várható hatásai
A hatályos tervben és az új tervben szereplő beépítésre szánt, de még be nem épített
fejlesztési területek az alábbi régészeti lelőhelyeket érintik.
o Kertvárosias lakóterületek érintik a KÖH 34023, 67463, 52868, 52872, 52870, 58434,
52607, 52618, 52395, 67465, 52024, 52027, 52402, 58465 lelőhelyek területeit.
o Kisvárosias lakóterületek érintik a KÖH 34024, 52555, 52377 befoglaló lelőhely és a
KÖH 52538, 52527, 52402, 67465, 52467, 59495 lelőhelyek.
o Falusias lakóterületek érintik a KÖH 52012, 52304, 1591, 52300, 52301 lelőhelyeket.
o Kereskedelmi-gazdasági területek érintik a KÖH 56957, 52814, 52953, 58434, 52844,
52832, 38636 lelőhelyeket.
o Ipari-gazdasági területek érintik a KÖH 52953, 52888, 38636 lelőhelyeket.
A beépítésre szánt, de még be nem épített területek további tervezése során a régészeti
lelőhelyek veszélyeztetettségét figyelembe kell venni és azok elkerülésére kell törekedni.
Amennyiben a régészeti lelőhely megbolygatása elkerülhetetlen, akkor próba-, illetve
megelőző feltárás igényével kell számolni.
•

Közlekedéshálózat fejlesztése

M 85 gyorsforgalmi út
A gyorsforgalmi út nyomvonala érinti a KÖH 38533 lelőhely ÉK-i oldalát végig. A lelőhelyet
2003-ban a főút 4 sávos bővítése kapcsán részben már feltárták. Amennyiben az M85
bővítése a jelenlegi 4 sávos út nyomvonalán kívül esik, akkor a feltáratlan részeken újabb
megelőző régészeti feltárás igényével kell számolni.
A gyorsforgalmi út nyomvonala az M85 gyorsforgalmi és a 84-es főút csomópontjának DNy-i
felénél érinti és veszélyezteti a KÖH 52888 lelőhely DK-i felét. Ezt a nyomvonal további
tervezése során figyelembe kell venni és lehetőség szerint el kell kerülni. Amennyiben nem
lehetséges, akkor próba- és megelőző régészeti feltárás igényével kell számolni.
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A vázlatos jellegű közlekedési tervlapon a KÖH 52803 lelőhelyet is érintené az M85
nyomvonala, azonban ez a részletes terv tanulsága szerint kiesik annak tervezett
nyomvonalán.
A Ny-i forgalmi gyűrű (86107 sz. mellékút) tervezett kiépítése érinti:
a KÖH 58434 lelőhely É-i felét,
a KÖH 38636 lelőhely Ny-i szélét,
Az ÉNy-i tehermentesítő út (84. főút és 86108. mellékút között) tervezett kiépítése érinti:
a KÖH 52814 lelőhely közepét,
a KÖH 52865 lelőhely Ny-i szélét,
a KÖH 52877 lelőhely Ny-i szélét.
A tervezett utak fejlesztése során a még módosítható nyomvonalak esetében az érintett
régészeti lelőhelyek elkerülésére kell törekedni. Amennyiben a lelőhelyek elkerülése nem
lehetséges, akkor az érintett területeken nagyobb munkálatok kapcsán próba-, illetve
megelőző régészeti feltárás igényével, kisebb munkálatok során pedig régészeti megfigyelés
(szakfelügyelet) biztosításának igényével kell számolni.
A Belvárosi forgalmi gyűrű tervezett fejlesztése érinti:
a KÖH 52504 lelőhely Ny-i és K-i széleit,
a KÖH 52444 lelőhely Ny-i szélét,
a KÖH 52377 lelőhely területét több szakaszon,
a KÖH 52537 lelőhelyet,
a KÖH 52555 lelőhely K-i felét és az azon belül található KÖH 52432 lelőhely DK-i felét,
a KÖH 52867 lelőhely ÉK-i szélét,
a KÖH 58434 lelőhely DK-i szélét.
A már meglévő úthálózat tervezett fejlesztése kapcsán a nagyobb munkálatok kapcsán próba-,
illetve megelőző régészeti feltárás igényével, kisebb munkálatok során pedig régészeti
megfigyelés (szakfelügyelet) biztosításának igényével kell számolni.
A kerékpárút hálózat fejlesztése
• A Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) közötti kerékpárút érinti a KÖH 52377, 52555
lelőhelyeket.
• A Sopron - Fertőrákos - Fertő tó - Meggyes (Mörbisch am See) közötti kerékpárút érinti a
KÖH 52811, 52845 lelőhelyeket.
• A Sopron és Balf közötti kerékpárút érinti a KÖH 58465 lelőhelyet.
• A Sopron - Brennbergbánya - Récény (Ritzing) közötti kerékpárút érinti a KÖH 52023
lelőhelyet.
• A Sopron - Ágfalva - Lépesfalva (Loipersbach im Burgenland) közötti kerékpárút érinti a
KÖH 52402 lelőhelyet.
• A 8526. ök. úton Sopron - Fertőrákos és Balf között a 8518. ök. út közötti kerékpárút
érinti a KÖH 1592, 52051, 52307 lelőhelyeket.
• A különböző kerékpárutak belvárosi gyűjtő szakaszai érintik a KÖH 52377, 48825,
52572, 52505, 52607, 38636 lelőhelyeket.
A terv által javasolt kerékpárutak későbbi részletesebb tervezése során figyelembe kell venni
a lelőhelyek érintettségét és azok bolygatásának elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez
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nem lehetséges, akkor új nyomvonal építése esetében próba-, és megelőző feltárás igényére
kell számolni. Meglévő út kisebb átalakítása során, pedig régészeti megfigyelés
(szakfelügyelet) biztosításának igényével kell számolni.
A településszerkezeti terv által közúti területbe sorolt terület
Az új szerkezeti tervben közúti területbe sorolt ingatlanok érintik:
a Ny-i forgalmi gyűrű tervezett nyomvonala által a KÖH 38636, 58434 lelőhelyeket,
a Bánfalva – Lomb utca, településközi út által a KÖH 67465 lelőhelyet,
az Ágfalvi – Bánfalvi utak között tervezett gyűjtőút által a KÖH 52395, 52402 lelőhelyeket,
a 84. sz. főúttól délre a Bécsi-domb alján tervezett gyűjtő út által a KÖH 52434, 52868
lelőhelyeket,
a Tómalom területén tervezett gyűjtőút által a KÖH 34023 lelőhelyet,
a Balf területén tervezett gyűjtőút által a KÖH 58464 lelőhelyet.
•

Infrastrukturális változások

Esővíz elvezetés
A Sós-patak mentén az országhatár mellett tervezett záportárózó Bécsi-domb felé eső DK-i
fele érinti a KÖH 52879, 52881 lelőhelyek területét. A fejlesztés konkrét beavatkozással nem
érintené a régészeti lelőhelyeket. Azonban egy-egy nagyobb áradásos időszak esetén a
hírtelen zúduló esővíz megbolygathatja a régészeti lelőhelyet. Ezt a későbbi tervezés során
figyelembe kell venni és a lelőhely elkerülésére kell törekedni.
Az M85 tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala mentén szükséges csapadékvíz elvezetési
rendszer érinti a KÖH 38533, 52888 lelőhelyek területét. Ezek esetében az M85
nyomvonalának részeként próba-, és megelőző régészeti feltárással kell számolni.
Szennyvízelvezetés és kezelés
A Fertő-tó felől érkező és az M85 gyorsforgalmi út nyomvonalához szervezett nyomócső
alternatív változata érinti a KÖH 56957 lelőhely DK-i végét.
Amennyiben lehetséges, akkor a nyomvonal további tervezése során a régészeti lelőhely
elkerülésére kell törekedni. Amennyiben nem lehetséges, akkor régészeti megfigyelés
(szakfelügyelet) biztosításának igényével, illetve szükség esetén megelőző feltárással kell
számolni a lelőhely területén.
A D-i városrészben tervezett új szennyvíztelep közvetlen közelében (50m) található a KÖH
52888 lelőhely. Ezt a későbbi tervezés során figyelembe kell venni.
Ivóvíz
A Harka-Kópháza felől érkező új szállítóvezeték érinti a KÖH 52885 lelőhely területét.
Az Alsó-Lövérek és a Bécsi-domb közötti új szállítóvezeték érinti a KÖH 52550, 38636,
52414 lelőhelyek területeit.
A Bécsi-domb alatt a 84. főúttól D-re tervezett új gerincvezeték érinti a KÖH 52868, 52872,
52870, 58434 lelőhelyek területeit.
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Az Arany-hegyen tervezett új gerincvezeték érinti a KÖH 52845 lelőhelyet.
Az Egeredi-domb területén tervezett vízelosztó vezeték érinti a KÖH 59495 lelőhelyet.
Amennyiben lehetséges, akkor a nyomvonal további tervezése során a régészeti lelőhely
elkerülésére kell törekedni. Amennyiben nem lehetséges, akkor régészeti megfigyelés
(szakfelügyelet) biztosításának igényével, illetve szükség esetén megelőző feltárással kell
számolni a lelőhely területén.
A Bécsi-dombon tervezett új víztároló medence, illetve a meglévő bővítése érinti a KÖH
52407, 52414 lelőhelyeket.
A későbbi tervezés során ezek elkerülésére törekedni kell, amennyiben ez nem lehetséges,
akkor ott próba-, és megelőző feltárás igényével kell számolni.
Hírközlés
A Magyar Telekom tervezett hálózatfejlesztése érinti:
•
•
•
•
•
•

Bánfalván a KÖH 6746, 52023, 52395 lelőhelyeket,
a Jereván lakótelepen a KÖH 38636 lelőhelyet,
az ÉNy-i városrészben a KÖH 58434, 52434, 52867 lelőhelyeket,
a Bécsi-dombon a KÖH 52417, 52555 lelőhelyeket,
a Belvárosban a 52377 és 41727 befoglaló lelőhelyeket, és a KÖH 52538, 52607, 52444,
52572, 48825, 52505, 52504 lelőhelyeket,
az Egeredi-dombon a KÖH 59495 lelőhelyet.

• Régészeti lelőhelyek hasznosíthatósága, bemutathatósága
Talán nem túlzás megállapítani, hogy Sopron Város nemcsak az egyik legjelentősebb
régészeti örökséggel rendelkező település, de itt található a legtöbb bemutatott régészeti
lelőhely is.
A Scrabantia Régészeti Park és Soproni Múzeum közös munkája nyomán a különböző
korszakok nagy jelentősségű emlékei egyaránt megjelennek a Város túrisztikai életében.
A Várhely őskori sáncvárának és halomsírmezejének tanösvény jellegű, illetve kisebb
rekonstrukciós bemutatása példaértékű még így is szerény formájában.
A Belváros római-kori városszerkezete a Városháza mögötti bemutató park és a felszín alatti
Forum múzeum, valamint a Főtér jelenlegi felújítása által egyre jobban érzékelhetővé válik
számunkra.
A részben római alapokra épült középkori vársofalak rendszere a Belváros folyamatos
felújításai során egyre több alkalommal kerültek bemutathatóvá. A most folyó városfejlesztési
program keretében tervezett várfal sétány nagy mértékben elősegítheti a falak élményszerű
megközelíthetőségét mind az itt élők és a látogatók számára. A 17. sz-i külső városfalak
megmaradt szakaszai azonban csak a Hotel Sopron közelében és a Patak utcában kerültek
méltó bemutatásra. A Fehér D. és Csarnok utcában sajnos a hozzájuk kapcsolódó kertek
telepdenek rá.
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A város egyik legizgalmasabb régészeti emléke a Belvároson kívül a római-kori
amphiteathrum, mely jelenlegi sziluettjében is lenyűgöző. Ennek esetleges bemutatása számos
izgalmas szakmai kérdést vet fel.
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IV. A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek
A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág
változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával
elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei.
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében
Az Kötv. 19. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a
földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a
földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás
másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen
fel kell tárni. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. A
régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek
érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A fejlesztések, beruházások
tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét
kell költség-előirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 23. §. (1)). A feltárásra
jogosult intézményekről Kötv. 20. § (2) bekezdése rendelkezik. A szükséges feltárások
rendjét a régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII.18.)
NEFMI rendelet. határozza meg.
A tervezett beruházások előtt a 308/2006. (XII.23.) Kormányrendelet szerint szakhatóságként
meg kell keresni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt.
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni.
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is
törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen
tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező,
beruházó) a Kötv. 24. §-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék
vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak
haladéktalanul jelenteni és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni.
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. §
alapján szankcionálják.
C) Védett természeti területen
Az 1996. évi a természet védelméről szóló LIII. tv. 7. § (1) alapján a történelmileg kialakult
természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület
használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra
jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. Továbbá a 35. § (1)
alapján a védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tilos olyan
épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni,
amely annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet
megbontja. A 38. § (1) alapján a Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges a terület állapotát veszélyeztető a törvényben részletesen felsorolt
tevékenységek végzése kapcsán.
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V. Összefoglalás
Azonosított régészeti lelőhelyek
Sopron MJV közigazgatási területén 298 darab a KÖH által már nyilvántartott régészeti
lelőhelyről van adatunk mostanáig. Azonban középkori belváros területét lefedő KÖH 41727
kiemelten védett Sopron - Belváros régészet lelőhely, mint befoglaló lelőhely területén belül
121 darab régészeti lelőhely található. Ezeket külön kerültek kezelésre és feltüntetésre.
A nyilvántartott lelőhelyek között több nagy jelentősséggel bíró kiemelt régészeti védelem
alatt álló lelőhely is található.
A tervezett változtatások hatása
A szerkezeti terv módosítása kapcsán felmerült változtatási igények többsége nem
veszélyezteti a régészeti örökséget. A változtatási igények számához képest viszonylag kevés
a valós veszélyt jelentő változtatási igény.
A régészeti lelőhelyeket érintő változatási területek közül kevés új veszélyeztetést jelentő
szándékkal kell számolni. Illetve ezek mellett a meglévő veszélyeztetést növelő
változtatásokkal is kell számolnunk néhány alkalommal. Továbbá a már hatályos tervben
szereplő beépítésre szánt, de még be nem épített területeken is lehet új beavatkozásokkal
számolni. Ezeket a későbbi tervezések során figyelembe kell venni és a lelőhelyek
elkerülésére kell törekedni.
VI. Nyilatkozat
A Sopron MJV Településszerkezeti Terv módosításához szükséges Örökségvédelmi
Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a
tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Továbbá nyilatkozik, hogy a
tanulmány elkészítésére jogosult.

Vágner Zsolt, sk. okleveles régész
Osz: 459/2002
Pécel, 2011. május 11.
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Sopron Város Régészeti lelőhelyei
KÖH által nyilvántartott
régészeti lelőhely

Sopron - Belváros (KÖH 41727) védett lelőhely és a befoglalt lelőhelyek
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I. Melléklet
1.Sopron MJV közigazgatási területén nyilvántartott azonosított régészeti lelőhelyek
bemutatása.
2. A KÖH 41727 Sopron – Belváros befoglaló lelőhely területén belül nyilvántartott
régészeti lelőhelyek bemutatása.
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1.Sopron MJV közigazgatási területén nyilvántartott azonosított régészeti lelőhelyek
bemutatása.
1. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Fő u. 93.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52051
Lelőhely koordinátái: 471082–259616
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 10856, 10857, 10858
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Vaskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1978. július 28-án leletbejelentés érkezett a győri Xántus János Múzeumba,
mely szerint Balfon a Fő u. 101. számú ház telkén építkezés közben cserepeket találtak. Ezt
követően 1978. augusztus 7—8-án leletmentést végeztünk, aminek során, egy korai kelta
hulladékgödröt tártunk fel. A ház előtti jelenlegi járószinttől számítva 80 cm mélyen
jelentkezett a kemény, agyagos talajban a gödör beásása. A 140 cm átmérőjű, 50 cm mély
gödör laza, faszenes-paticsos betöltéséből nagy mennyiségű edénytöredék és kevés állatcsont
került elő. A leletbejelentő Simon József, az épülő ház tulajdonosa volt, aki a ház ÉK-i
sarkától 8,5m-re keletre emésztőgödör ásásakor talált rá a cserepekre
Lelőhely kutatása:
1978: Vályi Katalin ásatása
Irodalom, forrás:
Jelentés leletmentésről. Balf, Fő u. 101. [SM Rég. Ad. 558.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés helyszíni szemléről Sopron-Balf, 2005. máj. 22. [KÖH 600/2745/2005.]
Vályi Katalin: Korai kelta leletek Balfról. [MFMÉ 1982-83/1 (1985) 95-113.
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2. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Fürdő épület mögötti domb
Lelőhely KÖH azonosító száma: 1591
Lelőhely koordinátái: 470889–259386
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 0292/2, 10152, 10153, 10154, 10155, 10156, 10157, 10158, 10159,
10160, 10161, 10162, 10163, 10164, 10165, 10166, 8901/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: bronzkor, római kor – provinciális időszak, középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Balfnál, a fürdő mögötti területen az urnasíros időszak korából való
településtöredék került elő. A területen római kori emlékek és középkori leletek is
előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1971: Gömöri János - Pusztai Rezső terepbejárása
1971: Gömöri János ásatása
2005: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Gömöri János: Jelentés soproni lelőhelyek helyszíni szemléjéről. [KÖH 600/3040/2007.]
Gömöri János: Jelentés a balfi kiszállásokról. 1971. ápr. 16-19. [SM Rég. Ad. 405.]
Balf. [RégFüz I/25 (1972) 4.]
Németh Patrícia: Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH
600/2494/2005.]
Gömöri János - Pusztai Rezső: Jelentés a Sopron határában végzett terepbejárásról [XJM Rég.
Ad. 67-68]
Gömöri János - Pusztai Rezső: Jelentés a Sopron határában végzett terepbejárásról [XJM Rég.
Ad. 67-68]
Gömöri János - Pusztai Rezső: Jelentés a Sopron határában végzett terpbejárásról [XJM Rég.
Ad. 4-72]
Gömöri János: Ásatási dokumentáció Sopron Balf, Fürdő épület mögötti domb [XJM Rég.
Ad. 665-71]
Jelentés a balfi kiszállásról és a fertőszentmiklósi terepbejárásról, 1971. [SM Rég. Ad. 404.]
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3. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Fő út 118. sz és környéke
Lelőhely KÖH azonosító száma: 1592
Lelőhely koordinátái: 471063–259372
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 10880, 10881, 10882, 10885, 10886
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: bronzkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Balfnál, a Fő út 118. szám alatti területen; illetve annak környékén késő
bronzkori temető került elő.
Lelőhely kutatása:
1971: Gömöri János - Pusztai Rezső terepbejárása
1971: Gömöri János ásatása
2005: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Gömöri János: Jelentés a balfi kiszállásokról. 1971. ápr. 16-19. [SM Rég. Ad. 405.]
Balf. [RégFüz I/25 (1972) 4.]
Gömöri János - Pusztai Rezső: Jelentés a Sopron határában végzett terepbejárásról [XJM Rég.
Ad. 67-68]
Gömöri János - Pusztai Rezső: Jelentés a Sopron környékén végzett terepbejárásról [XJM
Rég. Ad. 555-71]
Gömöri János: Ásatási dokumentáció Sopron Balf, Fürdő épület mögötti domb [XJM Rég.
Ad. 665-71]
Németh Patrícia: Jelentés helyszíni szemléről Sopron-Balf, 2005. máj. 22. [KÖH
600/2745/2005.]
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4. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronkőhida-Deicht
Lelőhely KÖH azonosító száma: 34023
Lelőhely koordinátái: 468222– 267172
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 10123/17; 10123/19-20; 10123/25; 10123/29-38; 10123/44-47;
10123/49-53; 10123/58-74; 10123/76-95; 10123/103-104; 10132.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: bronzkor, vaskor, népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1956-ban a sopronkőhidai temető feltárása közben Török Gyula több gödröt
és gödörrészt figyeltek meg, amelyeket az ásatási napló I. - VIII. számokkal jelölt. 1957-ben
további kettő / IX. - X. / , majd 1958-ban a XI. számú került a térképre Török Gyula a
publikációjában foglalkozott a gödrökkel, részletes leírás nélkül, jelképes síroknak tartva
azokat. Sajnos az ásatási naplóban is csak szűkszavú leírást készített, amit később Tomka
Péter 1965-ben terepbejárással hitelesített, majd 1966-ban két kutatóárokkal megkutatott. A
lelőhelyen számos őskori /elsősorban Hallstatt-kori/ gödör és egyéb jelenség mellett 9.
századi objektumok kerültek elő a. 1972-ben újra ásatást végzett itt Tomka Péter, ekkor
mintegy 450 négyzetmétert összefüggő szelvényekkel vizsgált át. Bronzkori, kelta és egyéb
objektumok között ekkor egyetlen 9. századi vermet talált. Nem vitás, hogy a sopronkőhidai
telep és temető összetartoznak, egykorúak, a telepen előkerült edénytöredékek mindenben
megfelelnek a temetőben találtaknak, dotálásuk tehát egymásnak is függvénye. Az első feltárt
sopronkőhidai sírokat Szőke Béla morva és szlovén-karantán /köttlachi/ párhuzamok alapján a
9. század utolsó harmadára keltezte. A mindenestől vele összetartozó közeli présháztelepi kis
temetőt az avar kori kultúrától való távolsága, a karoling körhöz való kapcsolódása és a 10.
század felé mutató jelenségek miatt Tomka Péter a 9. század második felére helyezte.
Lelőhely kutatása:
1996: Tomka Péter ásatása
1972: Tomka Péter ásatása
Irodalom, forrás:
Tomka Péter: Jelentés a Sopronkőhida-Deich dűlőben előkerült telepnyomokról. 1966. [SM
Rég. Ad. 343.]
Tomka Péter: Jelentés a Sopronkőhida-Deicht-dűlői ásatásról. 1966. nov. 3-15. [SM Rég. Ad.
345.]
Tomka Péter: Sopronkőhida-Deicht-dűlő. Ásatási napló. 1966. [SM Rég. Ad. 355.]
Tomka Péter: Sopronkőhida-Deicht dűlő. Ásatási dokumentáció. 1972. [SM Rég. Ad. 530.]
Tomka Péter: A sopronkőhidai 9. századi település. [Arrabona 36/1-2 (1998) 45-84.]
Tomka Péter: Ásatási napló. Sopronkőhida [XJM Rég. Ad. 7-76.]
Tomka Péter: Jelentés a Deicht-dűlői ásatás befejezéséről [XJM Rég. Ad. 9-72.]
Tomka Péter: Ásatási napló. Deicht-dűlő [XJM Rég. Ad. 606-71.]
Tomka Péter: 9. századi népesség a Kisalföldön. [In: Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács
L. Bp. 1994, 99-107.]
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5. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronkőhida
Lelőhely KÖH azonosító száma: 34024
Lelőhely koordinátái: 468046– 267056
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 10123/2-6; 10123/9; 10123/13-19; 10123/22-24; 10123/41;
10123/141-154; 10123/158; 10124.
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Magyarországon először Sopronkőhidán sikerült egy olyan közösség
temetőjét teljesen feltárni, amelynek anyagi műveltsége már egyértelműen a Karoling-korhoz
kötődik. A temető első 11 sírját Szőke Béla mentette meg 1951-ben, majd 1956-1960 között
Török Gyula folytatta és fejezte be az ásatást, további 134 sírt hozva napvilágra. Az összesen
145 Ny-K tájolású sír egy E-D tengely mentén három nagyobb csoportba rendeződött. A
rituális mellékletek közül a temető legjellegzetesebb lelete a szarvcsapos csonkolt
marhakoponya. Míg a marhakoponya a korábbi, avar kori halotti állatáldozat szokásának
egyfajta pars pro totó változataként került sírba, a többi állatcsont (főként házityúk, ritkábban
juh/kecske és sertés) és/vagy edény a halott útravalóját jelképezte. A fazekak egy része a késő
avar kor nyúlánk, tojásdad formáit mutatja, másik, nagyobb része már széles szájú és erős
vállú, mély tálra emlékeztető edény, egy új, jellegzetesen Karoling-típust képviselt.
Lelőhely kutatása:
1951: Szőke Béla feltárása
1956–1960: Török Gyula ásatása
Irodalom, forrás:
Szőke Béla: Jelentés a Sopronkőhida-Teich-dűlői mentőásatásról. 1951. [SM Rég. Ad. 5.]
Török Gyula: Jelentés a sopronkőhidai ásatásról, 1956. [SM Rég. Ad. 104.]
Török Gyula: Sopronkőhida-Teich-dűlő. Ásatási dokumentáció 1956. [SM Rég. Ad. 115.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés leletbejelentésről Sopronkőhidán [XJM Rég. Ad. 3-72.]
Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I. [VariaArchHung 13/1-2.
Budapest, 2002.]
Török Gyula: Jelentés az 1957. évi sopronkőhidai ásatásokról. [SM Rég. Ad. 129.]
Török Gyula: Pogány kultusz emléke a sopronkőhidai temetőben. [FolArch 1962, 83-93.]
Török Gyula: Sopronkőhida IX. századi temetője. [FontArchHung Budapest 1973, 130 p.]
Török Gyula: Ein Graberfeld aus dem IX. Jahrhundert (Sopronkőhida). [ActaArchHung 1965,
107-109.]
Tomka Péter: Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz II. Tájolás.
[Arrabona 17 (1975) 5-90.]
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6. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronkőhíd, Kőhidtelep
Lelőhely KÖH azonosító száma: 34025
Lelőhely koordinátái: 468003– 267399
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 10134/1; 10134/3; 10135–10136/1-2; 10142/3
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: Bronzkor, vaskor, római időszak, népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Kőhidi telep területén bronzkori, kelta és római kori sírok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1893: Bella Lajos helyszíni szemléje
1896: Bella Lajos helyszíni szemléje
1961: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1969: Tomka Péter adatgyűjtése
1969: Tomka Péter helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Römergraber. [Oedenburger Zeitung XXVI. Jg. Nr. 237. (1893.X.14.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Kelták a Kárpát-medencében. Leletanyag. [Bp. 1957, 269 p. (RégFüz. I/2.)]
Jelentés leletbejelentésről Sopronkőhidán [XJM Rég. Ad. 3-72.]
Jelentés 1969. október havi leletbejelentésekre történt kiszállásaimról (Süttör, Sopronkőhida,
Fertő [SM Rég. Ad. 388.]
Jelentés a sopronkőhidai római sírról. [SM Rég. Ad. 240.]
Sopron-Kőhídtelep. [RégFüz I/15 (1962) 35.]
Ókori leletek a fegyház környékén. [Soproni Hírlap XXVI. évf. 185. sz. (1896.VIII.13.).]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Vezető Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában. [Sopron 1903, 59
p.]
A Sopronmegyei Régészeti Társulat első évkönyve. [Sopron 1887. 69 p.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
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7. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fövényverem utca 21
Lelőhely KÖH azonosító száma: 38307
Lelőhely koordinátái: 465951– 263493
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 913
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen az építési fázisok kutatása során egy késő középkori kemence
emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2003: Gabrieli Gabriella - Nemes András ásatása
Irodalom, forrás:
Gabrieli Gabriella - Nemes András: Sopron-Fövényverem u. 21. Előzetes régészeti és
építéstörténeti kutatási dokumentáció. [SM Rég. Ad. 914.]
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8. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi úti táblák
Lelőhely KÖH azonosító száma: 38533
Lelőhely koordinátái: 462754– 268654
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-412
Lelőhely helyrajzi száma: 0892/159, 0892/182, 0892/164, 0892/165, 0892/167, 0892/166,
0892/168, 0892/169, 0892/170, 0892/171, 0892/172, 0892/173, 0892/174, 0892/175,
0892/176, 0892/177, 0892/178, 0892/179, 0892/180, 0892/181
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Rézkor, bronzkor, római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A határátkelő mellett, a 84-es műút két oldalán épített benzinkút helyét
régészeti kutatásokkal vizsgálta át Gömöri János. Az úttól délre középső bronzkori gödrök
kerültek elő. A mészbetétes edények kultúrájához kapcsolódó edények kerültek elő az
objektumokból. Az úttól északra a dombos területen római bronzpénz és egy peremes tégla
került elő.
Lelőhely kutatása:
1988: Gabriella Gabrieli – Gömöri János terepbejárása
1993: Gömöri János ásatása
2002: Gömöri János terepbejárása
2003: Gömöri János terepbejárása
Irodalom, forrás:
Gömöri János: Sopron-Bécsi u., Határátkelő. [RégFüz I/47 (1996) 26.]
Gömöri János: Jelentés a Sopron II. határállomáson végzett terepbejárásról, 1988. [SM Rég.
Ad. 700.]
Gömöri János: Sopron-Határátkelő. Ásatási dokumentáció, 1993. [SM Rég. Ad. 792.]
Gömöri János: Sopron-Határátkelő. 84-es út négysávosítása, I-II. szakasz. Ásatási
dokumentáció, 2003. [SM Rég. Ad. 847.]
Gömöri János: Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény
1990. [SM Rég. Ad. 722.]
Gömöri János: Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM
Rég. Ad. 756.]
Gömöri János: Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH
600/2494/2005.]
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9. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szélmalom u. 17. (Jezsuita konviktus)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 38565
Lelőhely koordinátái: 465597– 263576
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 175, 174
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római időszak, középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A kutatások a műemléki kutatásokkal párhuzamosan folyt 2001-ben és
2002-ben. A kutatások elsődleges feladata a konviktus Patak utcai homlokzata előtt
feltételezett 17. századi városfal egy bástyájának megtalálása volt, ez azonban nem került elő,
valószínűleg délebbre feküdt. Az ásatás során előkerült a középkori városfal 6 méter hosszú
szakasza. Előkerült egy a városfalhoz tartozó kis méretű helyiség alapjai is. A telek északi
kerítésfala mellett pincék alapfalait találták meg a kutatók. Az udvaron feltárt gödörkben
római kori emlékek kerültek elő. Az észak-déli árokkal átvágott udvaron római kori emlékek
kerültek elő, amelyek a 2-3. századra keltezhetőek. A konviktus nyugati homlokzat és a
kerítés közötti szakaszon feltárták a konviktus pinceszintjére vezető betöltött részt, ahol
elbontott boltozatos kocsibejáratot találtak a kutatók.
Lelőhely kutatása:
2001–2002: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Gabrieli Gabriella: Sopron, Szélmalom u. 17. [In: Régészeti kutatások Magyarországon 2002.
Bp. 2004, 302 p.]
A Patak utcai titokzatos ház. Tegnap ismét egy új alagutat födöztek fel a granáriumban.
[Sopronvármegye XXVII. évf. 187. sz. (1924.VIII.20.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gabrieli Gabriella: Ásatási dokumentáció Sopron, Szélmalom u. 17. (volt jezsuita konviktus
területe) [NyTI-2877/2003]
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10. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Ógabona tér 44-46.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 38588
Lelőhely koordinátái: 465342– 263033
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 357/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római időszak, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A korábbi Húsgyár területén 2001-ben nagyobb régészeti leletmentést
folytatott a Soproni Múzeum, ennek legfontosabb eredménye a Hátulsó utcai késő római
temető újabb összefüggő részletének feltárása és az utcafronton álló épületek alatt néhány
Árpád-kori kerámiával datálható gödör is előkerült. A területen előkerült két korai vaskori
gödör is, valamint egy római kori téglaégető kemence maradványa. A lelőhelyen összesen
106 objektum került elő. A leletanyagban voltak 5. századi mázas korsók is, borostyán és
aranygyöngyök, bronz- és csontkarperecek.
Lelőhely kutatása:
2001: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Gabrieli Gabriella Sopron, Ógabona tér 44-46. [In: Régészeti kutatások Magyarországon
2002. Bp. 2004, 302 p.]
Gabrieli Gabriella Sopron, Ógabona tér 44-46. Kutatási dokumentáció (régészetépítéstörténet) I. 2001. [SM Rég. Ad. 915.]
Sopron, Ógabona tér 44-46, Hátulsó utca 2-4. Régészeti és építészettörténeti kutatási
dokumentáció I [SM Rég. Ad. 916.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gabrieli Gabriella Ásatási dokumentáció Sopron, Ógabona tér 44-46.-Hátulsó u. 2.-4. [NyTI2876/2003]
Gömöri János: Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
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11. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Ibolyarét (Krautacker-dűlő)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 38636
Lelőhely koordinátái: 464326– 264036
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 4257/304, 4257/288
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: neolitikum, rézkor; bronzkor; vaskor; római időszak, Árpád-kor; kora újkor
Lelőhely védettsége: Kiemleten védett régészeti lelőhely.
Lelőhely leírása: A középkori Káposztáskertek területén a Krautäcker-dűlőben Gömöri János
egy kora Árpád-kori települést tárt fel. A település a legkorábbi, a soproni vár közelében talált
egykorú lakóhelyek közül. Az egymástól távoli kőkemencés házak és a szabadtéri kenyérsütő
kemencék alapján egy nagy telkekre oszló település szerkezetet sikerült rekonstruálni. A
lelőhelyen egy kora és késővaskori település emlékei is előkerültek. A telep későbronzkori
települési egységek a lelőhelyen belül egymástól nagyobb távolságra, szétszórtan
helyezkednek el, ami feltétlenül eltér a vaskori rendszertől. A területen késő neolit és középső
rézkori leletek is előkerültek. Az Urnamezős kultúra temetőjének hamvasztásos, és 58
Hallstatt-, La Tène-kori hamvasztásos és csontvázas temetkezés maradványai is előkerültek.
A késő Hallstatt-és korai La Tène-kori településtörténete mellett fontos kiemelni a újkori
bolygatás miatt az egykori bronzkori temetőnek csak egy részét képezi. A temetkezések fele a
Hallstatt D2-3 és LT A korszakra keltezhető.
A temető mellett feltárt település leleteivel való összevetés a Kr.e. 6. század végétől az 1.
századig, lehetővé teszi egy finomabb relatív kronológia kidolgozását, valamint a csak
kerámia mellékleteket tartalmazó sírok pontosabb keltezését. A telep fiatalabb kelta
időszakainak (LT B2-LT C 1-2 és LT D1) leletekkel rendelkeztek. A középső LT korban
nagyon gazdag kézművesipari struktúrákra lehet következtetni, ez elsősorban a fazekasiparra
vonatkozik. A produkció a háztartások átlagos szükségletét jóval meghaladta, időben
széthúzódó és valószínűleg specializált volt (pl. grafitos kerámia vagy pecsételt kerámia
készítése). A kelta telep legfiatalabb objektumainak száma mindössze négy, és kis leletek
hiányában csak a LT D1-korú kerámia alapján keltezhetőek. Egy objektumból radiokarbon
vizsgálat is készült, melynek eredménye (2095±35 BP).
Lelőhely kutatása:
1974: Jerem Erzsébet –Gömöri János ásatása
1975: Jerem Erzsébet –Gömöri János ásatása
1977–1982: Gömöri János ásatása
2006: Losonczi Mátés helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Gömöri János: Jelentés helyszíni szemléről, Sopron-Ibolyarét (Krautacker-dűlő) védett
régészeti lelőhely területér [KÖH 600/2075/2006.]
Gömöri János: Ásatási jelentés. Sopron-Bécsi út-Krautacker, 1974. [SM Rég. Ad. 469.]
Gömöri János: Sopron-Bécsi domb és Bécsi úti lakótelep (Krautacker, Ibolyarét). Ásatási
dokumentáció, 1973. [SM Rég. Ad. 499.]
Gömöri János: Sopron - ÉNy-i lakótelep (Krautacker). Ásatási dokumentáció, 1977. [SM
Rég. Ad. 561.]
Gömöri János: Sopron - ÉNy-i lakótelep (Krautacker). Ásatási dokumentáció, 1978. [SM
Rég. Ad. 571.]
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Gömöri János: Sopron - Krautacker, ÉNy-i lakótelep. Ásatási dokumentáció, 1979. [SM Rég.
Ad. 575.]
Gömöri János: Sopron - Krautacker, ÉNy-i lakótelep. Ásatási dokumentáció, 1980-82. [SM
Rég. Ad. 616.]
Sopron - Krautacker, ÉNy-i lakótelep. Ásatási dokumentáció, 1981. [SM Rég. Ad. 612.]
Gömöri János: Sopron - Krautacker, ÉNy-i lakótelep. Ásatási dokumentáció, 1986. [SM Rég.
Ad. 658.]
Jelentés soproni védett régészeti területek állapotáról [600/634/2008]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gömöri János: Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában.
[Sopron 2000, 373 oldal]
Revízió védett régészeti területről, Sopron-Krautacker [2203-08-7/C/2001. KÖI]
Gömöri János: Sopron - Krautacker. Vaskori falu leletmentése, 1983. [SM Rég. Ad. 737.]
Gömöri János: Sopron - Bécsi út (Krautacker). [RégFüz I/29 (1976) 15.]
Gömöri János: Sopron, Bécsi út (Krautacker). [MAIU 7 (1977), (1978) 123-124.]
Siedlung und Grabfeld in Sopron aus der Früh- und Spateisenzeit. [ForUF 10 (1978) 63-65.]
Zur Spathallstatt- und Frühlatenezeit in Transdanubien. [in: Der Hallstattkultur. Bericht über
das Symposium in Steyr 1980. Linz 1981, 105-136.]
Kelta fazekaskemencék Sopronban. [in: Iparrégészet II. Veszprém 1984, 83-105.]
A Sopron-krautackeri vaskori telep régészeti és környezetrekonstrukciós vizsgálata. [ArchÉrt
111 (1984) (1986) 141-169.]
A Sopron-krautackeri vaskori telep régészeti és környezetrekonstrukciós vizsgálata. [ArchÉrt
112 (1985) (1986) 3-24.]
Gömöri János: Sopron-Bécsi út, Krautacker. Ásatási dokumentáció, 1974. [SM Rég. Ad.
500.]
Gömöri János: Sopron-Ibolyarét (ÉNy-i lakótelep, Krautacker). Ásatási dokumentáció 1975.
[SM Rég. Ad. 517.]
Gömöri János: Sopron-Ibolyarét (ÉNy-i lakótelep, Krautacker). Ásatási dokumentáció. 1976.
[SM Rég. Ad. 519.]
Iparrégészet, archaeometallurgia, kísérleti régészet. [in: Százhalombattai Oktatói Napok 1998.
I. Kísérleti Régészet. Szerk. Poroszlai I.-Vincze M. Bp. 1999, 98-130.]
Sopron - ÉNy-i városrész. Régészeti hatástanulmány. [SM Rég. Ad. 870.]
Sopron, Lackner u. Gázvezetékárok. Vaskori gödrök. 2003. [SM Rég. Ad. 935.]
Sopron-Krautacker. [RégFüz I/28 (1975) 62.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007]
Gömöri János: Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Jelentés régészeti szakfelügyeletről, Sopron, IV. László király u. - Határőr u. gázelosztó,
2010. [KÖH 600/3698/2010]
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12. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balfi utca 7-32.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 39575
Lelőhely koordinátái: 465954– 263135
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 668, 1809, 1810, 1811, 1812, 1919, 1920, 1921, 1922, 1952, 1953,
1954, 1958/1, 1958/2, 1958/3, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 2006, 2022, 2040, 2041,
2042, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2102,
2103, 2104
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen egy késő római temető került elő, amit több alkalommal
leletmentettek a kutatók. A csatornázások során feltárt sírok egy részét a munkálatok során
kiraboltak. A téglákból és a kőlapokból épített sírokban bronz és ezüst karperecek,
gyöngysorok, gyűrűk, kétoldalas csontfésűk, hajtűk, kékpettyes üvegpohár került elő. Nagy
Constantinus kisbronza szórványként került elő a lelőhelyről. A temetkezések alatt 1-3.
századi gödrök kerültek elő, amik Scarbantia korai települési periódusának emlékei voltak.
Egy helyen terazzó padlótöredék is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1957: Nováki Gyula ásatása
1957: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1963: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1965: Környei András - Domonkos Ottó - Gabler Dénes helyszíni szemléje
1965: Gabler Dénes ásatása
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Soproni lelőhelyekről [NyTI-4241/2003]
Gömöri János – Garieli Gabriella: A Balfi utcai késő római temető leletmentése. Ásatási
dokumentáció, 1984. [SM Rég. Ad. 634.]
Gömöri János – Garieli Gabriella: Sopron, Balfi utca. [RégFüz I/38 (1985) 48.]
Jelentés római sírok előkerüléséről. 1965. [SM Rég. Ad. 315.]
Sopron, Balfi út. [RégFüz I/19 (1966) 26.]
Jelentés a Balfi utcai római leletekről. 1957. [SM Rég. Ad. 110.]
Nováki Gyula: Jelentés a Sopron-Balfi u. 25. sz. ház előtti rómaikori sírokról. 1963. [SM Rég.
Ad. 288.]
Archaologische Funde. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 50 (1892.III.1.).]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
Nováki Gyula: Sopron, Balfi u. 27. [RégFüz I/10 (1958) 25.]
Nováki Gyula: Sopron, Balfi utca 25. [RégFüz I/17 (1964) 38-39.]
Gabler Dénes: Sopron, Balfi út. [RégFüz I/28 (1975) 62.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
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13. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szeder utca 2-4.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 39578
Lelőhely koordinátái: 465952– 263235
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2084, 2085, 2073
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Szeder utca területén egy római település emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1893: Bella Lajos ásatása
1955: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1975: Gömöri János helyszíni szemléje
1975: Gömöri János ásatása
1975: Dávid Ferenc falkutatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Soproni lelőhelyekről [NyTI-4241/2003]
Nováki Gyula: Jelentés a Szeder utcai kiszállásomról. 1955. [SM Rég. Ad. 74.]
Bella Lajos: Római feliratos kő. [ArchÉrt 15 (1895) 96.]
Gömöri János: Sopron, Beloiannosz tér, Bencés templom mellett. Ásatási dokumentáció,
1975. [SM Rég. Ad. 503.]
Gömöri János: Jelentés a Szeder utcai római sírokról. 1975. [SM Rég. Ad. 506]
Sopron - Szeder u. 2. [RégFüz I/29 (1976) 44.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Volksblatt 1. Jg. Nr. 16 (1893.VI.1.).]
Egy soproni kőemlék feliratáról. [ArchÉrt 14 (1894) 357-358.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Bella Lajos: Jelentés a sopronmegyei régészeti társulat 1893. évi működéséről. [Sopron 1894,
28 p.]
Bella Lajos: Római régiségekről. [ArchÉrt 25 (1905) 286-287.]
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14. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Belváros
Lelőhely KÖH azonosító száma: 41727
Lelőhely koordinátái: 465575– 263037
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 119/2, 1/1, 69/2, 69/1, 69/3, 91/1, 92/3, 107/1, 135/1, 135/2, 183,
184/2, 184/1, 235/1, 235/2, 174, 245, 111, 112, 113, 114/1, 115/2, 116, 1/2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római időszak, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége: Kiemleten védett régészeti lelőhely.
Lelőhely leírása:
A védett régészeti lelőhelyen belül 123 darab lelőhely található, amelyeket egyfajta
allelőhelyként lehet értelmezni. Ezért azokat, mint belváros lelőhelyek külön tárgyaljuk B.sorszámok alatt.
A 41727 KÖH azonosítóval rendelkező befoglaló lelőhelyen belüli lelőhelyek
28903, 28905, 38568, 38572, 47578, 47594, 47607, 47609, 47615, 47713, 51251, 52440,
52542, 52445, 52453, 52455, 52462, 52463, 52464, 52465, 52469, 52498, 52483, 52486,
52499, 52501, 52503, 52477, 52511, 52512, 52514, 52531, 52532, 52533, 52534, 52535,
52536, 52551, 52552, 52553, 52554, 52558, 52623, 52624, 52625, 52627, 52628, 52629,
52630, 52631, 52632, 52633, 52634, 52635, 52636, 52638, 52639, 52640, 52641, 52643,
52644, 52653, 52654, 52655, 52656, 52657, 52658, 52662, 52663, 52664, 52666, 52667,
52668, 52669, 52670, 52671, 52672, 52673, 52674, 52675, 52677, 52678, 52679, 52680,
52681, 52696, 52698, 52699, 52700, 52702, 52703, 52704, 52705, 52706, 52707, 52713,
52728, 52741, 52743, 52755, 52758, 52760, 52762, 52763, 52769, 52774, 52775, 52776,
52781, 52783, 52784, 52786, 52788, 52789, 52791, 52792, 52794, 52795, 52796, 52797,
74853,
Sopron mai történeti belvárosát napjainkban a Várkerület utca, az Ógabona utca és a
Széchenyi tér által határolt részen található. A vonatkozó terület régészeti és műemlékvédelmi
szempontból kiemelten fontos területnek számít. A területrészre eső nagy számú régészeti,
műemléki emlék vonatkozó részei megtalálhatóak a részletes adatlapokon. A 121 régészeti
lelőhely legkorábbi emlékei az őskorra, az újkőkor idejére keltezhetők. A megfelelő földrajzi
adottságok miatt már ekkor megtelepedtek itt közösségek. A területnek azonban három
kiemelten fontos időszaka volt: a római kor, az Árpád-kor és a késő középkor.
A római korban a Tiberius császár uralkodása alatt emelt város Scarbantia fontosságát a
terület több pontján megfigyelt Borostyánkő útnak köszönhette. Az Duna mentén haladó
kiemelten fontos kereskedelmi út mentén emelkedett privilegizált település fontosabb része az
e területre eső Forum, amelyet mára a feltárt emlékek alapján jól tudunk rekonstruálni, a
aminek a változásait is nyomon tudjuk követni. A forumhoz kapcsolódó szentélykörzet fontos
emlékei, valamint a curia és a basilica épületein túl itt helyezkedett el a városi fürdő is
(mintegy 300 méterre a forumtól). A 2. századi város a késő császárkorban átalakult, amire az
erődítésmaradványok és a Fő tér alatt húzódód gabonaraktárak egyaránt utalnak. A
falmaradványok azért is fontosak, mert azok kijelölték a későbbi településmaradványok
központi magját is; ugyanis ugyanerre a területre esett az Árpád-kori, majd pedig a késő
középkori városfal, megújítva a római kori előzményeket. A 4. században épített városfalak
kb. 1100 m hosszúságban, 400 m hossztengelyű, 200 m szélességű, nagyjából ellipszis alakú
területet körbevéve, 39 faltoronnyal. A fal vastagsága 3 m, magassága kb. 7–8 m. Fennálló
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szakaszai: Várkerület 46–98.; Fő tér 4–8. épületek mögött; útburkolatban vannak jelölve, míg
a Templom u. 25. és a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ között is megtalálható
egy része. Az erődítéshez kapcsolódó tornyok: Északi városkapu / Előkapu és tornya
(Tűztorony).
Az Árpád-korban a legjelentősebb maradvány a fentebb említett római kori emlékekre épülő
sánc. A fa-föld szerkezetű sáncvár jelentős része ismert a kutatás előtt, s éppen a soproni
ásatások mutattak rá ennek az erődítéstípusnak a fontosságára, szerkezeti és formai
attribútumaira. A vár ekkoriban nem csak menedékvárként, hanem igazgatási központként is
működött, mivel itt székelhetett az ispán és a várnagy. A mai belváros területén az ekkori
korra jellemző földbe mélyített házak, istállók és raktárépületek tartoztak. A ma ismert
utcahálózat első alapjai is erre a korra tehetők, így például a Szent György utca ma ismert
formáját nagy valószínűséggel ekkor kapta. Az Árpád-kori ispáni vár („vörös sánc”), a római
városfalakon belül, épült. A 11. század közepén kialakított kazettás szerkezetű fa-föld sánc,
eredeti magassága kb. 9 m, talpszélessége: 18–20 m volt. Fennálló szakaszai: Templom u.
12–14. mögött; Városház u. romterületen metszetben vannak bemutatva. A várárok a 11.
század közepén készült, nyomait az Előkapu feltárása során sikerült megfigyelni. A
Hátsókapu és tornya a 11. századtól létezett.
A késő középkorra a területen kialakult a királyi város, amelyben jelentős szerepet játszottak
mind a középkori szerzetesrendek (johanniták, majd a ferencesek), mind a zsidóság (ismertek
a zsidó egyházi építmények is a területen). A folyamat még az Árpád-kor kései szakaszában
IV. Béla uralkodása során vette kezdetét, azonban csak a 13. század végére, a 14. századra
alakul ki a város mai szerkezete. Ekkor nyerte el a belváros alapvető szerkezeti sajátosságait,
telekhálózatát. A kialakult topográfiai egységekben fontos szerepet kaptak az egyházi
építmények, valamint a megújított kőfal, amely a már említett korábbi időszakok kereteire
épült. A városfal ekkoriban a korszakra jellemző hármas tagolódású várfal és a hozzá
kapcsolódó (mára feltöltődött) várárok, amely egyben a kor egyik kiemelt erődített
központjává is tette a várost. Középkori kő városfal első periódusa, az ispáni vár sáncának
teteje és a római városfalak között, épült a 13. század utolsó harmadában. A vastagsága: 1–1,1
m, fennálló szakasza: Templom u. 14. mögött található.
Középkori városfalak későbbi periódusa háromszoros falgyűrű, középső fala római alapokon,
34 faltoronnyal. Középső falgyűrű vastagsága alsó részen: 1,4–1,7 m, 0,6–0,7 m (4 m felett);
magassága: 6,5–7,5 m; a belső falgyűrű 6–7 m-rel beljebb (korábbi sánc tetején), vastagsága:
1,5–2 m; magassága 6 m. A külső falgyűrű: középső faltól 5–6 m-rel kijjebb húzódik és
magassága: 4,5 m. Fennálló szakaszai: Várkerület 46–98.; 102–104.; 110–114.; Templom u.
16–14.; 8.; 4–2.; Fő tér 4–8. épületek mögött találhatóak. A várárok a hármas várfalgyűrű
megépítését követően kibővült, ekkor a szélessége: 23–25 m; mélysége: 4,5–5 m lett. A
megmaradt részei az erődítés délnyugati sarkától a hosszabb árok: (Petőfi tér), Ógabona tér,
Halpiac, Kovácsok utcája, Vendégfogadó szer (Várkerület) a Hátsókapuig terjedt, a rövidebb
árok: Hosszú sor (Széchenyi tér), Várkerület a Hátsókapuig tartott.
Az erődítés tornyai: az Északi városkapu - Előkapu és tornya (Tűztorony), a római
előzményekkel rendelkező, majd az Árpád-korban elfalazott rész kiépítése a 13. század vége
és 1340 közötti időszakra tehető, 1440 körül új elővédmű épült hozzá, majd 1676-ben
bekövetkezett leégését követően újjáépítették. A Hátsókapunak és tornyának a kiépítése: 13.
század vége és 1340 között történt meg, majd a 19. század első harmadában lerombolták azt.
Kitörőkapu a keleti oldalon a Szent György u. 17., míg a nyugati oldalon a Templom u.
14.alatt található. 1532/33-ban épült meg az északkeleti kerek sarokbástya, az elbontott
Várárok menti Boldogasszony-templom faragott köveinek felhasználásával.A bástya feltárt
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elemei a Várkerület 54. sz. ház mögött találhatók. A délkeleti sarokbástya először fából épült
meg, majd 1613-ben kőből készítették el. Egy részét elbontották az orsolyita iskola
építésekor. A déli torony – „Zöld-” vagy „Brückl-” torony, Blechturm, Lackner-torony a
Templom u. 23.mellett található, mellette gyalogkapu és híd volt. A tornyot1854-ben
lebontották. A délnyugati sarokbástya, a Brückl-bástya 1613-ban épült, 1641-ben ötszögletű
olaszbástyává alakították át, végül 1854-ben ezt is lebontották. A rondella a Várkerület 98. és
100. között, épült 1631-ben és a forrásokban Szt. György bástya név alatt is szerepelt. Az
épületrészt 1969–1972 között állították helyre.
A belső külvárost (Kovácsok utcája – Fapiac – Állatvásártér) körülvevő Ikva menti védelmi
fal a 15. század közepén épült ki. Az egybástyás várfalszakasz a Tűzoltóközbenmaradt me és
a Hátsókapu melletti falszakaszhoz csatlakozik be. A hozzá kapcsolódó árok az Ikva patak
belső oldalán, a Kovácsok utcája és a Fapiac házai mögött húzódott. A Steintor feltételezett
helye a Várkerület 5. előtt volt. A Major köz környékén, a védelmi vonal két végén elválva az
Ikvától az árok befutott a nagy várárokba. Az erődített részhez kapcsolódott még a Kőkapu
melletti földhányás, valamint az Ispotályhíd kapuja.
A polgári kőépületek és további építmények (kutak, fürdők, pincék) egyben jelölik a település
szerkezetét is. A középkor kései szakaszában a 15. századra befejeződött helyrajzi változások
jelölik ki egyben azt a műemléki és régészeti kutatás számra is kiemelt jelentőségű egységet,
amit a kora újkori és újkori átalakítások nyomán máig kutat az örökségvédelem.
Lelőhely kutatása:
1998–2000: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Revízió védett régészeti területről, Sopron, Belváros [600/4240/2009]
Scarbantia foruma [A Soproni Szemle könyvei 14. Sopron, 1985.]
Sopron városfalai - egy kutatási téma fejezetei. [Kovács. Gy. - Miklós Zs.szerk: Gondolják,
látják az várnak nagy voltát.]
Jelentés soproni védett régészeti területek állapotáról [600/634/2008]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Mikor épült a soproni volt ferences kolostor káptlanterme? [Soproni Szemle 17 (1963) 97115.]
Megjegyzések a soproni ferences templom és kolostor építéstörténetéhez [Haris, A. (szerk.):
Koldulórendi építészet, 177-196. Budapest, 1994]
Sopron (Ödenburg) im Mittelalter ActaArch 31 (1979) 105-145.]
The Development and the Topography of Sopron in the Middle Ages [In: Gerevich, L. (ed.):
Towns in Medieval Hungary. Budapest, 1990. 96-102.]

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

205

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

15. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 41736
Lelőhely koordinátái: 461160– 261258
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-431
Lelőhely helyrajzi száma: 0602, 0606, 0607
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: vaskorr
Lelőhely védettsége: Kiemleten védett régészeti lelőhely. Természetvédelmi terület.
Lelőhely leírása: Az egymástól látótávolságra elhelyezkedő Sopron környéki magaslati
telepeket a korai vaskorban (Kr. e. 7. sz.) sáncokkal erősítették meg. A hegyvonulatokon
épített földvárak természetes védelmet biztosítottak a veszély idején menedéket kereső
lakosságnak A Várhely a várostól kb. 5 kilométerre délnyugatra, a Tacsi-árok és a Tolvaj-árok
közötti, majdnem 500 m magas gerincen fekszik; a nagy kiterjedésű őskori telepet kettős,
néhol hármas sánccal vették körül. A fősánc, amely az egész területet körbeveszi Hallstatt
kori, a délnyugati két elősánc és a belső területet kettéválasztó középső nagy sánc kelta kori.
A sírhalmok felé nyíló nagy délnyugati kapu jelenlegi formájában kelta kori, a többi kapu
korának őskori eredete bizonytalan. A telep még az urnamezős sírok kultúrájának korában
indul (HA B2), a HA D periódus után lakatlan volt egészen a LT D periódusig.
Már 1886. aug. 7-én megjelent a Sopron című újságban egy cikk arról, hogy a Burgstall
„avar” temetőjét fel kellene ásni. (A temető nem avar kori, hanem korai vaskori, Kr. e. 7. sz.)
1897. szeptember 18-án az Oedenburger Zeitung 5 sírhalom feltárásáról tett említést. Két
halmot a Récényi út közelében, a Neuwiesehez (Új rét) közel tártak fel, további hármat, ettől
700-800 méterre tártak fel egy másik sírcsoportban. Bella Lajos 14 napos munkával tárta fel a
négy első halomsírt, később Szombathy V. és Müller O. közreműködésével az ötödiket. 1888ban Bella bádeni kutatók jelenlétében végzett sírfeltárást. Ennek Ausztriában is nagy
visszhangja lett tudományos körökben. A bécsi Antropologische Gesellschaft részéről Moritz
Hoernes 1890-ben 17 sírt tárt fel. Így az Oedenburg Zeitung szerint (1890. júl. 27.) addig
összesen 31 sírt tártak fel. 1891-ben Moritz Hoernes tizenkét újabb sírt tárt fel, kettőben
szenzációs leletek a bekarcolt urnák kerültek elő. A régi 27., új 127. sírban a szövő- és
fonónőket, a hárfás és táncoló nőalakokat ábrázoló urna került elő. Ennek szomszédságában, a
nagyobb méretű régi 28., új 128. tumulusban a vadászjelenetes urna került elő. Mindkét sír
leleteit a bécsi Naturhistorisches Museumba szállították. A feltárások költségeit a bécsi
Antropológiai Társaság fedezte, ennek fejében a leletek fele Bécsbe, másik fele Sopron városi
múzeumába került. Az inkább sírrablásnak, mit jól dokumentált ásatásnak nevezhető
feltárások nyomán rövidesen széles szakmai körökben ismertté vált Sopron-Burgstall neve.
1891-ben a bécsi Antropologische Gesellschaft az egyik vasárnap kirándulást szervezett a
Várhelyre, amikor egy félig feltárt sírt bontottak tovább. Találtak egy nagyobb késpengét, két
szitulát fedővel, valamint néhány kisebb csészét „gyönyörű rajzos díszítéssel”. 1892-ben
Ferenc Ferdinánd főherceg részvételével végzett ásatást Bella L. a Várhelyen két kisebb és két
közepes halomban. A leletek a főherceg magángyűjteményébe, illetve a bécsi
Naturhistorisches Museumba kerültek. A később alapított a kismartoni Burgl.
Landesmuseumba is helyeztek el Ausztriába került sopron-várhelyi leleteket. Ugyanebben az
évben Bella a Magyar Nemzeti Múzeumnak Budapestre is adott át a várhelyi halomsírokban
talált gyöngyöket. Közben a nemzetközi sajtó és tudományos folyóiratok is cikkeket közöltek
a soproni Várhelyről. 1893-ban „Két hónapig dolgoztak rajta, amire elkészült a 20 méter
hosszú és 6 méter széles tárna, amely a halom közepén lévő kőkamrához vezetett. A 60
m2 területű, 3 méter mélyen lévő kamra kőfalai 1, 20 m vastagok voltak és ugyanekkora
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magasságban maradtak meg a falak” (feltehetően gerendákkal volt áthidalva a sírkamra,
mintegy mennyezetet képezve. A sírfelbontás három napig tartott jeles soproni és bécsi
szakemberek jelenlétében (Bella, Szombathy, Müller, Póda, s további kb. húsz művelt helyi
polgár, pl. tanárok). Óriási urnák, talpas csészék, díszes poharak, vaddisznó-csontok,
szarvasagancs, 2 vasfibula, emberalakos urna látott napvilágot. „Előre kijelentjük, hogy ez
nem vándorol Bécsbe, mert a halom feltárása költségeit a helyi pénzintézetek, nevezetesen a
Takarékpénztár, a Takarék és Kölcsön Egylet, és főleg Széchenyi György gróf
áldozatkészsége födözte”. Halom oldalán ejtett nyomokat csak részben tüntették el.
Bella 1899-ben írta, hogy addig 50 sír tártak fel és addig „6 halomról lehetett korábbi rablást
megállapítani
A 483 m magas gerincen álló, 37,4 katasztrális hold (0,4 km2) kiterjedésű soproni Várhely
fából és földből emelt Hallstatt kori sáncvára a keleti Hallstatt kultúra egyik legfontosabb
lelőhelye. A fősánc hossza kereken 2 km. Maga a vár 900 m hosszú és 350 m széles területet
foglal el. Az itteni feltárásokat 1887-ben Bella Lajos (A Reáliskola, mai Széchenyi
Gimnázium tanára, Sopron Vármegye és Sopron szabad királyi Város Régészeti Társulatának
titkára) kezdte meg. 1932-ig több ásatás történt a földvárban és a mellette elterülő
halomsírokból álló temető területén. Európa szerte híresek a szakemberek körében a
Burgstall alakos urnái, amelyek még Bella Lajos kutatásai során kerültek elő. 1971-78. között
Patek Erzsébet folytatta a várhelyi kutatásokat. A külső oldalon kőfallal is megerősített
sáncokon, a földvár bejáratánál az előretolt védmű szerepét is betöltő 5 m széles kaput
építettek. A fősánc földtömegébe 1-1,5 m széles, kazettaszerűen lerakott tölgyfagerendákat is
beépítettek. A kapunál emelt 36 m hosszú elősánc és a fősánc között 8 m széles és 1,5 m mély
árok látható. Az erődített település belsejében jelentős átépítéseket végeztek a kelták a késő
vaskorban, a Kr.e. 2.-1. századokban, ennek nyomát őrzik a belső sáncok. Korai vaskori
ház. A főkapu közelében egy szögletes, földbe mélyített házat is feltárt a kutatás. A Kr. e.
750-600 közötti időszak itteni települési rétegeiből búza és rozsszemeket valamint a
tenyészett állatok: sertés, szarvasmarha, juh, kecske, ló és eb csontjait találták meg. A
vadászott állatok közül a gímszarvas, vaddisznó és őz csontjai kerültek el. Az
erődítményhez délről, a Neuwiesén 240 kisebb-nagyobb halomsír csatlakozik egy
alacsonyabban fekvő domboldalon, a telephez vezető mai út két oldalán. A lelőhelyről már a
19. század végétől kerülnek elő leletek, 1887-1911-ig folyamatosan, majd 1932-ig
megszakításokkal folytak itt ásatások, elsősorban a sírhalmok területén, melyek során kb. 80
sírhalmot bontottak fel. 1971 és 1978 között Patek Erzsébet további 10 sírhalmot tárt fel, öt
helyen vágta át a sáncot és a földvár belső területén is folytatott ásatást. A földvárhoz vezető
út mentén találjuk a Kr.e. 8-6. századi temetőt. 1971-78. között végzett ásatást a még
felszínen látható temetkezési halmok (tumulusok) pontos felmérése és térképezése előzte
meg. 159 halmot sikerült pontosan azonosítani és a korábbi számozással összevetni. A 131.
számú tumulust bemutatóhelyként rekonstruálta a helyi Erdészet (TAEG ZRT.) segítségével a
Scarbantia Régészeti Park Alapítvány. Patek Erzsébet 1971-1973. években végzett ásatásán
az Erdőgazdaság segítségével létesített halomsír-bemutatót alakítottak ki. Az 1990-es évekre a
drótcsörlővel elhúzható beton-fedőlappal védett sírkamra, a leletmásolatok többszöri ellopása
után teljesen tönkrement. Patek E. 1978-ig folytatott feltárásokat. Nyolc halmot tárt fel és
több helyen átvágta a Hallstatt kori és a kelta sáncokat. Valamint a telepen házmaradványokat
ásott ki.
Lelőhely kutatása:
1897-1893: Bella Lajos ásatásai
1912: Bella Lajos ásatása
1922: Bella Lajos ásatása
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1926: Lauringer Ernő ásatása
1932: Gallus Sándor - Lauringer Ernő ásatása
1947: Nováki Gyula - Héjj Miklós - Holl Imre ásatása
1956: Nováki Gyula adatgyűjtése
1971-1973: Patek Erzsébet ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni Várhely (Burgstall) őskori földvára kutatásának 1974. évi eredményei [SSz 29
(1975) 272-282.]
Revízió védett régészeti területekről, a Soproni-hegység 1951-ben védetté nyilvánított
földvárai és [600/1346/2007]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Neue Untersuchungen auf dem Burgstall bei Sopron. [BRGK 63 (1982) 105-177.]
Die Péceler Kultur. [ArchHung 35 (1956) 289 o., 120 t.]
Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. [in: Die
Osthallstattkultur. Arclaeolingua 7. Hrsg. Jerem, E. - Lippert, A. Bp. 1996, 507-36.]
Nováki Gyula: A soproni Várhely ásatásának története. [SSz 9 (1955/1-2)131-35.]
Sopron-Burgstall-i ásatás. 1948. [SM Rég. Ad. 3.]
A soproni Burgstall ásatásának rövid története. 1952. [SM Rég. Ad. 27.]
Sopron-Várhely (Burgstall). Ásatási dokumentáció, 1975. [SM Rég. Ad. 518.]
Sopron-Várhely. Az 1976. évi feltárás dokumentációja. [SM Rég. Ad. 529.]
Előzetes jelentés az 1971-ben végzett Sopron-Burgstallon végzett ásatásról. [ArchÉrt 99
(1972) 206-213.]
Ásatások a soproni Várhelyen (Burgstall) 1973-ban. [SSz 28 (1974) 55-65.]
Die Anfange der Siedlung und des Graberfeldes von Sopron-Burgstall.en [in: Hallstattkultur.
Symposium Steyr 1980. Linz 1981, 93-104.]
Bella Lajos: Újabb purgstalli leletek. [ArchÉrt 12 (1892) 221-227.]
Bella Lajos: Soproni ásatások. [ArchÉrt 12 (1892) 320-326.]
A legújabb soproni ásatásokról. [ArchÉrt 8 (1888) 147-149.]
Hallstattzeitliche Wagenurne aus Kánya. [ArchÉrt 4 (1943) 41-49.]
A közép-európai régibb vaskor sírlámpái. [ArchÉrt 51 (1938) 17-28.]
Bella Lajos: Praehistorikus talpcsöves edények. [ArchÉrt 11 (1891) 211-224.]
Bella Lajos: Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régészeti társulatáról. [ArchÉrt 29
(1909) 181-186.]
A Hallstatt-kultúra Sopron környéki csoportja. [ArchÉrt 103 (1976) 3-26.]
Bella Lajos földvárkutatásai. [In: "Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó
tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.]
Bella Lajos: A Sopron melletti Purgstall földvára és urnatemetője. [ArchÉrt 11 (1891) 313320.]
Bella Lajos: Őskori és római leletek Magyarországból a bécsi udvari természetrajzi
múzeumban. [ArchÉrt 24 (1904) 204-211.]
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16. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent-Mihály templom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 41737
Lelőhely koordinátái: 465676– 263516
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 747
Lelőhely típusa: templom
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége: Kiemleten védett régészeti lelőhely.
Lelőhely leírása: Sopron Város ma is álló középkori plébánia temploma a Szent Mihály
templomának épülete. Feltehetően itt állt a 11. században is már az Ispáni vár váralja
településének, Villa Suprunnak az első plébániatemploma is.
A ma álló templomot 1278-ban említik először. A legkorábbra keltezett építészeti részletei a
14. sz. elejéhez köthetőek, a templomot a 15. sz-ban époítik ki mai formájában, melyet Stornó
Ferenc a historizmus jegyében restaurált a 19. sz. második felében.
A templom falkutatása során egy római-kori oltárkövet találtak.
Lelőhely kutatása:
1980., Lászay Judit és Gömöri János falkutatásai
1986., Gömöri János falkutatása
Irodalom, forrás:
Gabrieli Gabriella: Ásatási jelentés a Sopron, Bécsi út 9-11. szám alatt végzett megelőző
feltársról. [KÖH 600/1944/2005.]
Gabrieli Gabriella: Jelentés a Sopron, Bécsi u. 9-11. helyszíni szemléről [KÖH
600/2160/2004]

Stornó Ferenc felmérési rajzai
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17. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Deák tér
Lelőhely KÖH azonosító száma: 48825
Lelőhely koordinátái:
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2852, 2853/1, 3031, 3032, 3033
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhely már a múlt század óta ismert. Az első sírok előkerüléséről az
1870-es évekből tudunk. A helyi lapok — Oedenburger Zeitung, Sopron — szinte állandóan
foglalkoztak ebben az időben itt előkerült régiségekkel. A legfontosabb leletekről Bella L. is
beszámolt az Arch. Ért. 1890-es évfolyamaiban. A század végén Bella körülbelül 80
„szarkofágról" tudott — ezek nagyobb része valójában kőlapokból összeállított sír —, említi,
hogy gyakoriak a téglasírok és az egyszerű „földbe temetkezések" is. A hamvasztásos sírok
között kőládák, kőurnák, üvegurnák és téglatetős sírók egyaránt előfordultak. Valószínűleg
voltak ezen a területen is — mint a temető más részeiben — szórthamvas sírok, ezeket
azonban az építkezéseknél dolgozó munkások talán nem is vették észre. 1911-ben a
Postapalota (Széchenyi tér 7—10.) építkezésénél ismét nagyszámú római sír került elő. Bella
ismeretei szerint kb. 120 — ebből 14 szarkofág és 40 téglasír volt. Kőlapos sírból,
másodlagos felhasználásból ekkor látott napvilágot a Senecius-sírkő. Bella pénzeket is említ,
szám szerint 15 db-ot, Vespasianustól Constantinusig, előkerülési körülményeiket azonban
nem ismerjük. Ezt követően, egészen az 1950-es évekig új kutatások nem történtek, amikor is
Nováki Gyula és R. Alföldi Mária vezetésével több, kisebb-nagyobb leletmentés folyt a Deák
(akkor Sztálin, ma Május 1.) tér, a Mátyás király u., Lenkey u. által bezárt tömbben lakóházépítkezések kapcsán. 1965-ben Domonkos O. hét sír leleteit mentette meg az SZTK-palotával
szemben épülő Kis János utcai lakóház alapozásánál. A temető kiterjedése az eddig előkerült
sírok alapján meghatározható. É-i határát a Széchenyi tér D-i házsora adja, ennél északabbra a
már fallal körülvett város területén Radnóti A. említett egy esetleges hamvasztásos sírt a
Fegyvertár u. 3. sz. ház telkéről, ez azonban nagyon is bizonytalan. Délen a Csengery u. déli
oldala a határ, nyugaton a Köztársaság u. (korábban Erzsébet u.), keleten a Mátyás király u.
Ügy tűnik, hogy a sírok az út nyugati oldalán szélesebb területen feküdtek, mint a keletin. A
teljes temetőterület kb. 400 X 100 m, ebből a hitelesen feltárt, illetve jól megfigyelt sírok az út
keleti oldalán a középtájon voltak.
Lelőhely kutatása:
1893-1895: Bella Lajos ásatása
Irodalom, forrás:
Római koporsót találtak Khoór főorvos Deák-téri kertjében. [Soproni Hírlap XXII. évf. 252.
sz. (1935.XI.6.).]
Előzetes jelentés a Május 1. téri római temető feldolgozásáról. [SSz 31 (1977) 340-345.]
Előzetes jelentés a Sopron, Deák téri római temető feldolgozásáról. [Arrabona 19-20 (197778) 5-15.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantia és környékének kőplasztikai emlékei. [Arabona 11 (1969) 7-59.]
Római sírok a soproni Deák-téren. [ArchÉrt 11 (1891) 287-288.]
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Römersteine. [Oedenburger Zeitung XXVIII. Jg. Nr. 248. (1895.X.27.)]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Deáktéri római leletek. [Sopron XX. évf. 34. sz. (1890.IV.26.).]
Újabb római sír. [Sopron XVIII. évf. 85. sz. (1888.X.24.)]
Római temető a Deák téren. [Sopron XXIII. évf. 48. sz. (1893.IV.23)]
Lelőhely-adatlapok Sopronból. [600/1108/2005]
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18. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Károly-magaslat
Lelőhely KÖH azonosító száma: 50504
Lelőhely koordinátái: 463833– 261079
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 0536/2, 0537/2, 0537/6, 0538/1, 0538/2
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: vaskor
Lelőhely védettsége: Kiemleten védett régészeti lelőhely. Természetvédelmi terület.
Lelőhely leírása: Az egymástól látótávolságra elhelyezkedő Sopron környéki magaslati
telepeket a korai vaskorban (Kr. e. 7. sz.) sáncokkal erősítették meg. A hegyvonulatokon
épített földvárak természetes védelmet biztosítottak a veszély idején menedéket kereső
lakosságnak. A lelőhelyen Hallstatt kori település és ezzel egykorú sírok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1888: Bella Lajos ásatása
1890: Bella Lajos - Müller, Otto ásatása
1891: Bella Lajos ásatása
1891: Hoernes Rudolf - Bella Lajos ásatása
1912 Bella Lajos ásatása
1948: Nováki Gyula - Cserjéssy Miklós terepbejárása
1995: Nováki Gyula felmérése
Irodalom, forrás:
A varishegyi urnáról. [ArchÉrt 11 (1891) 167-170.]
Revízió védett régészeti területekről, a Soproni-hegység 1951-ben védetté nyilvánított
földvárai és [600/1346/2007]
A magyarhoni fibulák osztályozása. 3. közlemény. II. rész. A hallstatti kor fibula-typusai.
[ArchÉrt 33 (1913) 327-340.]
A károlymagaslati kelta település. [Soproni Hírlap XXII. évf. 102. sz. (1935.V.5.)]
A soproni Károly-magaslatra vonatkozó adatok. [Rég. Ad. 31.]
A Károly-magaslat ásatásának rövid története. [SM Rég. Ad. 28.]
A várishegyi urnáról. [ArchÉrt 11 (1981) 257.]
A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján. [VMMK 14 (1969) 19-73.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. [in: Die
Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg). [Eisenstadt 1980.]
Prahistorische Funde in der Umgebung von Oedenburg in Ungarn. [MAG 21 (1891) 165192.]
Várkutatás Sopron környékén, 1994-1995. [SM Rég. Ad. 788.]
Az első kutatásaim Sopron környékén. 1943-48. [SM Rég. Ad. 309.]
Őskori földvárak Sopron mellett. [SSz 51 (1997) 118-134.]
Bella Lajos földvárkutatásai. [In: "Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó
tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.]
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19. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – XVII. sz.-i város
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52377
Lelőhely koordinátái: 465669– 263034
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1224, 1226, 1227, 1225
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása:
A 52377 KÖH azonosítóval rendelkező befoglaló lelőhelyen belüli lelőhelyek:
38307, 38565, 38588, 39575, 39578, 41737, 44937, 51808, 52377, 52380, 52390, 52391,
52404, 52428, 52429, 52431, 52443, 52444, 52506, 52507, 52509, 52510, 52515, 52525,
52526, 52530, 52545, 52547, 52557, 52561, 52563, 52564, 52568, 52571, 52584, 52595,
52596, 52600, 52604, 52610, 52614, 52616, 52643, 52645, 52646, 52647, 52648, 52652,
52708, 52728, 52746, 52746, 52777, 52778, 52798, 52799, 70587, 71695, és a 41727
befoglaló lelőhely (lásd ott részletesen)
A 52377 KÖH azonosítójú lelőhellyel metszésben lévő lelőhelyek:
52605, 52607, 52592, 52649, 52466, 52572, 52599
Ezek közül az 52592, 52599, 52605, 52466 KÖH azonosítójú lelőhelyek többségében a
befoglaló lelőhelyen belül találhatóak
A szűken vett történeti belvároson túl annak tágabb környezete is lakott, területnek számított.
Ezt a topográfiai egységet a kulturális örökségvédelem, mint „17. századi várost” tekinti
egységes befoglaló lelőhelynek, mivel végső formáját ekkor nyerte el. A terület a mai Stornó
Ferenc utca – Híd utca – Fapiac – Deák Ferenc tér – Csatkai Endre utca – Patak utca által
határolt terület.
A területen számos római kori emlék is mutatja, hogy már ekkor jelentős súllyal bírt ez a
topográfiai egység. A területre több római kori temető is esik. Az Árpád-korban erre a
területre esett a suburbium, amely egyben a piacok helyét is jelölte. A 13. században erre a
területre került a Szent Jakab kápolna, majd a későbbi időszakban az e részen épült fel a Szent
Mihály templom és annak körzete, valamint a Szent Erzsébet ispotály, és számos további
egyházi építmény (zarándokszállás, papi szállások). A 13. század második felétől indult el
ugyanis egy kitelepedési mozgalom, az addigra már szűkösnek bizonyult városfalakkal
korlátozott belső településközponttól. A 14. századra ez a szervezett kitelepítés hatására az
akkori városfalon túli területek rendezett topográfiai egységei alakultak ki, amelyek
meghatározták e településrészek későbbi helyrajzi szerkezetét is. A 14. századra egyben
megszilárdul az a utcaszerkezet is, amely a mai utcahálózat alapjait is jelentik ezen a
területen.
A terület jelentőségét a 16. századot követően kialakított védelmi beruházások nyomán érte
el. Ekkorra le is állt a korábbi időszakot jellemző extenzív dinamikus expanzió is. A városi
tanács 1616-ban kezdte meg a védőfal építését a területen, amely révén egy 2,5 méter magas
fallal vette körül a területet. A városfal azonban nem csak a már ekkor kiépült részeket
foglalta magába, hanem helyenként majorokat, kerteket is. A falmaradványok, a mai belvárost
körülölelő falaktól eltérően nem vizsgálhatók az olyan nagy összetett területen, azonban
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számos helyen kisebb részletei megmaradtak. A külső városfalat megelőző sánc és kerítést az
1480-as években említették először, Az 1616-ben épített fal az Újteleki kapunál indult. Máig
fennálló szakaszai: Újteleki u. 6. mögött, Patak u., Bástya u., Storno F. út mentén, az északi
elkerülő út a Sopron Hotel mögött. Egykori kapui részben ismertek. A Baboti kapu pontos
helye nem ismert, a későbbi Szt. János-kápolna közelében lehetett. A Szélmalom kapu a Bécsi
utca és a külső városfal találkozásánál volt, a Bécsi kapu Windmühlgasse-nál, míg a Szent
Mihály kapu a Szent Mihály utcaés a külső városfal találkozásánál volt. A Halászkapu a külső
városfal megépülése előtt talán a Halász utcának a későbbi Árvaház utcánál megtörő
vonalában, a fal megépülése után legfeljebb gyalogkapu lehetett. A Balfi kapu a Balfi u. és a
külső városfal találkozásánál található. A Szt. Lénárd kapu a Pócsi u. és a külső városfal
találkozásánál feküdt, s ezt 1884-ben el is bontották. A Magyar kapu a Magyar u. és a külső
városfal találkozásánál volt és egy fennmaradt pillér: Magyar u. 24. sz. lakóházban figyelhető
meg. Az Újteleki kapu az Újteleki u. és a külső városfal találkozásánál, a mai Újteleki u. 52.
sz. háznál volt. A Bánfalvi kapu néven is nevezett részt 1884-ben lebontották. A külső
városfal övezetén belüli kapu: Eiserne Thor a Halász u. 3. környékén még a 18. században is
fennállt.
A 17. századra ez a terület 4 negyedre osztódott, s végleg összenőtt a korábbi városmaggal,
teljesen beépítve a még nyitva álló területeket.
Az alábbi szempontokból adódóan a fentebb a belváros kapcsán említett történeti periódusok
mindegyikében kiemelten fontos területnek számít régészeti és örökségvédelmi szempontból
egyaránt ez a topográfiai egység, ugyanis jelzi a terület fontosságát.
Lelőhely kutatása:
2009: Nagy Levente adatgyűjtése
2010: Polgár Péter próbaásatása
2009: Polgár Péter régészeti felügyelete
2010: Polgár Péter régészeti felügyelete
2009: Jankovich Bésán Dénes - Nagy Levente helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron. A Várostorony és a városfalak. [TKM 57. Bp. 1993, 06.p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés régészeti szakfelügyeletről (negatív), Sopron, Major köz 3., 2010. [KÖH
600/3380/2010]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Jelentés a Sopron, Botond utca 1. sz. alatt végzett régészeti felügyeletről, 2009. [KÖH
600/2588/2009]
Jelentés próbafeltárásról, Sopron, Botond u. 1., 2010. [KÖH 600/1294/2010]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]

214

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

20. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Árpád u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52380
Lelőhely koordinátái: 465900– 262938
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2165/2, 2165/10, 2166, 2162, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185,
2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 1874, 2165/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása:A beruházások során vált ismerté az itt fekvő római kori településréteg. A
lelőhelyen piros freskótöredékek, terra sigillata töredékek, bélyeges tégladarabok kerültek elő.
A 2-3. századra keltezhető településrész Scarbantia városszéle, az Ikva mellett. A területen
helyezkedett el az egykori municipium fazekastelepe, amire az itt talál téglaégető kemencék
utaltak. A területen egy széles útalapozás nyomai is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1879: Paúr Iván helyszíni szemléje
1958: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1979: Gömöri János helyszíni szemléje
1978: Gömöri János ásatása
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Régészeti lelet. [Sopron IX. évf. 38. (18979.V.13.).]
A soproni Paprét. [Soproni Hírlap XXIII.évf. 106-107. sz. (1936.V.8-9.).]
Sopron, Árpád u. [RégFüz I/14 (1960) 35.]
Régészeti lelet. [ArchÉrt XIII (1879) 202.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Gömöri János: Scarbantia fazekastelepe és a város melletti római téglaégető kemencék. [in:
Iparrégészet II. Veszprém, 1984, 111-137.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Vezető Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában. [Sopron 1903, 59
p.]
Römische Alterthümer auf der Pfarrweise. [Oedenburger Zeitung XXII. Jg. Nr. 172.
(1889.VII.28.).]
Jelentés a Sopron - Árpád utcai római falakról. [SM Rég. Ad. 150.]
Sopron, Árpád utca. [RégFüz I/11 (1959) 37.]
Jelentés az Árpád utcai római fazekaskemencék és épületek leletmentő ásatásáról. Ásatási
dokumentáci [SM Rég. Ad. 555.]
Jelentés a Sopron, Rózsa utcai római falak előkerüléséről és az újabb Árpád utcai (Ikva
áruház) róma [SM Rég. Ad. 556.]
Sopron - Árpád u., Fenyő Áruház. Ásatási dokumentáció. 1985. [SM Rég. Ad. 687.]

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

215

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

21. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Árpád u. 4.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52390
Lelőhely koordinátái: 465794–262994
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2164
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen az Árpád-kori megtelepedés emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv V. [SM Rég. leltárkönyv V.]
22. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balfi u. 1.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52391
Lelőhely koordinátái: 465856–263301
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2096
Lelőhely típusa: sírkő
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A katolikus konvent régi épületének bontásakor kerül t elő egy 1. századi
sírkő. A feliratos mező felett két nő protoméja látható. A jobb oldali hosszúkás arcú,
nyakában torquest visel. Haját a kőfaragó apró fürtökre lazította. Anyaga: mészkő volt.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantia és környékének kőplasztikai emlékei. [Arabona 11 (1969) 7-59.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Három római emlékkő. [ArchÉrt 22 (1888) 233-325.]
Alterthum. [Oedenburger Zeitung XXI. Jg. Nr. 117. (1888.V.20.).]
Der letzte archaologische Fund in Oedenburg. [Oedenburger Zeitung XXI. Jg. Nr. 119.
(1888.V.24.).]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
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23. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bánfalvi út
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52395
Lelőhely koordinátái: 463046– 263082
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 16695/3, 16695/4, 16695/5, 16695/6, 16695/7, 16695/8
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: bronzkor, római időszak, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1972-ben több alkalommal Gömöri János hosszabb-rövidebb leletmentést
végzett Sopron és Bánfalva között , a Bánfalvi út mentén — építkezések során megbolygatott
különböző korú telepmaradványokat talált. A lelőhely a soproni belvárostól , az ókori
Scarbantiától nyugatra, félórányi járásra található a Bánfalvi - vagy Rák patak bal partján. A
patak és a Bánfalvi út között i egyforma, egyemeletes társasházakhoz tartozó udvarokon és
kertekben csatornázási munkák során kerültek elő a leletek, egy nagyobb kiterjedésű, nem
túlságosan magas domb D-i oldalában. A domb lejtőjén felépül t hét társasház körül végzet t
földmunkák szórványos leletei arra utaltak, hogy egy vasolvasztó műhelyt és korai
császárkori gödröket vágtak keresztül . A domb magasabb pontjain korábban bronzkori
gödrök és cserepek és egy csontvázas kelta sír került elő. A 16095/8. számú telken, a 63. sz.
ház udvarán, vízvezeték-csatorna árkának oldalán, 350 cm hosszan 100 cm mély beásás
mutatkozott, amelynek laza feltöltéséből paticsdarabok és kalcinált állatcsontok mellett
nyersagyag színű korongolt korsó darabjai, fésűs díszítésű, szürke fazék töredékei és kézzel
formált, durva kiképzésű edénytöredékek kerültek elő. A beásás egy gödörház formáját
mutatott. A lakógödör feltöltési rétegei a következők: felül szürke föld, kb. 70 cm mélységig,
alatta 15 cm vastag laza, faszenes, sötétebb szürke földréteg következett, benne néhány égett
földcsomó piros és fekete foltja húzódott. E helyenként hamus rétegben sok cserép és patics
volt. Az alsó, ugyancsak 15 cm vastagságú feltöltési réteg agyaggal kevert szürke föld,
kevesebb cseréppel. Végül a ház döngölt agyag padlója jelentkezett a metszetfalon. Ezt az 50
cm széles árok csak néhány cm mélységig törte át. A ház szintje alatt bolygatatlan sárga
agyag következett. A házat egy 400 X 460 cm-es szelvénnyel tárták fel a kutatók. A nagyjából
Ny—K-i tájolású, földbe mélyített, téglalap alakú lakógödör, melynek sarkait lekerekítették.
Szélessége 360 cm, hossza — a közepén elhelyezett cölöplyukhoz arányosan mérve a fel nem
tárt házvéget — 500 cm lehetett. Hosszanti oldalai egyenesek és párhuzamosak, részben
feltárt keleti oldala kifelé ível. A ház közepén 20 cm átmérőjű oszlop tartotta a tetőzetet,
amely 30 cm-re mélyedt a döngölt padló alá. Az oszlopot közel fél méter átmérőjű, 20 cm
mély beásással helyezték el a ház közepén. Egy másik ház a 16695/3. telken a ház udvarán
került elő. Lekerekítet t sarkú, szögletes alaprajzú, félig földbe mélyítet t ház (320 X 330 cm).
DNy- i sarkában lapos kövekből építet t kemence, melynek átmérője 105—110 cm. A
kemence kövei t részben a házban szétdobálva került elő, eredeti helyén maradt darabjait
pedig az újonnan épül t ház vízvezetékének fektetésekor bolygatták meg. Formája nagyjából
lekerekítet t sarkú négyzet . A kemencealj tapasztása alatt apró kavicsot terítettek el. A
kemencealj simára tapasztott és pirosra égett, a kavicsréteggel együtt 10 cm vastag. A
kemencén belül a 10—30 cm átmérőjű boltozati kövekre is agyagot tapasztottak, ami szintén
átégett . A kemence kőből kirakott szájának egy széle megmaradt . A száj kelet felé volt,
előtte 40 és 70 cm átmérőjű ovális, piros, éget t folt : egy tűzhely. A tűzhely szélén ferdén
bemélyedő háromszögmetszetű karólyuk, egy szolgafa helye, amely felfüggesztett edényt
tarthatott , a kemence előtt lobogó tűz fölé. (3. cölöplyuk az alaprajzon.) A ház közepén két
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másik karólyuk látszik. A tetőzetet tartó cölöpök lyukai az É-i, K-i és Ny-i oldalfalak közepén
találhatók. A tűzhely közelében két egymásba kapcsolódó, átlag 30—40 cm mély gödör
található, amelyek ülés céljára szolgálhattak.
Bánfalvi úton feltárt objektumok tehát részben római koriak: a 2. sz. utolsó harmadában
betelepítet t germánok emlékét őrzik. Részben honfoglalás, részben Árpád-koriak. Egy 10.
sz.-i vaskohász telephez és az azt nem sokkal később felváltó 11. sz.-i faluhoz tartoztak. A
Bánfalvi úti területen római-, illetve Árpád-kori kerámialeletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1971: Gömöri János helyszíni szemléje
1971: Gömöri János ásatása
1972: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Jelentés két ősi Sopron környéki kohósítási helyről. 1972. [SM Rég. Ad. 432.]
Jelentés a Sopron, Bánfalvi úti leletmentés befejezéséről. 1972. [SM Rég. Ad. 436.]
Kora császárkori és Árpád-kori település, X. századi vasolvasztó műhely Sopronban.
[Arrabona 15 (1973) 69-123.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. [Sopron 2000, 373
oldal]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
IX - X. századi vasolvasztó helyek Sopron környékén. [SSz 30 (1976) 239-255.]
Jelentés a Sopron-Bánfalvi úti leletmentésről. 1971. [SM Rég. Ad. 421.]
Jelentés a Sopron-Bánfalvi úti őskori telepnyomokról. [SM Rég. Ad. 435.]
Sopron-Bánfalvi út. Árpád-kori vasolvasztó műhely feltárása. Ásatási dokumentáció. 1972.
[SM Rég. Ad. 460.]
Die Erforschung der Burg der Geschpanschaft von Sopron und ihre Umgebung in den Jahren
1971-74. [ActaArchHung 28 (1976) 411-424.]
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24. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bánfalvi u. 48-50.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52402
Lelőhely koordinátái: 463074– 263289
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8530/81; 8530/95; 8530/205–206; 8548/3
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: bronzkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Tomka Péter egy bronzkori település emlékeit fedezte fel.
Lelőhely kutatása:
1968: Tomka Péter terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Tomka Péter: Sopron-Bánfalvi út. [RégFüz I/22 (1969) 20.]
Tomka Péter: Jelentés a Sopron-Bánfalvi úti terepbejárásomról. 1968. [SM Rég. Ad. 369.]
25. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bástya u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52404
Lelőhely koordinátái: 465807– 263597
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 860, 861, 862, 865, 866, 868/1
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: vaskor, római időszak, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Bástya szálló helyén kelta településmaradvány, római kori sírlelet került
elő. Gömöri János ásatása során a lelőhelyen Árpád-kori szórványleletet is talált.
Lelőhely kutatása:
1981: Gömöri János helyszíni szemléje
2082: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gömöri János: Jelentés a Sopronban tervezett Bástya szálló helyén végzett előzetes régészeti
feltárásról. 1981. [SM Rég. Ad. 598.]
Gömöri János: Sopron, Bástya u. [RégFüz I/35 (1982) 50.]
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26. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi-domb
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52407
Lelőhely koordinátái: 464983– 264523
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 4522; 4525/1
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: őskor, vaskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen Bella Lajos egy vaskori temető emlékeit találta meg. A korábbi
megtelepedése a területről előkerült kőeszközök utaltak.
Lelőhely kutatása:
1888: Bella Lajos ásatása
1892: Bella Lajos ásatása
1822:Paúr Iván ásatása
1973:Jerem Erzsébet ásatása
Irodalom, forrás:
Jerem Erzsébet: Sopron-Bécsi domb és Bécsi úti lakótelep (Krautacker, Ibolyarét). Jerem
Erzsébet: Ásatási dokumentáció, 1973. [SM Rég. Ad. 499.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A korai La Tene sírok leletanyaga. [Dolgozatok 9-10 (1933-34) 93-165.]
Újabb soproni ősleletekről. [ArchÉrt 9 (1889) 357-366.]
Bella Lajos: Soproni ásatások. [ArchÉrt 12 (1892) 320-326.]
Vezető Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában. [Sopron 1903, 59
p.]
Bella Lajos: Néhány soproni leletről. [ArchÉrt 11 (1891) 57-61.]
Bella Lajos földvárkutatásai. [In: "Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó
tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.]
Jerem Erzsébet: Sopron, Bécsi-domb. [RégFüz I/27 (1974) 16.]
Paúr Iván: A soproni Bécsi-domb vaskori temetője. [ArchÉrt 6 (1886) 97-111.]
A római amfiteátrum és nemeseum Sopronban. [SSz 5 (1941) 201-216.]
Jelképes temetkezés a Sopron-Bécsidombi késővaskori temetőben. [SSz 11 (1957) 95-96.]
A soproni vaskori temető. [Sopron X. évf. 11. sz. (1880.II.7.).]
Funde auf dem Wienerberge aus der Keltenzeit. [Oedenburger Zeitung 59. Jg. F. 52.
(1927.III.5.).]
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27. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi-domb II. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52414
Lelőhely koordinátái: 465075– 264429
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 4524; 4525/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: vaskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a kelta kori település emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron földalatti világa. [Sopronvármegye XXX. évf. 47. sz. (1927.II.27.).]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
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28. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi-domb III. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52417
Lelőhely koordinátái: 465534– 263886
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 4778/1
Lelőhely típusa: település, temető, kincslelet
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen került elő az egykori municipium Amphiteatruma. A területen
számos ásatás folyt, ennek során többször feltárták a Nemeseum megmaradt falmaradványait,
amit konzerváltak is a kutatók. A területről római kori temetkezés, és kincslelet is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1886: Storno Ferenc ásatása
1924: Gallus Sándor ásatása
1925: Storno Miksa ásatása
1933: Gallus Sándor ásatása
1936: Gallus Sándor ásatása
1954: Nováki Gyula adatgyűjtése
1985: Gömöri János ásatása
1995: Gömöri János ásatása
1996: Gömöri János ásatása
2008: Németh Patrícia helyszíni szemléje
2009: Jankovich Bésán Dénes - Nagy Levent helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján. [SSz 16 (1962) 135-139.]
Jelentés soproni védett régészeti területek állapotáról [600/634/2008]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Sopron római kori emlékei. [Bp. 1965, 47 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]
Scarbantia és környékének kőplasztikai emlékei. [Arabona 11 (1969) 7-59.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Római amphitheatrum és Nemeseum Sopronban. Térkép M 1:2000. [SM Rég. Ad. 287.]
Római kori pénzleletek Sopron és környékéről. [SM Rég. Ad. 232.]
Sopron, amphitheatrum. Ásatási dokumentáció, 1985. [SM Rég. Ad. 694.]
Jelentés a 84-es főút Sopront elkerülő szakaszának leletmentéséről. 1991. [SM Rég. Ad. 745.]
Sopron-Bécsi domb (Amphitheatrum). [RégFüz I/39 (1986) 47.]
Sopron-Amphitheatrum mellett. [RégFüz I/47 (1996) 42.]
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29. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi u. 5.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52428
Lelőhely koordinátái: 465724– 263472
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 745
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A pékmúzeum épülete kora újkori, amint azt Dávid Ferenc falkutatása is
alátámasztotta. A XVI-XVII. századtól követhető nyomon a Pékmúzeum kőépületének
története, amit 1666-ban, majd 1749-ben is átépítettek. Az első ismert tulajdonosa Joachim
Hüber pék volt 1686 és 1699 között, és azóta a múzeum létesítéséig mindig ennek a fontos
szakmának a mesterei laktak itt. A pék- és cukrászműhelyt, a lakást, a kenyérboltot és a
cukrászdát magában foglaló épület alatt pince húzódik, tanúsítva, hogy az egykori soproni
mesteremberek szőlősgazdák is voltak. A ház homlokzatán az egykori cégér - perecet törő
oroszlánok - mutatja, mit rejt a ház belseje.
Lelőhely kutatása:
1973: Dávid Ferenc falkutatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
30. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi u. 6.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52429
Lelőhely koordinátái: 465724– 263472
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 56/2
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen egy római kori temető emlékeit fedezte fel Bella Lajos.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
Archaologische Ausgrabungen. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 86. (1892.IV.13.).]

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

223

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

31. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi u. 18.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52431
Lelőhely koordinátái: 465685– 263572
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 844/1
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori sír került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Csatkai E. jegyzete. [SM Kézirat.]
32. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi u. 25.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52432
Lelőhely koordinátái: 465553– 263712
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 4091
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori épület emlékei ismertek.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Storno Ferenc óva inti a közönséget az alagút-szenzáció vérmes reményeitől. [Soproni Hírlap
XI. évf. 183. sz. (1924. VIII.12.).]
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33. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi út, Plaza
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52434
Lelőhely koordinátái: 464679– 264566
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0849/3, 0882/10, 0882/11, 0882/13, 0882/3, 0882/38, 0882/39,
0882/40, 0882/6, 0882/7, 0882/8, 0882/9, 0883, 4455/4
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: rézkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Bécsi út déli lejtőjén a kelta temetőtől és a Jereván lakóteleptől egyaránt
250 – 250 méterre a bevásárló központ építését megelőzően Gömöri János leletmentést
végzett. A területen a középső rézkori Balaton csoport emlékei kerültek elő, valamint a terület
nyugati szélén két árok beásását sikerült megfigyelnie. A terület délnyugati részén szórványos
vassalak került elő, amit azonban az ásató újkoriként különített el.
Lelőhely kutatása:
1997: Gömöri János ásatása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Gabrieli Gabriella: Jelentés helyszíni szemléről. Sopron - Bécsi út, Plaza. [KÖH
600/3000/2007.]
Gömöri János: Sopron, Bécsi u. Plaza parkolója leletmentés, 1997-1998. [KÖH
600/1657/2008]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007]
Gömöri János: Sopron, Bécsi út (Plaza parkolója). Őskori településnyomok leletmentése
1997-98. [SM Rég. Ad. 821.]
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34. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Borostyánkő út és mellékútjai
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52439
Lelőhely koordinátái: 464775– 260800
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432, 71-434
Lelőhely helyrajzi száma: 6703/6; 6798/8
Lelőhely típusa:út
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Nováki Gyula terepbejárása során feltérképezte az egykori Borostyánkő út
még meglévő emlékeit. A lelőhely megegyezik a 52885 KÖH azonosítási számú Sopron–
Várisi erdő – Ojtozi fasor lelőhellyel.
Lelőhely kutatása:
1953-1954: Nováki Gyula terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján. [SSz 16 (1962) 135-139.]
Jelentés helyszíni szemléről Sopron, Borostyánkő út, KÖH 52439, 2008. [KÖH
600/1980/2008.]
A Scarbantiából Savariába vezető római kori út. [SSz 10 (1956) 175-179.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Római telepet fedeztek fel a soproni határban. [Sopronvármegye XXVIII. évf. 184. sz.
(1925.VII.15) 5-6.]
A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). [SSz 9 (1955/3-4) 143-46.]
Római régiségekről. [ArchÉrt 25 (1905) 286-287.]
Adat a Scarbantiából vezető rómaikori út topográfiájához. [SSz 10 (1956) 387-388.]
Római út nyoma a Váris és a katonai lövölde között. [SM Rég. Ad. 32.]
Javaslat leletmentő ásatásra Sopron-Sztálin téren. Jelentés a MNM Történeti Múzeum
Adattárának.1955. [SM Rég. Ad. 66.]
A Sopron-Várisi erdőben végzett római útátvágás. 1955. [SM Rég. Ad. 84.]
A Sopron-Sztálin-téri leletmentő ásatás naplója, 1955. szept. [SM Rég. Ad. 108.]
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35. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Damjanich u. 9
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52443
Lelőhely koordinátái: 465342– 263306
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 623
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római időszak, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Gyógyszerészképző Intézet kollégiumának az udvarán a gázvezeték
fektetése közben középkori gödrök kerültek elő. Az objektumokban 14-16. századi
kerámiatöredékek és szőlőmetszőkés került elő. A területen korábban egy római kori temető
emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1986: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron rómaikori emlékei. [Bp. 1965, 47 p.]
Sopron-Damjanich u. 90. (Major köz) [RégFüz I/ 39 (1986) 109.]
36. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Deák tér, Soproni Múzeum
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52444
Lelőhely koordinátái: 465006– 262767
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 226, 191
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Nováki Gyula a Soproni Múzeum parkjában a kora újkori városfal emlékeit
figyelte meg.
Lelőhely kutatása:
1959: Nováki Gyula helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A külső várfal nyoma a soproni múzeum parkjában. 1959. [SM Rég. Ad. 204.]
Sopron-Múzeum. [RégFüz I/13 (1960) 98.]
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37. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Óhegy utca 22.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 47681
Lelőhely koordinátái: 471090– 258543
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 66/2
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen Gömöri János avar kori temetőrészt talált.
Lelőhely kutatása:
2003: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Leletmentési jelentés. Balf, Óhegy u. 22. [SM Rég. Ad. 843.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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38. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fehér Dániel u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52466
Lelőhely koordinátái: 465135– 263163
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 418/2; 443; 549
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen kora újkori városfal maradványait sikerült megfigyelnie Gömöri
Jánosnak. A városfalszakaszt nagy kváderkövek képezik.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Szakvélemény és javaslat az Újteleki u. 20-40. sz. kertek mögötti
XVII. sz.-i
városfalszakaszról [SM Rég. Ad. 642.]
39. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Felsőbüki Nagy Pál u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52467
Lelőhely koordinátái: 465176– 262047
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456,
6457, 6458, 6459, 6460, 6461/1
Lelőhely típusa: település, sír
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kor út maradványai és az egykori megtelepedés emlékei
kerültek elő, valamint római kori sír maradványait is sikerült megmenteni a területről.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv III. [SM Rég. leltárkönyv III.]
Római lelet a győri vasút mellett. [Sopronvármegye XXVIII. évf. 215. sz. (1925.IX.24.).]
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40. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fenyő téri Általános Iskola
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52468
Lelőhely koordinátái: 463476– 263075
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8670; 8672; 8673/2
Lelőhely típusa: sír
Lelőhely kora: római időszak
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori sír maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Római kori lelőhelyek Sopronban. Térkép, 1950. [SM Rég. Ad. 693.]
Régészeti leletek. [Sopron XXI. évf. 142. sz. (1891.III.25.).]
41. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Frankenburg u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52504
Lelőhely koordinátái: 464901– 262824
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területről ismeretlen korú szórványlelet került a soproni múzeumba.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]Adatfelvételi lapok
Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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42. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – GYSEV
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52505
Lelőhely koordinátái: 465335– 262287
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2879/2, 2902, 2903, 6122/1
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori műhely, településrészlet és az egykori út maradványai
kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Alterthumsfund. [Oedenburger Zeitung XXXXVIII. Jg. Nr. 93. (1905.IV.22.).]
Római régiségek. Sopron, 1905. ápr. 29. [Sopron XXXVII. évf. 52. sz. (1905.IV.30.).]
Római régiségekről. [ArchÉrt 25 (1905) 286-287.]
Javaslat leletmentő ásatásra Sopron-Sztálin téren. Jelentés a MNM Történeti Múzeum
Adattárának.1955. [SM Rég. Ad. 66.]
43. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Halász u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52506
Lelőhely koordinátái: 465976– 263282
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1027, 1028, 1029, 1030, 1033, 1034, 1035, 1135, 1136, 1138,
1144, 1145, 1184, 1191, 1192, 1219, 2002/1, 2002/2, 2012, 2020, 2027, 2057, 2058/2, 2062,
2063, 2064, 2065, 2066, 2069, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2095
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a római kori település és a késő középkro, valamint kora újkori
Sopron húzódik. Az ásatások során római és középkori emlékek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
2010: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés régészeti szakfelügyeletről, Sopron, Halász utca 9-15. sz., 2010. [KÖH
600/2592/2010]
Sopron földalatti világa. [Sopronvármegye XXX. évf. 47. sz. (1927.II.27.).]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
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44. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Halász u. 1.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52507
Lelőhely koordinátái: 465924– 263350
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1028
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Dávid Ferenc a falkutatás során késő középkori
épületmaradványokat talált.
Lelőhely kutatása:
1969: Dávid Ferenc falkutatása
1972: Gömöri János adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]Adatfelvételi lapok
Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Halász u. 1. [in: Az Országos Műemléki Felügyelőség falkutatásai 1969-1970.
Magyar Műemlékvédelem 1969-1970. Bp. 1972, 431-436.]
Háztörténet és várostörténet. III. rész. IV. A Halász u. 1. és 3. számú házak. (1424-1553). V.
Tanul [SSz 43 (1989) 205-224.]
Sopron, Halász u. 1. [RégFüz I/26 (1973) 108.]
Régészeti tevékenység 1972-ben. [SM Rég. Ad. 447.]
45. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Halász u. 2.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52509
Lelőhely koordinátái: 465870– 263333
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2095
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori épületmaradványok ismertek.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
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46. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Halász u. 31.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52510
Lelőhely koordinátái: 466156– 263083
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1690
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Gálné Lászay Judit a falkutatás során kora újkori
épületmaradványokat talált.
Lelőhely kutatása:
1984: Gálné Lászay Judit falkutatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Halász u. 31. [RégFüz I/38 (1985) 117-118.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
47. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Hátulsó u., Ruhagyár
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52515
Lelőhely koordinátái: 465232– 262906
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 156, 157, 163, 164, 165, 281, 282, 283, 3153
Lelőhely típusa: temető, település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő római kori temető került elő, a lelőhelyen a késő középkori
Sopron település emlékei is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1939: Storno Miksa adatgyűjtés
1965: Tomka Péter helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A Deszk-Újmajori szarmatakori temető. [FolArch 5 (1945) 74-94.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
Jelentés a Sopron, Hátulsó utcai leletmentésről. 1965. [SM Rég. Ad. 321.]
Sopron-Hátulsó utca. Ásatási dokumentáció, 1965. [SM Rég. Ad. 324.]
Későrómai sírok a Hátulsó utcában. [SSz 21 (1967) 245-253.]
Ein römisches Grab. [Oedenburger Zeitung XLV. Jg. Nr. 212. (1913.IX.16.).]
Leletek 1938. [SM Rég. Ad. 509.]
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48. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Híd u. 4.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52519
Lelőhely koordinátái: 466122– 262680
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2357, 2450/4
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen az egykori római város maradványai és egy késő középkori
mészégető kemence emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1980: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Délkeleti városrész. Régészeti hatástanulmány, 2003. [SM Rég. Ad. 912.]
Jelentés a soproni Híd utcában végzett régészeti leletmentésről. Középkori mészégető
kemence. 1980. [SM Rég. Ad. 585.]
Sopron-Híd u. [RégFüz I/34 (1981) 115.]
49. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Híd u. 10. (másodlagos lelőhely)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52520
Lelőhely koordinátái:
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2448/1
Lelőhely típusa: szórvány
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Híd utcában másodlagos helyen egy római kori oltárkő került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Délkeleti városrész. Régészeti hatástanulmány, 2003. [SM Rég. Ad. 912.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Sopronnak római s magyar régiségeiről. [In: Halász Géza szerk. A magyar orvosok és
természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Pest 1863, 248 p.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
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50. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Hotel Lővér
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52521
Lelőhely koordinátái: 464542– 261094
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 123
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori település emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1965: Nováki Gyula ásatása
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A soproni Lővérekkel kapcsolatos műemlékvédelmi feladatok. [Magyar Műemlékvédelem
1973-1974. Bp. 1977, 207-214.]
51. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Egykori padagógus üdülő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52523
Lelőhely koordinátái: 464937– 261210
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 123
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori leletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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52. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Ikva-híd
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52525
Lelőhely koordinátái: 465812– 263262
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2101
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a csatornázási munkák során a római kori út és település
maradványai, valamint késő középkori település maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1982: Gömöri János adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 152. (1892.VII.5.).]
Jelentés a soproni Ikva-híd 1-3. sz. előtti csatornázási munkák megfigyeléséről. 1982. [SM
Rég. Ad. 607.]
53. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Ikva-híd 2.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52526
Lelőhely koordinátái: 465833– 263255
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2182
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen fekszik késő középkori Szentlélek- és a Keresztelő Szent János
temploma található.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 152. (1892.VII.5.).]
Sopron vármegye vázlatos története. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke
műemlékei. Magyarország műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 39-106 (112?).]
Sopron. A Szentlélek- és a Keresztelő Szent János templom. [TKM 591. Bp. 1998, 16 p.]
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54. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Jókai u. 5.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52527
Lelőhely koordinátái: 464973– 262964
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 3226
Lelőhely típusa: alagút
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen egy, a kora újkorban már használt alagút ismert.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Séta a bánfalvi pálosbarátok sokszázados alagútjában. [Sopronvármegye XXVII. évf. 180. sz.
(1924.VIII.10.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron topográfiája. [Sopron 1936, 307 p.]
55. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – József Attil lakótelep
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52528
Lelőhely koordinátái: 465104– 261873
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 6436/37-38; 6436/40–44; 6436/46-47; 6436/73-77; 6436/79;
6436/81-82
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen egy római kori temető emlékei kerültek elő 1926-ban.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Grabfunde am Warnisch. [Oedenburger Zeitung XXXXI. Jg. Nr. 159. (1908.VII.12.)]
Ezerhatszáz éves római sírra bukkantak tegnap a soproni Rákóczi-nevelőintézet udvarán.
[Sopronvármegye XXIX. évf. 252. sz. (1926.XI.7.).]
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56. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kassai u. 32.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52529
Lelőhely koordinátái: 466585– 262105
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 5678; 5744/2; 5745; 5746/1-2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen egy őskori település maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
57. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Keresztelő Szent János templom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52530
Lelőhely koordinátái: 465700– 263500
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 746
Lelőhely típusa: templom
Lelőhely kora: Árpád-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Keresztelő Szent János templom alapjai az Árpád-korra keltezhetőek.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Sopronnak római s magyar régésigeiről. [In: Halász Géza szerk. A magyar orvosok és
természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Pest 1863, 248 p.]
Romanische Sakralbauten Westpannoniens. [Eisenstadt 1985, 304. p.]
Sopron. A Szentlélek- és a Keresztelő Szent János templom. [TKM 591. Bp. 1998, 16 p.]
A Keresztelő Szent János tiszteletére épült kápolna Sopronban. [SSz 5 (1941) 15-24.]
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58. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kőfaragó tér
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52537
Lelőhely koordinátái: 465884– 262428
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2459
Lelőhely típusa: híd
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen egy kora újkori híd található.
Lelőhely kutatása: 1892: Bella Lajos helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
A Kőfaragó tér, a Zita-otthon és a Kazinczy utca. [Soproni Hírlap XXII. évf. 102. sz.
(1935.máj.5.)]
Faburkolatú utak maradványai Sopronban és Győrött. [Arrabona 17 (1975) 91-107.]
Sopron gazdasági és politikai gondjai a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idején.
[SSz 43 (1989) 97-125.]
Sopron topográfiája. [Sopron 1936, 307 p.]
59. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kuruc-domb
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52538
Lelőhely koordinátái: 466254– 262555
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2429–2446; 2454, 2455/2; 2455/5-6; 5558; 5627/1; 5622
Lelőhely típusa: település, bánya
Lelőhely kora: őskor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen őskori kőeszközök kerültek elő, valamint egy ismeretlen korú
bánya maradványai. A Kuruc-dombtól a Tómalmi erdőig több kilométeres földalatti sziklába
vájt folyosó húzódik. A lelőhelyen az egykori Árpád-kori megtelepedés nyomai is
megmaradtak.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
Középkori mészégető kemence Sopronban. [in: Iparrégészet II. Veszprém 1984, 249-262.]
A soproni Kurucdombtól a Tómalmi erdőig több kilométeres földalatti sziklába vájt folyosó
húzódik. [Sopronvármegye XXIX. évf. 175. sz. (1926.VIII.5.).]
Megnyílt a föld a Kurucdombsoron. [Sopronvármegye XXIII. évf. 75. sz. (1930.IV. 2.)]
Bedűlt egy épület a Kurucdombsoron. [Sopronvármegye XXIII. évf. 80. sz. (1930.IV.8.).]
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60. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Lehár F. u. 7.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52540
Lelőhely koordinátái: 466249– 262699
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 3226
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Tomka Péter egy őskori település emlékeit találta meg.
Lelőhely kutatása:
1969: Tomka Péter helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés 1969. október havi leletbejelentésekre történt kiszállásaimról (Süttör, Sopronkőhida,
Fertő [SM Rég. Ad. 388.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
61. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Evangélikus templom és kert
Lelőhely KÖH azonosító száma: 74853
Lelőhely koordinátái: 465486– 263063
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 184/1-2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen késő középkori és kora újkori épületek ismertek.
Lelőhely kutatása:
2010: Gabrieli Gabriella régészeti felügylete
Irodalom, forrás:
Jelentés helyszíni szemléről, Sopron, Templom u. 10., 2010. [KÖH 600/2593/2010]
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62. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Lővérek, Szt. János kápolna környéke
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52543
Lelőhely koordinátái: 464971– 261378
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 6767; 6774/1-2; 6775–6777; 6778/1-2; 6780-6786; 6866/2;
6867/1; 6868/2-5; 6868/7-8
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Sopron legrégibb épülete a Szent János-templom a Bécsi úton áll. A
templom építését a János-rendi lovagokkal (keresztesek) hozzák kapcsolatba. A lovagok
1217-ben telepedtek le Sopronban. A Keresztelő Szent János tiszteletére emelt templom a
tatárjárás után készülhetett. A János-rendi lovagrend az Anjouk idején hagyta el a várost.
Távozásuk után a templom elhanyagolt állapotba került. A kápolna környékén 15. század
közepén a város polgársága vette gondjaiba és restauráltatta, végrendeletekkel és egyéb
adományokkal gondoskodtak a templomról. A területen a római korban temető volt.
Lelőhely kutatása:
1885: Bella Lajos adatgyűjtése
1952: Nováki Gyula adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Ueber die Ausgrabungen der prahistorischen Grabhügel auf dem Burgstall. [Oedenburger
Zeitung XX. Jg. Nr. 207-208. (1887.IX.13-14.).]
Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régészeti társulatáról. [ArchÉrt 29 (1909) 181-186.]
Római régiségekről. [ArchÉrt 25 (1905) 286-287.]
Tompos Ernő mérnök szóbeli közlései. 1954. [SM Rég. Ad. 41.]
Grabfunde am Warnisch. [Oedenburger Zeitung XXXXI. Jg. Nr. 159. (1908.VII.12.)]
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63. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Magyar u. 3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52545
Lelőhely koordinátái: 465769– 262632
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2240, 2522
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a középkori megtelepedés nyomai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1963: Nováki Gyula adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv III. [SM Rég. leltárkönyv III.]
64. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Magyar u. 20.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52547
Lelőhely koordinátái: 465775– 262524
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2576/40-43; 2576/47; 2736; 2739-2740
Lelőhely típusa: oltárkő
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területről római kori oltárkő került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A Kőfaragó tér, a Zita-otthon és a Kazinczy utca. [Soproni Hírlap XXII. évf. 102. sz.
(1935.máj.5.)]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Römersteine. [Oedenburger Zeitung XXVIII. Jg. Nr. 248. (1895.X.27.)]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
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65. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Mező u. 1.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52548
Lelőhely koordinátái: 465043– 263110
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 3855, 556
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori emlékek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1952: Szakál Ernő falkutatása
1981: Lászay Judit - Dávid Ferenc falkutatása
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
66. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Mező u. 3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52549
Lelőhely koordinátái: 465048– 263132
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 556, 3855
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen 1923-ban ismeretlen korú csontvázlelet került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Ókori csontvázlelet a Mező utcában. [Soproni Hírlap X. évf. 92. sz. (1923.IV.24.).]
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67. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Nyugat-Magyarországi Egyetem
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52550
Lelőhely koordinátái: 464561– 262564
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7183
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a 20. század elején késő római temető került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Római régiségek. Sopron, 1905. ápr. 29. [Sopron XXXVII. évf. 52. sz. (1905.IV.30.).]
Flachgraber. [Oedenburger Zeitung XXXI. Jg. Nr. 127. (1898.VI. 5.).]
Római régiségekről. [ArchÉrt 25 (1905) 286-287.]
Három római feliratos kőről. [ArchÉrt 21 (1901) 66-69.]
Grabfunde am Warnisch. [Oedenburger Zeitung XXXXI. Jg. Nr. 159. (1908.VII.12.)]
68. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Ösvény u. - Uszoda u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52555
Lelőhely koordinátái: 465514– 263721
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 4077, 4078, 4079, 4080, 4082, 4083, 4089, 4090, 4091, 4092,
4093, 4094, 4095, 4098/1
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori temető emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1943: ismeretlen adatgyűjtés
Irodalom, forrás:
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Römische Graber in der Steggasse. [Westungarisches Volksblatt VIII. Jg. Nr. 94.
(1900.VIII.23.)]
Römischer Fund in Oedenburg. [Oedenburger Zeitung XXXIII. Jg. Nr. 191. (1900. VIII.
23.).]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
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69. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Ötvös u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52556
Lelőhely koordinátái: 465730– 262702
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2219
Lelőhely típusa: út, település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Soproni Vízmű az Ötvös u. jobb oldalán kb. 70 cm széles, 130—150 cm
mély árkot ásatott — gépi erővel — csatornáinak elhelyezése céljából. Az árok a járda mellett
fut az utca egész hosszúságában, tehát a Lenin körúttól a Domonkos (Móricz Zsigmond) utca
becsatlakozásáig. Az árok mindkét metszetfalából karnyi vastagságú dorongok álltak ki 90—
100 cm mélységben, vízszintesen, az út irányár a merőlegesen. A faragatlan, csak éppen
legallyazott dorongokat egymástól 10—20 cm-re, nagyjából párhuzamosan helyezték el,
amennyire a dorongok görbületei ezt lehetővé tették. Helyenként egy-egy, a dorongsorokra
merőleges dorong kötötte össze az előbbieket. (Ezek az út irányában feküdtek.) Az árok
metszetfalán az utca egész hosszában látszottak az elmetszet t dorongok. A metszetfalon
megfigyelhető rétegződés tanulsága szerint , a dorongutat az út egész hosszában kavicsos
útburkolat előzte meg. 110—120 cm mélységben található az a 20 cm vastag, erős
kavicsburkolat , amely idővel eliszaposodott. Felette átlag 20 cm vastag iszapréteg található.
Erre az iszaprétegre rakták rá aztán a dorongokat . A kidobott földben és a megnyeset t
metszetfalakon kerámiatöredékek, vagy más datálóleletek nem kerültek elő. A területről
római kori leletek is előkerültek. A dorongút késő középkori lehet, rétegtani helyzete és a
analógiái alapján.
Lelőhely kutatása:
1971: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
Faburkolatú utak maradványai Sopronban és Győrött. [Arrabona 17 (1975) 91-107.]
Római korabeli országutat találtak az Ötvös uccában? [Sopronvármegye XXXVI. évf. 181. sz.
(1933.VIII.11.).]
Jelentés a Sopron-Ötvös utcai dorongútról. 1971. [SM Rég. Ad. 402.]
Faburkolatú utak maradványai Sopronban és Győrött. [SM Rég. Ad. 487.]
Római kori pénzleletek Sopron és környékéről. [SM Rég. Ad. 232.]
Sopron-Előkapu, Ötvös u., Szt. Mihály u. 3. [RégFüz I/25 (1972) 101.]
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70. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Patak u. 28.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52557
Lelőhely koordinátái: 465566– 263577
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 814
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori és római kori leletek kerültek elő Nováki Gyula
ásatása során.
Lelőhely kutatása:
1958: Nováki Gyula ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
A Patak utcai titokzatos ház. Tegnap ismét egy új alagutat födöztek fel a granáriumban.
[Sopronvármegye XXVII. évf. 187. sz. (1924.VIII.20.).]
A jánosrendi lovagok kastélyában rábukkantak a középkori alagút bejáratára.
[Sopronvármegye XXVII. évf. 179. sz. (1924.VIII.9.)]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A Patak-utcában egy középkori földalatti alagútra bukkantak. [Sopronvármegye XXVII. évf.
178. sz. (1924.VIII.8.).]
Sopron-Patak utcai ásatás. 1958. [SM Rég. Ad. 169.]
Sopron, Patak u. [RégFüz I/11 (1959) 67.]
Storno Ferenc óva inti a közönséget az alagút-szenzáció vérmes reményeitől. [Soproni Hírlap
XI. évf. 183. sz. (1924. VIII.12.).]

246

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

71. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Rákóczi u. 17.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52561
Lelőhely koordinátái: 465259– 262845
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 3098/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen ismeretlen korú fal és középkori településmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1955: Nováki Gyula helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron-Rákóczi utcai fazekaskemence. 1954. [SM Rég. Ad. 88.]
72. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Rákóczi u. 33-35.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 51808
Lelőhely koordinátái: 465363– 262866
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 3137
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 2005. június 8. és július 24. között végzett régészeti felügyelet során a
területen középkori településmaradványok kerültek elő. Az utcafronti területre eső
tobjektumok jelentős része házakhoz tartozott. Összesen 131 objektum került elő. A
szórványleletek közt római kerámiatöredékek és Árpád-kori sütőkemence is előkerült. A
legkiemelkedőbb objektum a 36. és a 18. ház volt. Az épületekben fa hordó, agyagpadló, és az
egykori kutak is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
2005: Gabriel Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Ásatási jelentés a Sopron, Rákóczi utca 33-35. szám alatt végzett megelőző feltárásról. [KÖH
600/2453/2005.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Lelőhely bejelentő lap. Sopron, Rákóczi F. u. 33-35. 2005. [SM Rég. Ad. 957.]
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73. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Rózsa u. 1-3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52563
Lelőhely koordinátái: 465626– 263428
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 712, 713/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen Gömöri János római kori műhelyt, falfestmény és
salakmaradványokat talált. A területen kora újkori kemencetöredékek is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1972: Gömöri János felmérése
1979: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
1972-ben Storno Gábortól vásárolt régészeti leletek listája. [SM Rég. Ad. 445.]
Sopron, Rózsa u. 1-3. Ásatási dokumentáció, 1979. [SM Rég. Ad. 554.]
Jelentés a Sopron, Rózsa utcai római falak előkerüléséről és az újabb Árpád utcai (Ikva
áruház) róma [SM Rég. Ad. 556.]
74. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Rózsa u. 13.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52564
Lelőhely koordinátái: 465698– 263404
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 733
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen Gömöri János késő középkori megtelepedés emlékeit figyelte
meg. A felmért pincehelyiségen túlmenően a területről újkori alagút is ismert. .
Lelőhely kutatása:
1924: Bella Lajos helyszíni szemléje
1985: Gömöri János felmérése
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Pince egy soproni alagút alatt. [Sopronvármegye XXVII. évf. 202. sz. (1924.IX.7.).]
Pince alatt - alagút. [Sopronvármegye XXVII. évf. 205. sz. (1924.IX.12.).]
Rózsa u. 17-19. előtti csatornázás. 1985. jún. 26-27. [SM Rég. Ad. 717.]
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75. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Rózsa u. 17-19.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52568
Lelőhely koordinátái: 465737– 263394
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 736
Lelőhely típusa: temető, település
Lelőhely kora: vaskor, római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori temető maradványai, valamint római kori temető, és
kelta emlékek is előkerültek
Lelőhely kutatása:
1932: Lauringer Ernő helyszíni szemléje
1985: Gömöri János felmérése
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Rózsa u. 17-19. előtti csatornázás. 1985. jún. 26-27. [SM Rég. Ad. 717.]
1500 éves római temetőre bukkantak a Rózsa uccában. [Sopronvármegye XXXV. évf. 63. sz.
(1932.III.28.)]
Egy elmúlt világ titkait hozták napfényre a Rózsa uccában a munkások csákányai egy méterre
a föld al [Sopronvármegye XXXV. évf. 62. sz. (1932.III.17.)]
A Rózsa ucca 2300 év emlékeit őrzi. [Sopronvármegye XXXV. évf. 67. sz. (1932.III.23.)]
A Rózsa uccában még feltétlenül találnak római emlékeket, mondja Lauringer
múzeumigazgató. [Sopronvármegye XXXV. évf. 69. sz. (1932.III.25.)]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
76. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Ruszti u. 34-36. (másodlagos lh.)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52570
Lelőhely koordinátái: 466521– 262878
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1550-1551; 1554-1555; 1564; 1575
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori szórványleletek és terra sigillata töredékek kerültek
elő.
Lelőhely kutatása:
1974: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés soproni római kori régiségekről, 1974. [SM Rég. Ad. 462.]
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77. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sas tér 2.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52571
Lelőhely koordinátái: 465763– 263383
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 676
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Szabálytalan alakú, tér, valaha fontos közlekedési csomópont volt. Itt
találkozott a Bécs és Pozsony felé vezetõ út. Nevét az 1780-ban megnyílt Fekete Sas
vendéglõrõl kapta, amely a 6-os számú házban működött. Homlokzatát gazdag rokokó
pilaszterek tagolják. A területen késő középkori szórványleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv III. [SM Rég. leltárkönyv III.]
78. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Scarbantia D-i temetője
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52572
Lelőhely koordinátái: 465367– 262601
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2553/2, 2553/6, 2553/7, 2603, 2804, 2820/1, 2821/1, 2821/2, 2822,
2823, 2826/1, 2826/2, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833/1, 2833/2, 2833/3, 2834,
2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849,
2850, 2851
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A római Scarbantiától D-re fekvő, nagy kiterjedésű, gazdag leletanyagú
temető kiterjedése az eddig előkerült sírok alapján meghatározható. É-i határát a Széchenyi tér
D-i házsora adja, ennél északabbra a már fallal körülvett város területén Radnóti A. említ
ugyan egy esetleges hamvasztásos sírt a Fegyvertár u. 3. sz. ház telkéről, ez azonban nagyon
is bizonytalan. D-en a Csengery u. D-i oldala a határ, Ny-on a Köztársaság u. (korábban
Erzsébet u.), K-en a Mátyás király u. A Savariába vezető út, amelynek mentén az egykori
római temető feküdt, három ponton került elő az említett szakaszon: Postapalota-csarnok, Kis
János u. Mátyás király utca felé eső szakasza és a GySEV-állomással szemközti épület alatt.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Előzetes jelentés a Május 1. téri római temető feldolgozásáról. [SSz 31 (1977) 340-345.]
Előzetes jelentés a Sopron, Deák téri római temető feldolgozásáról. [Arrabona 19-20 (197778) 5-15.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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79. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Csengery u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52579
Lelőhely koordinátái: 465330– 262446
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2939, 2940, 2941, 2942
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területre kiterjed az egykori római temető.
Lelőhely kutatása:
1895: Bella Lajos adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Előzetes jelentés a Május 1. téri római temető feldolgozásáról. [SSz 31 (1977) 340-345.]
Előzetes jelentés a Sopron, Deák téri római temető feldolgozásáról. [Arrabona 19-20 (197778) 5-15.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantia városfalának korhatározása. [ArchÉrt 94 (1967) 137-54.]
Újabb föliratos kövek Sopronból. [ArchÉrt 15 (1895) 324-326.]
Ein Römergrab. [Oedenburger Zeitung XXVIII. Jg. Nr.96. (1895.IV.26.).]
Római borostyánkő leletek Sopronból. [ArchÉrt 15 (1895) 392-400.]
Römerfund in der Csengerygasse. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 70. (1892.III.24).]
Római lelet. [Soproni Hírlap XXV. évf. 216. sz. (1895.IX.20.).]
Római borostyánkő gyűrűk a Nemzeti Múzeumban. [FolArch 9 (1957) 101-117.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Archäologisches. [Oedenburger Zeitung XXVIII. Jg. Nr. 194. (1895.VIII.25.)]
Römersteine. [Oedenburger Zeitung XXVIII. Jg. Nr. 248. (1895.X.27.)]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Religions and Cults in Pannonia. [SzIKMK A/33. Székesfehérvár 1998, 140 p.]
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80. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kis János u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52584
Lelőhely koordinátái: 465403– 262643
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2920/1, 2844, 2828, 2821/3, 2821/2, 2819/6, 2819/5, 2819/2
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területre kiterjedt a római kori Scarbantia. Az ásatások során e részen
római kori település és temető is előkerült, valamint római kori út is. Az Árpád-kori
megtelepedés nyomain túl egy újkori temető emlékei is előkerültek. A területen a
közműárokban 11-13. századi kenyérsütő kemence is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1955: Nováki Gyula ásatása
1957: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1961: Nováki Gyula - P. Boucz Teréz ásatása
1964: Domonkos Ottó ásatása
1964: Nováki Gyula ásatása
1972: Gömöri János helyszíni szemléje
1973: T. Szőnyi Eszter régészeti felügyelete
1984: Gömöri János helyszíni szemléje
1990: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Előzetes jelentés a Május 1. téri római temető feldolgozásáról. [SSz 31 (1977) 340-345.]
Előzetes jelentés a Sopron, Deák téri római temető feldolgozásáról. [Arrabona 19-20 (197778) 5-15.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Kis János utcai leletmentésről. 1964. [SM Rég. Ad. 313.]
Sopron, Kis János u. [RégFüz I/19 (1966) 27.]
Feljegyzés a Kis János u. 2. sz. (Pártiskola) alatti sírokról. 1972. [SM Rég. Ad. 781.]
Sopron-Kis János u. [RégFüz I/38 (1985) 48.]
Sopron-Kis János u. [RégFüz I/44 (1992) 39.]
Jelentés hamvasztásos római sír megfigyeléséről. 1973. [SM Rég. Ad. 483.]
Reliefdíszű tálnegatív töredéke Scarbantiából. [SSz 12 (1958) 245-249.]
Sopron-Kis János u. [RégFüz I/15 (1962) 35.]
Sopron-Sztálin téri leletmentő ásatás naplója. 1955. ápr.-máj. [SM Rég. Ad. 72.]
Jelentés a Sopron, Deák téren előkerült sírról. 1957. jan. [SM Rég. Ad. 106.]
Jelentés a Sopron-Kis János utcai római kori falról és útról. 1961. [SM Rég. Ad. 263.]
Jelentés a Május 1. téri római kori temető 95. sírjáról. 1964. [SM Rég. Ad. 302.]
Sopron-Sztálin tér. [RégFüz I/10 (1958) 25.]
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81. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Lenkey u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52592
Lelőhely koordinátái: 465391– 262581
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2819/2-7; 28843
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területre kiterjedt a római kori temető és itt húzódott a római kori városfal
is. Az ásatások során avar kori szórványleletek is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1896: Bella Lajos helyszíni szemléje
1939: Storno Miksa ásatása
1955: Nováki Gyula ásatása
1957: Nováki Gyula helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Előzetes jelentés a Május 1. téri római temető feldolgozásáról. [SSz 31 (1977) 340-345.]
Előzetes jelentés a Sopron, Deák téri római temető feldolgozásáról. [Arrabona 19-20 (197778) 5-15.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron-Sztálin tér. [RégFüz I/10 (1958) 25.]
Archaologische Funde. [Oedenburger Zeitung XXVIII. Jg. Nr. 177. (1895.VIII.3.).]
Római leletekről Sopronban. [ArchÉrt 16 (1896) 225-259.]
Egy kiadatlan római kőemlék Sopronból. [Arrabona 12 (1970) 59-68.]
Sopron-Sztálin (Deák)-tér. [RégFüz I/9 (1958) 26.]
Sopron-Sztálin téri leletmentő ásatás naplója. 1955. jan. [SM Rég. Ad. 65.]
Sopron-Sztálin téri leletmentő ásatás naplója. 1955. febr.-márc. [SM Rég. Ad. 68.]
Sopron-Sztálin téri leletmentő ásatás naplója. 1955. jan.-ápr. [SM Rég. Ad. 91.]
Sopron-Sztálin téri leletmentő ásatás naplója. 1955. márc. [SM Rég. Ad. 107.]
Leletek 1938. [SM Rég. Ad. 509.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Archäologisches. [Oedenburger Zeitung XXVIII. Jg. Nr. 194. (1895.VIII.25.)]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Javaslat leletmentő ásatásra Sopron-Sztálin téren. Jelentés a MNM Történeti Múzeum
Adattárának.1955. [SM Rég. Ad. 66.]
A Sopron-Sztálin-téri leletmentő ásatás naplója, 1955. szept. [SM Rég. Ad. 108.]
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82. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Mátyás Király u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52595
Lelőhely koordinátái: 465454– 262583
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2920/1
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A római kori temető kiterjedése az eddig előkerült sírok alapján
meghatározható. É-i határát a Széchenyi tér D-i házsora adja, D-en a Csengery u. D-i oldala a
határ, Ny-on az Erzsébet u., K-en a Mátyás király u. A Savariába vezető út, amelynek mentén
az egykori római temető feküdt, három ponton került elő az említett szakaszon: Postapalotacsarnok, Kis János u. Mátyás király utca felé eső szakasza. A területen római kori vaskohó is
előkerült.
Lelőhely kutatása:
1896: Bella Lajos helyszíni szemléje
1939: Storno Miksa ásatása
1955: Nováki Gyula ásatása
1957: Nováki Gyula helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
A Sopron, Május 1. téri vasolvasztó kemence TL vizsgálata. [in: Iparrégészet II. Szerk.
Gömöri J. Veszprém, 1984, 139-140.]
Jelentés a Sztálin téri leletmentés befejezéséről.1956. jún. [SM Rég. Ad. 97.]
Jelentés a Sopron-Sztálin téren előkerült sírról (85.sz.). 1957.okt. [SM Rég. Ad. 114.]
Sopron-Sztálin téri ásatás, 1959. máj. [SM Rég. Ad. 195.]
Sopron-Sztálin-tér. [RégFüz I/13 (1960) 49.]
Előzetes jelentés a Május 1. téri római temető feldolgozásáról. [SSz 31 (1977) 340-345.]
Előzetes jelentés a Sopron, Deák téri római temető feldolgozásáról. [Arrabona 19-20 (197778) 5-15.]
A Sopron környéki őskori vaskohászatra vonatkozó eddigi kutatásokról. [SSz 10 (1956) 335344.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. [Sopron 2000, 373
oldal]
A magyarországi vaskohászat régészeti emlékei. [In: Heckenast G.- Nováki Gy.- Vastagh G.Zoltay E.: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban ( A honfoglalástól a
XIII. század közepéig). Bp. 1968, 13-76]
Sopron-Sztálin tér. [RégFüz I/10 (1958) 25.]
A Sopron-Sztálin-téri leletmentő ásatás naplója, 1955. szept. [SM Rég. Ad. 108.]
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83. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Széchenyi tér 5-10. (Postapalota)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52596
Lelőhely koordinátái: 465441– 262717
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2823, 2826/1, 2826/2
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A római kori temető kiterjedése az eddig előkerült sírok alapján
meghatározható. É-i határát a Széchenyi tér D-i házsora adja, D-en a Csengery u. D-i oldala a
határ, Ny-on az Erzsébet u., K-en a Mátyás király u. A Savariába vezető út, amelynek mentén
az egykori római temető feküdt, három ponton került elő az említett szakaszon: Postapalotacsarnok, Kis János u. Mátyás király utca felé eső szakasza. A területen római kori vaskohó is
előkerült. A területen létesítet telefonközpont területén végzett ásatása a déli római temető
helyén előkerült 11-12. századi kerámiát tartalmazó rétegek. 1989-ben a Borostyánkő út
feltárásakor közvetlenül az út burkolata felett, illetve az út keleti szegélykövei mellett Árpádkori kerámiatöredékek kerültek elő. A kerámiatöredékek az Árpád-kori vár déli sáncától 150
méterre kerültek elő. A római kori temető helyén Árpád-kori gödör is volt.
Lelőhely kutatása:
1955: Nováki Gyula ásatása
1957: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1989: Gömöri János – Gabrieli Gabriella – T. Szőnyi Eszter ásatása
1989: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Római sírboltfödél Sopronból. [ArchÉrt 49 (1936) 87-88.]
Sopron-Scarbantia. Római leletek a Széchenyi-téren. [Soproni Napló XV. évf. 112. sz.
(1911.IV.22.).]
Római leletek a Széchenyi-téren. [Soproni Napló XV. évf. 92. sz. (1911.IV.22.).]
Római feliratos kőről Sopronban. [ArchÉrt 33 (1913) 56-57.]
Széchenyi tér, Posta, ADS telefonközpont-építés. - Az új telefonközpont melletti gázvezeték
árok ásá [SM Rég. Ad. 728.]
Előzetes jelentés a Május 1. téri római temető feldolgozásáról. [SSz 31 (1977) 340-345.]
Előzetes jelentés a Sopron, Deák téri római temető feldolgozásáról. [Arrabona 19-20 (197778) 5-15.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Római leletekről Sopronban. [ArchÉrt 31 (1911) 271-75, 365-69.]
Pannóniai római sírtáblák mitológiai jelenetekkel. [ArchÉrt 77 (1950) 72-84.]
Lovas-sírkövek Pannóniában az i.u. I. századból. [ArchÉrt 83 (1956) 191-197.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

255

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

84. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Széchenyi tér 11. (Berzsenyi Gimnázium)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52598
Lelőhely koordinátái: 465413– 262770
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 22829
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területről római kori sírkő került elő még a 19. században.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Sopronnak római s magyar régésigeiről. [In: Halász Géza szerk. A magyar orvosok és
természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Pest 1863, 248 p.]
Scarbantia és környékének kőplasztikai emlékei. [Arabona 11 (1969) 7-59.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
85. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Erzsébet u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52599
Lelőhely koordinátái: 465326– 262697
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2839, 2840, 2841, 2842, 2850, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058,
3059, 3060, 3061, 3062
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori sír és feliratos kő került elő
Lelőhely kutatása:
2005: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Das Grab einer Römerin. [Oedenburger Zeitung XXI. Jg. Nr. 243 (1888.X.21).]
Csatkai E. jegyzete. [SM Kézirat.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
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86. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Domonkos kolostor és kertje
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52600
Lelőhely koordinátái: 465489– 262656
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 22821/1, 2821/2
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyre kiterjedt a római kori temető.
Lelőhely kutatása:
1891: Bella Lajos - Ferenc Ferdinánd főherceg ásatása
1930: Lauringer Ernő adatgyűjtése
1934: Lauringer Ernő adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Római sírboltfödél Sopronból. [ArchÉrt 49 (1936) 87-88.]
Zum Grabfunde auf dem Deákplatz. [Oedenburger Zeitung 62. Jg. F. 83. (1929.IV.13.).]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni ásatások. [ArchÉrt 12 (1892) 320-326.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Római régiségekről. [ArchÉrt 25 (1905) 286-287.]
A soproni városi múzeum legújabb rómaikori sírkőleletei. [SSz 1 (1937) 199-204.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
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87. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Móricz Zs. u. 1-3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52604
Lelőhely koordinátái: 465600– 262723
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2206/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen létesítet telefonközpont területén végzett ásatása a déli római
temető helyén előkerült 11-12. századi kerámiát tartalmazó rétegek. 1989-ben a Borostyánkő
út feltárásakor közvetlenül az út burkolata felett, illetve az út keleti szegélykövei mellett
Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek elő. A kerámiatöredékek az Árpád-kori vár déli
sáncától 150 méterre kerültek elő. A római kori temető helyén Árpád-kori gödör is volt.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos ásatása
1989: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 152. (1892.VII.5.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Széchenyi tér, Posta, ADS telefonközpont-építés. - Az új telefonközpont melletti gázvezeték
árok ásá [SM Rég. Ad. 728.]
88. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Régi evangélikus temető
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52605
Lelőhely koordinátái: 465351– 262639
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2828, 2842, 2843, 2849, 2850
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: vaskor, római kor, újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen kelta szórványlelet, valamint római kori temető töredéke és
újkori temető került elő.
Lelőhely kutatása:
1872: Paúr Iván adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Az evangélikusok régi temetője Sopronban. [Magyar Iparművészet 1906.]
Sok régi sírra találnak a pénzügyi palota alapásásánál. [Sopronvármegye XXVII. évf. 156. sz.
(1924.VII.13.).]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Kelták a Kárpát-medencében. Leletanyag. [Bp. 1957, 269 p. (RégFüz. I/2.)]
Sopronnak római s magyar régésigeiről. [In: Halász Géza szerk. A magyar orvosok és
természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Pest 1863, 248 p.]
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89. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Scarbantia É-i temetője
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52607
Lelőhely koordinátái: 466135– 263666
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1358; 1389/1-2; 1398; 1400/1; 1409; 1410/1-3; 1412-1414; 14161418; 1419/1-2; 1452/4-6; 1453/12; 4785/1; 4785/3; 4875/1; 4876/2; 4878–4881; 4882/2;
4884–4886; 4891; 4895; 4956–4957; 4961; 4962/1; 4967/2; 4968; 4969/3-4; 4970; 4971/17;
4997-4998.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A század végén Bella körülbelül 80 „szarkofágról" tudott — ezek nagyobb
része valójában kőlapokból összeállított sír —, említi, hogy gyakoriak a téglasírok és az
egyszerű „földbe temetkezések" is. A hamvasztásos sírok között kőládák, kőurnák, üvegurnák
és téglatetős sírók egyaránt előfordultak. Valószínűleg voltak ezen a területen is — mint a
temető más részeiben — szórthamvas sírok, ezeket azonban az építkezéseknél dolgozó
munkások talán nem is vették észre. 1911-ben a Postapalota (Széchenyi tér 7—10.)
építkezésénél ismét nagyszámú római sír került elő. Bella ismeretei szerint kb. 120 — ebből
14 szarkofág és 40 téglasír volt. Kőlapos sírból, másodlagos felhasználásból ekkor látott
napvilágot a Senecius-sírkő. Bella pénzeket is említ, szám szerint 15 db-ot, Vespasianustól
Constantinusig, előkerülési körülményeiket azonban nem ismerjük Nováki Gyula és R.
Alföldi M. vezetésével több, kisebb-nagyobb leletmentés folyt a Deák (akkor Sztálin, ma
Május 1.) tér, a Mátyás király u., Lenkey u. által bezárt tömbben lakóház-építkezések
kapcsán. 1965-ben Domonkos O. hét sír leleteit mentette meg az SZTK-palotával szemben
épülő Kis János utcai lakóház alapozásánál. Azóta is kerülnek elő szórványosan leletek. A
római Scarbantiától D-re fekvő, nagy kiterjedésű, gazdag leletanyagú temető publikálása
mindeddig nem történt meg, csupán egyes kiragadott darabokat tettek közzé belőle. A temető
kiterjedése az eddig előkerült sírok alapján meghatározható. É-i határát a Széchenyi tér D-i
házsora adja, ennél északabbra a már fallal körülvett város területén Radnóti A. említ ugyan
egy esetleges hamvasztásos sírt a Fegyvertár u. 3. sz. ház telkéről, ez azonban nagyon is
bizonytalan. D-en a Csengery u. D-i oldala a határ, Ny-on az Erzsébet utca, K-en a Mátyás
király u. A Savariába vezető út, amelynek mentén az egykori római temető feküdt, három
ponton került elő az említett szakaszon: Postapalota-csarnok, Kis János u. Mátyás király utca
felé eső szakasza és a GySEV-állomással szemközti épület alatt. A római út vonala tehát
ÉNy—DK irányban kissé eltér a mai útvonaltól, és a D-i városkapuhoz csak töréssel érkezett.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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90. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új Szent Mihály temető
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52609
Lelőhely koordinátái: 466154– 263708
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 42851, 4969/2, 4969/4
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen egy korai római temető került elő.
Lelőhely kutatása:
1972: Gömöri János adatgyűjtése
1977: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron-Szent Mihály temető. [RégFüz I/31 (1978) 56.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A Deszk-Újmajori szarmatakori temető. [FolArch 5 (1945) 74-94.]
1972-ben Storno Gábortól vásárolt régészeti leletek listája. [SM Rég. Ad. 445.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Római leletekről Sopronban. [ArchÉrt 31 (1911) 271-75, 365-69.]
Jelentés a sopronmegyei régészeti társulat 1893. évi működéséről. [Sopron 1894, 28 p.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
Jelentés soproni római régiségekről 1977. [SM Rég. Ad. 537.]
91. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent Mihály u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52610
Lelőhely koordinátái: 466089– 263491
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 980, 981
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen Paúr Iván római kori temetőt talált, a sírok közül kiemelkedett
egy gazdag mellékletű női sír.
Lelőhely kutatása:
1872: Paúr Iván helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Római csontvázat találtak a Szentmihályi utcában. [Sopronvármegye XXXII. évf. 71. sz.
(1929.III.28).]
Leletek. [ArchÉrt VII (1873) 27-29.]
Egy piperéző római nő sírja. [ArchÉrt VII (1873) 149-155.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron topográfiája. [Sopron 1936, 307 p.]
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92. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent Mihály u. 26.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52614
Lelőhely koordinátái: 466099– 263454
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 56
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a római kori temető és középkori szórvány leletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
93. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron –Bástya u. (Storno F. u.)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52616
Lelőhely koordinátái: 466140– 263530
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2981
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen húzódott a kora római temető és az újkori városfal.
Lelőhely kutatása:
1993–1994: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron-Bástya u. (Storno F. u.) 1993. [SM Rég. Ad. 789.]
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94. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Mélyút
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52618
Lelőhely koordinátái: 466024– 263753
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 4873, 4897, 4898, 9468
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a római kori temető emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1972: Gömöri János adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Csatkai E. jegyzete. [SM Kézirat.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
1972-ben Storno Gábortól vásárolt régészeti leletek listája. [SM Rég. Ad. 445.]
A soproni kulcsleletek alaki változásai. [SSz 3 (1940) 233-238.]
95. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szellő u. 7.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52626
Lelőhely koordinátái:
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8530/92
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: neolitikum, vaskor, ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen újkőkori megtelepedés, és a vaskori élet nyomai egyaránt
előkerültek. Egy ismeretlen korú sír is volt a lelőhelyen.
Lelőhely kutatása:
1991: Gömöri János régészeti szakfelügyelete
Irodalom, forrás:
Ágfalvi út, 1991. Őskori telep. [SM Rég. Ad. 733.]
Győr_moson Sopron megyei lelőhelyek térképei [KÖH 600/2918/2009]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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96. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent Jakab kápolna
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52645
Lelőhely koordinátái: 466150– 263433
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1357
Lelőhely típusa: templom és temető
Lelőhely kora: Árpád-kor; kora újkor
Lelőhely védettsége: Kiemelt régészeti védelem.
Lelőhely leírása: A templom körül a korai középkor óta kerítéssel körülvett temető volt. Az
erődítés-jelleg miatt a temető területét nem lehetett növelni, ezért a régi sírhelyeket kellett újra
felhasználni. A középkorban a mészárosok kápolnát építettek a templom körüli temetőbe,
amelyet Szent Jakabról neveztek el. Ennek kriptájában gyűjtötték össze a régebbi sírokban lelt
csontokat, hogy továbbra is szentelt helyen nyugodjanak. A 13. században épített kápolnát
ossariumnak használták.
Szent Jakab-kápolna a román és gótikus stílus közötti átmenet jelentős példája
Magyarországon. Ez a kápolna Sopron egyik legrégebbi középkori épülete.
Egy ideig az evangélikusok használták a 17. században.
Később elvesztette jelentőségét és lőszerraktárként szolgált.
A város 1748-ban rendbe hozatta.
A 19. században templomi felszereléseket raktároztak benne.
1866-ban ifjú Storno Ferenc és Storno Kálmán restaurálták.
A kápolna egyetlen nyolcszög alaprajzú hajóból áll. A hajót magas sátortető fedi. A Szent
Mihály-templom felé fordulva nyílik csúcsíves kapuja, amelyhez lépcső vezet. Ívmezejében
román kori dombormű látható: két sárkány fogja közre az életfát. Felette a kápolna jótevőinek
emléktáblája. A szentélyrészen három kis ablak nyílik, a hajón egy nagyobb. Emellett van a
kör alaprajzú kripta - a tulajdonképpeni csontház - ajtaja. Ezen azonban nem lehet átmenni,
mert a lépcsők abbamaradnak. A csontokat csak ledobták. A mély kripta kupolaszerű
boltozatát nyolc hevederív tartja. A kápolna falait a középkorban festmények borították.
Storno a restauráláskor megtalálta a maradványaikat. Ma az ő általa készített freskók díszítik
a falat. A templomkertben áll az ifjú Storno Ferenc tervei alapján 1892-ben készített
neogótikus keresztút. A domborműveket Hild Károly soproni kőfaragó készítette. A kőfaragó
a Stornoékkal való szoros együttműködés folytán a középkor művészete felé hajlott. Nagyobb
műve a Szent Mihály-templom szószéke
Lelőhely kutatása:
2009: Nagy levente adatgyűjtése
2009: Nagy Levente és Jankovich Bésán Dénes helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Revízió védett régészeti területről, Sopron, Szt. Mihály templom [600/3571/2009]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]
Sopronnak római s magyar régésigeiről. [In: Halász Géza szerk. A magyar orvosok és
természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Pest 1863, 248 p.]
Romanische Sakralbauten Westpannoniens. [Eisenstadt 1985, 304. p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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97. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szentlélek templom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52646
Lelőhely koordinátái: 465832– 263319
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2099
Lelőhely típusa: templom
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A 14. században épült, későgótikus-barokk Szentlélek-templom valószínűleg
a Keresztelő Szt. János templomhoz hasonlóan a johannita lovagrend alapította és az utca
túloldalán felépült ispotály (kórház) kápolnájaként szolgált. Először 1406-ban említik a
források, építése az 1300-as évek végére valószínűsíthető. 1476-ban már Sopron legjobban
felszerelt kápolnájaként írnak róla, emellett könyvtár is tartozott hozzá. Később a johannita
rend megszűnésével a városplébános házikápolnájaként használták, mivel a kápolna a
mindenkori városplébános telkén ált. Egy 16. századi oklevél négy mellékoltáráról ír, Szent
Flórián, Hétfájdalmú Szűz, Szent Péter és Pál, illetve Szent Erazmus tiszteletére állították
őket. 1605-ben a törökök megrongálták a templomot. 1608-ban a plébánia ékes temploma, a
Szent Mihály templom protestáns kézre került, így a továbbiakban a Szentlélek-templomot
használták a katolikusok plébániatemplomként. Nagyjából ezidőtől kezdve nevezik a források
templomnak az épületet. A török által okozott károkat csak 1627-ben kezdték meg
helyreállítani.
A gótikus stílusú templom északkelet-délnyugati tájolású, szentélye, a kor kánonjának
megfelelően, keleti irányba néz. Külső hossza 20, szélessége 8 méter. Alaprajzi érdekessége,
hogy főhomlokzati fala nem merőleges a hosszfalakra, hanem teljesen organikus módon az
utca vonalát követi, emellett hasonló alaprajzi rendellenességek figyelhetők meg a szentély és
a hajó csatlakozásának tekintetében. A templom egyszerű, egyhajós tömeggel jelenik meg a
szűk utcák között, alacsony hatszögű tornya a hajó gerincvonalán se nyúlik túl. A
főhomlokzat csúcsíves, bélletes kapuját és mérműves ablakát egyszerű övpárkány választja el.
Az oldalsó, barokk előcsarnok mellett két karcsú támpillér fut fel a harangok magasságáig. Az
előcsarnok egyenes záródású ajtaja felett barokk, íves szemöldökpárkány húzódik. Az
oldalhomlokzatot kétszakaszos támpillárek kísérik, amelyek között barokk, félkőríves ablakok
világítják meg a belsőt, a régi csúcsíves ablakok nyomai jól láthatóak. A nyolszög három
oldalával záródó szentély a hajóval azonos magasságú. A templom jellegét erősen
meghatározza a nagy dőlésszögű tető.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Sopron. A Szentlélek- és a Keresztelő Szent János templom. [TKM 591. Bp. 1998, 16 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopronnak római s magyar régésigeiről. [In: Halász Géza szerk. A magyar orvosok és
természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Pest 1863, 248 p.]

264

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

98. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szentlélek u. 2. (másodlagos lh.)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52647
Lelőhely koordinátái: 465822– 263339
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2098/1
Lelőhely típusa: szórvány
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen másodlagosan egy római kori faragott kő töredéke került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
99. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szentlélek u. 13.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52648
Lelőhely koordinátái: 465790– 263363
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 674
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori és római kori épületmaradványok kerültek elő a
feltárás során.
Lelőhely kutatása:
1969: Dávid Ferenc falkutatása
1971: Gergelyffy András falkutatása
1971: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Fabricius ház. Szentlélek u. 13. [RégFüz I/25 (1972) 38-39.]
Szentlélek u. 13. Fotók, 1971. [SM Rég. Ad. 453.]
Oltárjavadalmas ház feltárása és helyreállítása Sopron külvárosában. [in: Magyar
Műemlékvédelem 1971-72. Bp. 1974, 147-173.]
Szentlélek u. 13. Ásatási dokumentáció, 1971. [SM Rég. Ad. 417.]
Sopron, Szentlélek u. 13. [in: Az Országos Műemléki Felügyelőség helyreállításai 19731974-ben. Magyar Műemlékvédelem 1973-1974. Bp. 1977, 329-339.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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100. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent Mihály kapu
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52649
Lelőhely koordinátái: 466206– 263508
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1452/4, 1452/5, 1410/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: vaskor, római kor, késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen kora újkori emlékek kerültek elő a feltárások során. A lelőhelyen
késő középkori kemence maradványai is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1995: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Szent Mihály u., Szt. Mihály kapu keresése. Ásatási dokumentáció, 1995. [SM Rég.
Ad. 790.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
101. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent Mihály u. 3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52642
Lelőhely koordinátái: 465901– 263376
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1023/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Árpád-kori és kora újkori épületmaradványok kerültek elő a
feltárás során.
Lelőhely kutatása:
1964: Dávid Ferenc falkutatása
1970: Dávid Ferenc falkutatása
1972: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Szt. Mihály u. 3. (Pozsonyi u. 3.). [RégFüz I/26 (1973) 109.]
Sopron-Pozsonyi u. 3. (Szent Mihály u. 3.). [in: Az Országos Műemléki Felügyelőség
falkutatásai 1969-1970. Magyar Műemlékvédelem 1969-1970. Bp. 1972, 431-436.]
A soproni Pozsonyi út 3. sz. ház kutatása és helyreállítása. [in: Magyar Műemlékvédelem
1973-1974. Bp. 1977, 125-145.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A középkori Sopron régészeti kutatásáról. [Dtúli Dolg 3 (1991) 125-144.]
Sopron-Előkapu, Ötvös u., Szt. Mihály u. 3. [RégFüz I/25 (1972) 101.]
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Régészeti tevékenység 1972-ben. [SM Rég. Ad. 447.]
102. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent Mihály u. 14.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52652
Lelőhely koordinátái: 466016– 263382
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1055
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1995-ben egy házépítés alapgödrében, az utcafronttól 7 méterre a keleti
metszetfalon 450 cm szélességben Árpád-kori hulladékgödör került elő. Az udvarszinttől 130
cm mélyen jelentkezett a régészeti jelenség. A feltöltésben 11. századi kerámiatöredékek
voltak, amit hamuréteg fedett. A lelőhelyen 15 cm vastag pirosra égettt kemece omladékréteg
is volt. A fennálló ház lépcsőházának fala alatt és az égett réteg között szürke földréteg
található. A lelőhely az egyik Árpád-kori váralj település maradványaként regisztrálta Gömöri
János.
Lelőhely kutatása:
1995: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, Szent Mihály u. 14. 1995. [SM Rég. Ad. 832.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
103. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Taródi-vár
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52659
Lelőhely koordinátái: 463286– 262261
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7542; 7544
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: neolitikum
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a Lengyeli kultúra lelőhelye került elő. A területről kőeszközök
is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1971: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron-Nándor-magaslaton a "Taródi-vár"-nál végzett leletmentésről. 1971. márc.
5-9. [SM Rég. Ad. 403.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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104. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Téglagyár, agyagbánya
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52660
Lelőhely koordinátái: 467205– 263086
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 5242/19; 5242/69
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1974 októberében Pápai János egy vaskardot hozott be a Soproni
múzeumba. A fegyvert a téglagyár melletti agyagbányában, a kotrógép hozta felszínre. Sajnos
a gép olyan mértékben megbolygatta a kardot is magába foglaló sírt, hogy kiszállásunkkor
semmilyen leletet nem találtunk bolygatlan helyzetben. Néhány erőteljes férficsontvázra valló
karcsont- és combcsont-töredék, a kard letörött hegye, valamint egy szíjvég ezüst lemeze
került csak elő.
Bár az ott dolgozók bemondása alapján a csontváz tájolását rekonstruálhattuk, sıt a közelben
1959–60-ban előkerült egyéb sírokról is tudomást szerezhettünk, összességében mégsem
rendelkezünk elég adattal a megbolygatott temetkezés meghatározásához. Miután a bánya
peremén egy 8 × 25 m-es (már gépileg gyalult) területet feltártunk, a megbolygatott sír
mellett további sírok nem kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1974: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Karikás markolatú vaskard Sopronból. SSz-cikk kézirata. [SM Rég. Ad. 494.]
Karikás markolatú vaskard Sopronból. [SSZ 30 (1976) 143-150.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I. [VariaArchHung 13/1-2.
Budapest, 2002.]
Sopron, Téglagyár. [RégFüz I/28 (1975) 62.]
Jelentés a nemeskéri terepszemléről és a Sopron Téglagyár agyagbányájában végzett
leletmentésről. 19 [SM Rég. Ad. 471-472.]
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105. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Újteleki u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52708
Lelőhely koordinátái: 465155– 263061
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 408
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az Újteleki utcában római kori és Árpád-kori emlékek, valamint egy újkori
dorongút maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1972: Gömöri János helyszíni szemléje
1972: Gömöri János szakfelügyelete
1975: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Újteleki utcában megfigyelt dorongútról. 1972. [SM Rég. Ad. 428.]
Sopron-Újteleki utca 42 előtt megfigyelt dorongút felmérése, 1972. [SM Rég. Ad. 459.]
Sopron-Újteleki u. [RégFüz I/26 (1973) 109.]
Sopron-Újteleki u. [RégFüz I/29 (1976) 86.]
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Kisebb leletmentések és terepszemlék. 1975. jún-aug. [SM Rég. Ad. 501.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
Faburkolatú utak maradványai Sopronban és Győrött. [Arrabona 17 (1975) 91-107.]
Faburkolatú utak maradványai Sopronban és Győrött. [SM Rég. Ad. 487.]
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106. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Vasúti sor
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52710
Lelőhely koordinátái: 465263– 262135
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 6419, 6495, 6497/3, 6123/5
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora; Árpád-kor; késő középkor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori település maradványai kerültek elő a terepbejárások
során. Korábban Csataki E. feljegyzéséből e területen egy római kori műhely maradványairól
voltak ismeretei a kutatásnak.
Lelőhely kutatása: 2003: Gabrieli Gabriella - Nemes András helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Csatkai E. jegyzete. [SM Kézirat.]
Jelentés a Sopron, Vasúti sori terepbejárásról. 2003. [SM Rég. Ad. 901.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés helyszíni szemléről, Sopron Vasúti sor. [KÖH 600/2283/17/2006.]
Római kori lelőhelyek Sopronban. Térkép, 1950. [SM Rég. Ad. 693.]
Római kori pénzleletek Sopron és környékéről. [SM Rég. Ad. 232.]
107. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 1-3. (Majorköz)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52713
Lelőhely koordinátái: 465566– 263320
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 624, 625, 626.
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori szentély maraadványai ismertek. A területen
folytatot ásatások során terra sigillata töredékek, és festménytöredékek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1973: Gömöri János felmérése
2004: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Várkerület 1-3. Leletmentő feltárás dokumentációja. 2004. [SM Rég. Ad. 913.]
Az eddig felfedezett soproni alagutak római lelőhelyek felé vezetnek. [Sopronvármegye
XXVII. évf. 210. sz. (1924.IX.18.).]
Sopron, Várkerület 1-3. Leletmentő feltárás. 2004. [KÖH 600/2485/2006.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Sopronnak római s magyar régésigeiről. [In: Halász Géza szerk. A magyar orvosok és
természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Pest 1863, 248 p.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
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108. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 7. (Rejpál-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52718
Lelőhely koordinátái: 465585– 263351
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 628
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor; késő középkor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori sír és épületmaradvány, valamint késő középkori
emlékek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1966: Czeglédy Ilona ásatása
1966: Czeglédy Ilona falkutatása
1972: Gömöri János ásatása
1973: Gömöri János felmérése
Irodalom, forrás:
Sopron, Rejpál-ház, Lenin krt. 7. Ásatási jelentés, 1966. [SM Rég. Ad. 364.]
Sopron, Rejpál-ház, Lenin krt. 7. Ásatási dokumentáció, 1967. [SM Rég. Ad. 379.]
Sopron, Lenin krt. 7. (Rejpál-ház). [RégFüz I/20 (1967) 41-42.]
Sopron, Lenin krt. 7. (Rejpál-ház). [RégFüz I/21 (1968) 28.]
Jelentés a soproni Rejpál-házban végzett leletmentésről. 1972. [SM Rég. Ad. 450.]
Sopron-Lenin krt. 7. [RégFüz I/26 (1973) 108-109.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Régészeti tevékenység 1972-ben. [SM Rég. Ad. 447.]
Jelentés az OMF Tudományos Osztályának a Várostorony melletti és a Rejpál-házi
leletmentésről. 1972. [SM Rég. Ad. 422.
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109. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 19.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52746
Lelőhely koordinátái: 465739– 263320
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 637
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori út maradványai, valamint római kori oltárkő került
elő és késő középkori leletek is voltak a területen.
Lelőhely kutatása:
1983: Gabrieli Gabriella ásatása
1983–1984: Gálné Lászay Judit falkutatása
1986: Gömöri János ásatása
1988: Gálné Lászay Judit falkutatása
Irodalom, forrás:
A Borostyánkő út keresése a Lenin krt. 19. sz. ház pincéjében. 1983. [SM Rég. Ad. 637.]
Sopron, Lenin krt. 19. [RégFüz I/37 (1984) 127.]
Sopron, Lenin krt. 19. [RégFüz I/38 (1985) 118.]
Jelentés a Sopron, Lenin krt. 19-ben talált római útról. 1986. [SM Rég. Ad. 651.]
Sopron-Lenin krt. Római útkutatás. 1986. [SM Rég. Ad. 692.]
Ásatási jelentés. Sopron-Lenin krt. 19. 1988. [SM Rég. Ad. 706.]
Sopron-Lenin krt. 19. Ásatási napló és rajzok. [SM Rég. Ad. 712.]
Sopron-Lenin krt. 19. [RégFüz I/37 (1984) 55.]
Sopron-Lenin krt. 19. [RégFüz I/40 (1987) 50.]
Sopron-Lenin krt. 19. [RégFüz I/42 (1991) 39.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni reneszánsz kályhacsempék restaurálási dokumentációja. [SM Rég. Ad. 842.]
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110. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 27.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52753
Lelőhely koordinátái: 465740–263320
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 641
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen található épületen Gálné Lászay Judit falkutatását követően
újkori falszövetmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1984: Gálné Lászay Judit falkutatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Lenin krt. 27. [RégFüz I/38 (1985) 118.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
111. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 67. (Füredi-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52777
Lelőhely koordinátái: 465774– 262941
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2165/10; 2171–2172.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori leletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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112. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 75. (Pannonia szálló)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52778
Lelőhely koordinátái: 465733– 262867
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2194/3
Lelőhely típusa: település; fal,
Lelőhely kora: vaskor, római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Sopronban 1892-ben kezdték el a Pannónia szálló alapozási munkáit. Ennek
helyén állt a régi Szarvas vendéglő, melynek pincéje 3,40 m mély volt. Az új szálló alapozási
munkái ennél mélyebbre nyúltak le. 4,80 m-ig kevert földben haladtak lefelé. Ebben a
mélységben homokos kavicsos réteg következett, melyben római kori lapos és építőtéglák
voltak, három helyen falat is találtak, maga a réteg 5,60 m mélységig tartott. A leletanyag
közül terra sigillatákat (köztük négy bélyeges is volt), szarvasagancsokat, hat római érmet
(köztük egy Commodus volt), három bronz nyakperecet találtak, melyek közül az egyik
huzalból készült, egy másiknak pedig a két végén egy-egy állatfej volt kiképezve. Említenek
még egy gyűrűt, egy lószerszámot lemezből, egy kis bronzkulcsot, egy vaskulcsot, különböző
tűket, egy stylust, üvegtöredékeket, egy bronzlándzsát és egy bélyeges téglát. Ebben a vegyes
lelet anyagban került elő egy bikafej, melyet akkor rúdvégnek határoztak meg. A soproni
múzeumban több tárgy ismeretes erről a lelőhelyről: egy bronz kancsófül, egy vaskulcs, négy
térdfibula, három karperec, egy edény, egy kancsó, egy oroszlánszobrocska és a szóban forgó
bikafej. A római kori réteg az egykorú leírás alapján mindössze 80 cm volt. Mivel azonban a
lelőkörülmények részleteit nem ismeri a kutatás és az egykorú leírásban szereplő tárgyak
nem mindenben egyeznek a ténylegesen ma is meglevő tárgyakkal, melyek közül néhány
ugyanennél az építkezésnél, de talán valamivel később, tehát esetleg nem azonos rétegben
került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Északi ivókürtveret a rómaikori Sopronból. [Arrabona 9 (1967) 13-19.]
Régészeti lelet. [Sopron XXII. évf. 60. sz. (1892.V.22.).]
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Vezető Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában. [Sopron 1903, 59
p.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
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113. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Végfordulat 4.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52798
Lelőhely koordinátái: 466118– 262935
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1757
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen újkori épületmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Végfordulat 4. [RégFüz I/29 (1976) 86.]
Kisebb leletmentések és terepszemlék. 1975. jún-aug. [SM Rég. Ad. 501.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
114. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Végfordulat 6.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52799
Lelőhely koordinátái: 466105– 262955
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1731; 1742; 1863.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: vaskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyenegy vaskori település maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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115. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Artzgruber
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52800
Lelőhely koordinátái: 470668– 262211
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-441
Lelőhely helyrajzi száma: 0142/16-18; 0142/35-44; 0145; 0159
Lelőhely típusa: szórvány
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen ismeretlen korú régészeti leletek (vasércminták) kerültek elő a
terepbejárások során.
Lelőhely kutatása:
1974: Gömöri János terepbejárása
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Artzgruber dűlőben végzett terepbejárásról. 1974. [SM Rég. Ad. 465.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
Megjegyzések a soproni Liszt Ferenc Múzeumtól kapott néhány vasérc- és salakmintán
végzett ásvány-kő [SM Rég. Ad. 507.]
116. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Burgstallwiese
.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52801
Lelőhely koordinátái: 472018– 262073
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-441
Lelőhely helyrajzi száma: 0202/1; 0204/1; 0205/3; 0205/5-6; 0206; 0207/1; 01241-01242;
01348.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: bronzkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyenegy bronzkori település maradványai voltak.
Lelőhely kutatása:
1932: Gallus Sándor - Lauringer Ernő ásatása
2005: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Von dem Becken des Fertő. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 192. (1892.VIII.23.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A Sopron városi és megyei múzeum ásatásainak eredménye. [Soproni Hírlap XIX. évf. 196.
sz. (1932.VIII.28.).]
Voltak-e a Fertőben őskori czölöpépítmények? [ArchÉrt 13 (1893) 97-104.]
Soproni leletekről. [ArchÉrt 10 (1890) 71-75.]
Jelentés helyszíni szemléről Sopron-Balf, 2005. máj. 22. [KÖH 600/2745/2005.]
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117. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Dudlesz II. dűlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52803
Lelőhely koordinátái: 465617– 266176
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 01062/61-65.
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyenszórvány késő avar kori övveretek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2003: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés avar kori szórvány övveretek előkerüléséről. 2003. [SM Rég. Ad. 981.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
118. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fáber-rét
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52805
Lelőhely koordinátái: 462680– 261065
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 0563
Lelőhely típusa: erődítés
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen Nováki Gyula 1948-ban ismeretlen korú erődítés maradványait
figyelte meg a terepbejárása során.
Lelőhely kutatása:
1948: Nováki Gyula terepbejárása
Irodalom, forrás:
Nováki Gyula: Az első kutatásaim Sopron környékén. 1943-48. [SM Rég. Ad. 309.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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119. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Gsalzenbach-dűlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52806
Lelőhely koordinátái: 463734– 265452
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0875/3
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: ismeretlne kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú telep nyomai kerültek elő a terepbejárások
során.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
120. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Havas-bérc
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52807
Lelőhely koordinátái: 458660– 260725
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-431
Lelőhely helyrajzi száma: 0710
Lelőhely típusa: szórvány leletek
Lelőhely kora: vaskor, római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen kelta és szórvány római kori leletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1947: Storno Miksa helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Leletek 1938. [SM Rég. Ad. 509.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
Kivonat Storno Ferenc jegyzeteiből, 1964. [SM Rég. Ad. 311.]
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121. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Hegydűlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 51903
Lelőhely koordinátái: 468842– 258663
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 0371/1, 0371/2, 0371/3, 0371/4, 0371/5, 0371/6
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: bronzkor, késő bronzkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen bronzkori és késő bronzkori település maradványai kerültek elő
a terepbejárások alkalmával.
Lelőhely kutatása:
2004: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
2004: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Ásatási jelentés a Sopron-Kópháza, Hegydűlő (hrsz.: 0371/1-6) lelőhelyen végzett helyszíni
szemléről [KÖH 600/2509/2005.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
Lelőhely-bejelentő adatlap. Sopron (Kópháza)-Hegydűlő. 2004. [SM Rég. Ad. 937.]
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122. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – I. halastó
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52808
Lelőhely koordinátái: 468242– 263812
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-441
Lelőhely helyrajzi száma: 071/5-6; 073; 074/8-16
Lelőhely típusa: gát; halastó
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A szóbanforgó halastavakat már Bella Lajos felismerte, de csak egyszer
emlékezik meg róluk és akkor is röviden «Nevezetesek a piscinák (halastavak). Ezek a Balfi
úttól éjszakra sorba-rendre következtek egymásután a zsilipfokos tavon tulig egészen a Rákos
Patakig. Nem állhatom meg, hogy a soproniak figyelmét fel ne hívjam arra a körülményre,
hogy a mi gazdapolgáraink igen helyesen mondják «kleine und grosse Deichtmühle». A
Deicht szó jelenti a vizet duzzasztó gátat. Aki jól odahallgat az öreg gazdák kiejtésére,
bizonyára meghallja a „t” hangot.» Bella e rövid említésen kívül sajnos nem írt többet róluk,
így e halastavak a köztudat elıtt jóformán az ismeretlenség homályában maradtak. Ennek
megszüntetésére adjuk az alábbiakban leírásukat.A Szárhalmi-erdő változatos fennsíkjának
nyugati széle alatt keskeny völgy húzódik, melyet egyik oldalról az említett erdő nem magas,
de aránylag meredek széle, másik oldalán pedig a város felé lassan emelkedő alacsony domb
határol. Szélessége változó, de sehol sem éri el a 150 métert. Kezdetét körülbelül a Pinty-tető
alá lehet helyezni és egészen a Rákos patakig tart egyenletes eséssel, mintegy 4,5 km
hosszúságban. A Szárhalmi-erdő erre felé esı oldalának és a város felé emelkedő
domboldalnak valóságos vízgyőjtője. Keskenysége, egyenletes lejtése és vízgyőjtő szerepe
mindenképpen alkalmassá tette, hogy benne halastavakat létesítsenek. Ezeknek a ma is jól
látható nyomai: I. gát. A töltés rendkívül széles, valósággal ellaposodó, nyilván átalakításon
ment keresztül. Szélessége 50,hossza 80 méter. Déli szélén a Fertı partján lévı
Halászcsárdához vezető kocsiút megy végig. A töltés jelenlegi magassága átlag 1 méter,
nyugati vége felé vízáteresztő nyílás van. Az ehhez tartozó egykori tó alakja majdnem
szabályos téglalap, felsı része gömbölyő. Hossza 260, szélessége 60 m. Két oldala ferdénvan
levágva, a végén ez már hiányzik. Az egész terület jelenleg rét.
Lelőhely kutatása:
1958: Nováki Gyula terepbejárása
Irodalom, forrás:
Római kori halastavak. [SSz 12 (1958) 63-65.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Kivonat Storno Ferenc jegyzeteiből, 1964. [SM Rég. Ad. 311.]
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123. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – II. halastó
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52809
Lelőhely koordinátái: 468251– 264186
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 050/112; 059/2-3; 060; 061/1; 062
Lelőhely típusa: gát; halastó
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A szóbanforgó halastavakat már Bella Lajos felismerte, de csak egyszer
emlékezik meg róluk és akkor is röviden «Nevezetesek …a piscinák (halastavak) …Ezek a
Balfi úttól éjszakra sorba-rendre következtek egymásután a zsilipfokos tavon tulig egészen a
Rákos Patakig. Nem állhatom meg, hogy a soproniak figyelmét fel ne hívjam arra a
körülményre, hogy a mi gazdapolgáraink igen helyesen mondják «kleine und grosse
Deichtmühle». A Deicht szó jelenti a vizet duzzasztó gátat. Aki jól odahallgat az öreg gazdák
kiejtésére, bizonyára meghallja a „t” hangot.» Bella e rövid említésen kívül sajnos nem írt
többet róluk, így e halastavak a köztudat elıtt jóformán az ismeretlenség homályában
maradtak. Ennek megszüntetésére adjuk az alábbiakban leírásukat.A Szárhalmi-erdő
változatos fennsíkjának nyugati széle alatt keskeny völgy húzódik, melyet egyik oldalról az
említett erdő nem magas, de aránylag meredek széle, másik oldalán pedig a város felé lassan
emelkedő alacsony domb határol. Szélessége változó, de sehol sem éri el a 150 métert.
Kezdetét körülbelül a Pinty-tető alá lehet helyezni és egészen a Rákos patakig tart egyenletes
eséssel, mintegy 4,5 km hosszúságban. A Szárhalmi-erdő erre felé esı oldalának és a város
felé emelkedő domboldalnak valóságos vízgyőjtője. Keskenysége, egyenletes lejtése és
vízgyőjtő szerepe mindenképpen alkalmassá tette, hogy benne halastavakat létesítsenek.
Ezeknek a ma is jól látható nyomai: II. gát. Ez tekinthetı a legépebbnek, távol minden úttól,
jelenleg szántó és rét határát képezi. Hossza 130 magassága 1,20–2 méter között váltakozik,
alapszélessége 3–4 m. A gát több mint fele részben benyúlik az erdőbe, ahol az emelkedő
domboldalnak megfelelıen egyre alacsonyabb lesz. Nyugati vége felé vízáteresztő nyílás van.
Az egykori tó alakja egyenletesen hosszúkás, csak a gát mellett szélesedik ki, hossza kb. 200
m, szélessége 100 m, valamikor az I. gátig nyúlhatott el. Jelenleg a II. gáthoz közel esı terület
száraz szántóföld, míg a többi része valamivel mélyebben fekvő, ma is mocsaras, benne áll az
ún. Nemeskút (Edelbrunn)
Lelőhely kutatása:
1958: Nováki Gyula terepbejárása
Irodalom, forrás:
Római kori halastavak. [SSz 12 (1958) 63-65.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Kivonat Storno Ferenc jegyzeteiből, 1964. [SM Rég. Ad. 311.]
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124. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – III. halastó
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52811
Lelőhely koordinátái: 468016– 264749
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 040; 057/253-254; 057/259; 057/273; 057/290; 057/321-322.
Lelőhely típusa: gát; halastó
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A III. gát a II. gáttól északra 45 méterre egy egészen gyenge, alig 20–30 cm
magas, 60 m hosszú gát következik,melynek csak keleti vége éri el az 50 cm magasságot. Ez
nem lehetett külön tónak a gátja, túl közel van a II. gáthoz és maga a terület is gyengén lejt.
Egykori rendeltetése ismeretlen. A III. gát. Ez is bolygatatlannak látszik, út nem visz át rajta.
Hossza 80, magassága 1,80, alapszélessége 12–14 m. Keleti vége felé 17 méter hosszúságban
át van vágva. Máshol nincs rajta átvágás, így ez lehetett a vízáteresztő, de eredetileg aligha
lehetett ilyen széles. A hozzá tartozó tó alakja nagyjából háromszög, gömbölyő csúccsal.
Hossza 120, szélessége 60 m, a vége a II. gáthoz közel eső kis gáttól nem lehetett messze.
Lelőhely kutatása:
1958: Nováki Gyula terepbejárása
Irodalom, forrás:
Római kori halastavak. [SSz 12 (1958) 63-65.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Kivonat Storno Ferenc jegyzeteiből, 1964. [SM Rég. Ad. 311.]
125. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kell-földek
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52814
Lelőhely koordinátái: 462423– 263708
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 0788/30; 0788/53; 0795/1; 0796/1-2; 0796/4-5
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor, bronzkor, késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori kőeszköz, bronzkori település maradványa, valamint
késő középkori és kora újkori településmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2005: Gömöri János terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron, Északi tehermentesítő út. Régészeti hatástanulmány 2005. [SM Rég. Ad. 983.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Kivonat Storno Ferenc jegyzeteiből, 1964. [SM Rég. Ad. 311.]
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126. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Magashíd
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52817
Lelőhely koordinátái: 462055–257817
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-434
Lelőhely helyrajzi száma: 0624
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1952 nyarán a Magashídtól NyNyD-re, kb. 50 m távolságban, egy
meredeken felfelé tartó kocsiút jobboldalán útjavításnál salakokat és fujtatócsőtöredékeket
találtak. Ezekre lett figyelmes Bschaden Emil erdész s a leleteket behozta a soproni
múzeumba. E bejelentés alapján októberben megindult az ásatás. Ennek során egy
vasolvasztókemence romjait tárta fel Nováki Gyula. A kemence enyhe lejtéső, déli fekvéső
hegyoldalon volt s teljesen tönkrement állapotban került elő. A romok kb 3,5 m. átmérıjő,
nagyjából köralakú területet foglaltak el, melynek kis részét az útjavítással kapcsolatban már
elhordták. A rétegződé: 5–10 cm humusz, 20 cm salak, 30–40 cm vörösre égett föld. Ez
azonban csak általános kép, mert a salakból és vörösre égett földből egyaránt volt a felső és
alsó részekben. Közben 25 darab kis agyagfujtatócsövet is találak, melyek minden rendszer
nélkül, valamennyi már másodlagos helyen, többnyire az előbb említett rétegek között voltak.
Általában már 70 cm mélységben elérték az érintetlen talajt. A fujtatócsövek hossza átlag 12
cm, alakjuk tölcsérre emlékeztet. A hozzájuk kapcsolódó fujtató felé esı vége 7–8 cm-re
szélesedik ki, tűzbe érő végük pedig 2,5–3 cm átmérőjű. Utóbbi végükön több-kevesebb
erősen ráégett salak van. A kemence falából is sikerült pár nagyobb töredéket megmenteni. A
legnagyobb töredék átmérője kb 40 cm, kissé 137ívben hajlik. A kemence köralakú és
átmérője 90–100 cm körül volt. A fal anyaga az arra a helyre jellemzı erısen agyagos,
kavicsos föld, belső oldala erősen salakos, külső oldala vörösre égett, vastagsága átlag 10 cm.
Lelőhely kutatása:
1952: Nováki Gyula ásatása
1956: Nováki Gyula ásatása
Irodalom, forrás:
Adatok a Sopron-Magashídi vasolvasztó telepről. [Kohászati Lapok 94 (1961) 373-378.]
A Sopron-magashídi leletmentés dokumentációja, 1952. [SM Rég. Ad. 19.]
A Sopron-Magashídi ásatás naplója, 1956. [SM Rég. Ad. 102.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. [Sopron 2000, 373
oldal]
A magyarországi vaskohászat régészeti emlékei. [In: Heckenast G.- Nováki Gy.- Vastagh G.Zoltay E.: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban ( A honfoglalástól a
XIII. század közepéig). Bp. 1968, 13-76]
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127. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Pihenőkereszt
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52825
Lelőhely koordinátái: 468019– 261771
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-441
Lelőhely helyrajzi száma: 0346/1
Lelőhely típusa: település; temető
Lelőhely kora: őskor, római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori kőeszköz, bronzkori település maradványa, valamint
késő középkori és kora újkori településmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1954: Nováki Gyula helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Új borostyánkő-lelet. [ArchÉrt XIII (1879) 163-164.]
Hírek. [Sopron IX. évf. 38 (1879.V.13.).]
Régi kőkeresztjeink. [Új Sopronvármegye V. évf. 64. sz. (1943.III.20.).]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Római leletekről Sopronban. [ArchÉrt 16 (1896) 225-259.]
Leletek 1938. [SM Rég. Ad. 509.]
Tompos Ernő mérnök szóbeli közlései. 1954. [SM Rég. Ad. 41.]

284

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

128. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Pozsonyi úti homokbánya
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52832
Lelőhely koordinátái: 466775– 264363
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 02/62; 4973/42
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1955. augusztus 31-én Horváth István homokbányai munkavezetı értesítette
a múzeumot, hogy a bányában embercsontot találtak. A lelőhely a bánya Ny-i oldalában, egy
aránylag magas és csúcsos természetes homokdomb tetején volt. Előzőleg a dombnak már
több mint a felét lebányászták, de állítólag semmi sem került elő. Az 1. sír. Mire a múzeumot
értesítették, addigra már csak a koponya nagyobbik része és a jobbváll a felkarral volt eredeti
helyén, többi részét már kiszedték. Melléklet állítólag nem volt, csak egy hosszúkás állati
fogat emlegettek, mely valahol a baloldalán volt, de közben elkallódott. A csontváz iránya
ÉÉK–DDNy volt, a fej ÉÉK felé. Méréseket már nem lehetett végezni. A sírmélység kb. 40–
50 cm volt az eredeti felszín alatt. A 2. sír: a koponya mélység az eredeti felszín alatt kb. 4050 cm-re. A váz hossza a sarokcsonttól a koponyatetőig 153.3 cm. Az irány az 1. sírral
azonos, fej ÉÉK felé. Nyújtott karok, kissé ölbe téve, a vállak erősen összehúzva, feje elıre
beesve a két váll közé, kissé jobbra dőlve. E két sír egymáshoz egészen közel feküdt. Az 1. sír
koponyája a 2. sír lábfejétől lejjebb, ferdén jobbra, 60 cm távolságra volt. E két síron kívül
korábban semmi lelet sem került elő. Azóta az egész dombot lebányászták, de több sír már
nem mutatkozott. A két sír közül csak a 2. sírból vannak mellékletek, azok is nagyon
szegényesek.
Lelőhely kutatása:
1955: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1971: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, I. sz. homok bányatelek és környéke. Régészeti hatástanulmány 2004. [SM Rég. Ad.
869.]
Állatcsontleletek meghatározása. Sopron-Pozsonyi úti homokbánya, 2. sír. 1956. [SM Rég.
Ad. 90.]
Leletmentő ásatások az 1955. évben. Sopron-Pozsonyi út. [ArchÉrt 84 (1957) 88.]
Avar sírok a Sopron-Pozsonyi úti homokbányában. [SSz 12 (1958) 166-167.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I. [VariaArchHung 13/1-2.
Budapest, 2002.]
Ásatási dokumentáció a Vásárosmiske, Baksa-hegy leletmentésről 1956. [SM Rég. Ad. 83.]
Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz II. Tájolás. [Arrabona 17
(1975) 5-90.
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129. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Pozsonyi úti homokbánya, szeméttelep
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52844
Lelőhely koordinátái: 466664– 264446
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0118; 4472/16; 4902/23-25; 4973/42
Lelőhely típusa: szórvány
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen szórvány őslénytani emlékek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2004: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, I. sz. homok bányatelek és környéke. Régészeti hatástanulmány 2004. [SM Rég. Ad.
869.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopronvármegye és Sopron szab. kir. város Régészeti Társulatának 1898. évi jelentése.
[Sopron 1899, 31p.]
2130. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – I. homok bányatelek
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52845
Lelőhely koordinátái: 467366– 264333
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 057/54, 057/55
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor, késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őslénytani emlékek, korai újkori és késő középkori
településmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2004: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, I. sz. homok bányatelek és környéke. Régészeti hatástanulmány 2004. [SM Rég. Ad.
869.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Kivonat Storno Ferenc jegyzeteiből, 1964. [SM Rég. Ad. 311.]
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131. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Présháztelep
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52846
Lelőhely koordinátái: 470926– 263017
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-441
Lelőhely helyrajzi száma: 183/16; 183/19; 184
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: vaskor, népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhely közigazgatásilag Sopronhoz tartozik, azon a keskeny sávon
fekszik, ahol a város határa eléri a Fertőt. A legközelebbi települési egység a Soproni Állami
Gazdaság fertőparti üzemegységének központja, az ún. Présháztelep. A közvetlen környék
legjellemzőbb, meredeken közvetlenül a Fertőre lejtő dombja tetején helyezkedik el a I9.
századi temető, körülbelül félúton Balf és Fertőrákos között. A közelből egyéb, kelta- és
hallstattkori leletek is előkerültek, elhelyezkedésük az onban eltérő, például a kelta csontvázas
sírok jóval alacsonyabb szinten feküdtek. A kőkitermelés során előbukkant első sírról
Polgár János üzemegységvezető értesítette a múzeumot 1966. február 17-én. A temetkezések
közül az 1. és 2. számút bolygatták meg. A 3. számú sírban kelta és hallstatt kori cserepek
voltak. Az ásatás sor án kiderül t, lövészárokkal bolygattak meg itt egy kelta sírt. A 4. sz. sír
foltjának kis része volt csaklátható ekkor. A munkások az 5. sz. kelta sírt is feldúlták.1966. I
I. 25—III. 1. és IV. 13—20. között végezte el Tomka Péter a leletmentő ásatást. Észak felé
az út, illetve az útmenti kis kőbánya határolja a temetőt. Sem az út bevágásánál, sem a
korábbi kitermelés során nem kerültek elő sírok. Az úton túl É felé már a lejtő kezdődött,
ugyanez a helyzet volt az ásatási terület D-i szélénél is. Errefelé tehát a temetőt lezártnak,
teljesen feltártnak volt tekinthető. Ny és K felé ilyen biztonsággal nem lehetett körbehatárolni
a temetőt. Nyugat felé a domb enyhe emelkedőjén lehetnek még sírok.
Lelőhely kutatása:
1966: Tomka Péter ásatása
2008: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron-Présháztelep melletti leletmentésről. 1966. [SM Rég. Ad. 325.]
Sopron-Présháztelep. Ásatási dokumentáció, 1966. [SM Rég. Ad. 332.]
Sopron-Présháztelep. [RégFüz I/20 (1967) 59-60.]
A Soproni-présháztelepi IX. századi temető. [Arrabona 11 (1969) 59-61.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I. [VariaArchHung 13/1-2.
Budapest, 2002.]
Jelentés a Sopron, Présház lelőhelyhez kapcsolódó helyszíni szemléről, 2008. [KÖH
600/2577/2009]
Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz II. Tájolás. [Arrabona 17
(1975) 5-90.]
Nagycenk múltja és jelene. [Sopron 1983.]
Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz. III. Koporsóhasználat a
tápi teme [Arrabona 19-20 (1977-1978) (1978) 17-108.]
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132. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronkőhidai országút
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52854
Lelőhely koordinátái: 467156– 265887
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 04/142; 04/142; 01118; 12014/9-11
Lelőhely típusa: sír
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori kőeszköz, bronzkori település maradványa, valamint
késő középkori és kora újkori településmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri Jánosnhelyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
A Sopronkőhidai országútnál előkerült csontváz. Helyszínrajz. [SM Rég. Ad. 656.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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133. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szárhalmi-erdő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52855
Lelőhely koordinátái: 468884– 266010
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 0136
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Szárhalmi erdıben, a Nagy- és Kis-Tómalom feletti rom. Az erdőben, a
közvetlen környék legmagasabb pontján van egy nagy és mély négyszögletes rom, melynek
belsejét magas törmelékhalmaz fedi. Ettől ÉÉNy-ra kb. 100 méterre, kissé lejjebb, egy
hasonló jellegű és mérető, de sokkal rosszabb állapotú rom van. Sokak felfogása szerint ez lett
volna az 1464-ben elpusztult Macskakővár. Az erdő kiritkítása után 1961 nyarán került sor a
munkára, a felső romnál, a nagy mennyiségő törmelék miatt nem sikerült teljesen feltárni a
kutatóknak az egészet, a lényeges részeket sikerült megvizsgálni a kutatóknak. Az ásatás
során feltárásra került a falnégyszög ÉNy-i széle, valamint a DNy-i fal mentén egy kemény,
rövid szakasz. A vastag törmelékréteg ellenére az Ék-re esı nyílás előtt 1 m hosszúságban
elérték az érintetlen talajt is. Az ásatás eredményei alapján a felső romot a következőképpen
írhatak le Nováki Gyula. A rom egy falnégyszögből és egy hozzá csatlakozó falmaradványból
áll. Megközelítıen négyzet alakú, alsó mérete 4,85×5,35, felsı mérete a megmaradt falakig
5,00×5,65 m.
Nováki megállapítása szerint a rom mészégető kemence volt és annak is épült, tehát nincsen
szó egy korábbi épület másodlagos felhasználásáról sem. A kemence fafűtéses volt, két
tüzelőnyílással. A két keskeny tüzelőtér bent a kemencében nyilván összeköttetésben volt
egymással, ha gazdaságosan akarták felhasználni a hőmennyiséget. A körbefutó és középen
benyúló padkára boltozták a kiégetésre szánt mészkövet. Hogy milyen magas volt eredetileg a
kemence és volt-e felül állandó teteje, erre semmi nyomot sem találtunk, a falak csak
függılegesen maradtak meg. A tüzelés mindkét tőztérben egyidőben történhetett, a padkán
felüli részen ugyanis semmi nyoma sincs annak, hogy ketté osztották volna a kemencét.
Lelőhely kutatása:
1948: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1961: Nováki Gyula ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Szárhalmi-erdei ásatás naplója. 1961. [SM Rég. Ad. 273.]
A Tómalom középkori előzményei. (Fejezet a soproni határ történetéből.). [SSz 46 (1992)
150-167.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az első kutatásaim Sopron környékén. 1943-48. [SM Rég. Ad. 309.]
A Szárhalmi erdő romjai. [SSz 16 (1962) 341-348.]
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134. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szárhalmi-erdő, Kistómalom feletti rét
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52860
Lelőhely koordinátái: 468455– 265409
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 038
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: bronzkor, vaskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen bronzkori és vaskori sírmaradványokat sikerült regisztrálni.
Lelőhely kutatása:
1973: Gömöri János terepbejárása
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Artzgruber dűlőben végzett terepbejárásról. 1974. [SM Rég. Ad. 465.]
Sopron-Szárhalmi erdő. [RégFüz I/27 (1974) 17.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Sopron környéki régészeti lelőhelyekről. 1973. ápr. 30. [SM Rég. Ad. 442.]
135. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szarvas-hegy
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52861
Lelőhely koordinátái: 461147– 258194
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-433
Lelőhely helyrajzi száma: 0627; 0630
Lelőhely típusa: szórvány
Lelőhely kora: vaskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen szórvány kelta köpüs balta került elő.
Lelőhely kutatása:
1996: Gömöri János adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron-Ház-hegy és Szarvas-hegy között talált kelta köpüsbaltáról. 1996. [SM Rég.
Ad. 768.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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136. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Tiefenbach-dűlő I. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52862
Lelőhely koordinátái: 463189– 265467
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0856/20-27; 0856/81-88
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen egy Árpád-kori település emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007
137. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Tiefenbach-dűlő II. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52863
Lelőhely koordinátái: 462728– 265914
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0858/4-32; 0858/82-113; 0858/122-164
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori településmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007
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138. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Tiefenbach-dűlő III. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52864
Lelőhely koordinátái: 462183– 266304
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0840/1; 0858/116–119.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: vaskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen hallstatt kori településmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007
139. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Tiefenbach-dűlő IV. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52865
Lelőhely koordinátái: 463476– 265204
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0840/1; 0856/1; 0856/205
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori településmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007
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140. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Untenacker-dűlő I. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52867
Lelőhely koordinátái: 464788– 264528
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0884/1; 4455/4
Lelőhely típusa: salak
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú salakmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007
141. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Untenacker-dűlő II. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52868
Lelőhely koordinátái: 464369– 265004
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0850/23; 0851; 0879/1; 0880/14; 0880/16-18; 0880/21; 0880/4243; 0880/48-49
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római korú településmaradványokat sikerült megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007
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142. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Untenacker-dűlő III. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52870
Lelőhely koordinátái: 464537– 265274
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0880/1; 0880/3-7, 0880/9-10; 0880/39.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római korú településmaradványokat sikerült megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007
143. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Untenacker-dűlő IV. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52872
Lelőhely koordinátái: 464440– 265194
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 880/1; 880/3-12; 0880/39
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: ismeretlen kor; őskor; középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú salakmaradványok, valamint őskori és
középkori településmaradványokat sikerült regisztrálni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
144. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Untenacker-dűlő V. lelőhely
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Lelőhely KÖH azonosító száma: 52877
Lelőhely koordinátái: 463972– 266254
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0873/4; 4521/48-50
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori településmaradványokat sikerült megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
145. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Untenacker-dűlő VI. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52879
Lelőhely koordinátái: 463647– 266112
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0870/19-24
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori településmaradványokat sikerült megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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146. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Untenacker-dűlő VII. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52881
Lelőhely koordinátái: 463581– 266264
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0870/3-5; 0870/13-23
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori településmaradványokat sikerült megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
147. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Unterwiesen-dűlő I. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52883
Lelőhely koordinátái: 463107– 267615
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0892/159, 0892/160, 0892/161
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori provinciális településmaradványokat sikerült
megfigyelni a kutatóknak.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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148. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Unterwiesen-dűlő II. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52884
Lelőhely koordinátái: 462181– 269282
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0897
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: vaskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen vaskori kelta településmaradványokat sikerült megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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149. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várisi erdő, Ojtozi fasor
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52885
Lelőhely koordinátái: 464795–260689
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 6703/6; 6798/8.
Lelőhely típusa: út
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A rómaiak igyekeztek minél rövidebb úton kapcsolatot fenntartani a
tartományok városaival, ezért útjaikat a lehetı legegyenesebb vonalon jelölték ki. Így került
sor arra, hogy a Scarabantiába dél felől érkező út nem a közlekedésnek jobban megfelelő
soproni völgyben van, ahová a harkai domb alatt kellett volna bekanyarodni, hanem inkább a
katonai lőtér–Városi erdő valamivel meredekebb, de rövidebb vonalát választották, így
érkezett az út pontosan a város déli oldalához.A római birodalom megszűnte után azonban ez
az É–D irányú forgalom megszűnt. A magyarok honfoglalása után pedig éppen beleesett ez az
útvonal a nyugati határvédelmi övezetbe, ahol É–D irányú közlekedésre már nem volt
szükség, ezért a római kori út, legalább is Sopron környékén, teljesen feledésbe merült, az
erdő hamar belepte. A lelőhely azoonos a KÖH 52439. számú lelőhelyével.
Lelőhely kutatása:
1953: Nováki Gyula ásatása
1955: Nováki Gyula ásatása
1993: Gömöri János ásatása
1994: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Váris, római út. 1993. [SM Rég. Ad. 793.]
Sopron-Várisi erdő. [RégFüz I/47 (1996) 43.]
Sopron-Várisi erdő. [RégFüz I/48 (1997) 48.]
Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján. [SSz 16 (1962) 135-139.]
A Scarbantiából Savariába vezető római kori út. [SSz 10 (1956) 175-179.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). [SSz 9 (1955/3-4) 143-46.]
Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régészeti társulatáról. [ArchÉrt 29 (1909) 181-186.]
Adat a Scarbantiából vezető rómaikori út topográfiájához. [SSz 10 (1956) 387-388.]
Római út nyoma a Váris és a katonai lövölde között. [SM Rég. Ad. 32.]
A Sopron-Várisi erdőben végzett római útátvágás. 1955. [SM Rég. Ad. 84.]
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150. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Weidendorn-dűlő I. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52886
Lelőhely koordinátái: 461932– 264488
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-413
Lelőhely helyrajzi száma: 0802/20; 0802/27
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori településmaradványokat sikerült megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
151. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Weidendorn-dűlő II. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52887
Lelőhely koordinátái: 461368– 264755
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-413
Lelőhely helyrajzi száma: 0802/22-25
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori településmaradványokat sikerült megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János - Gabrieli Gabriella terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. [SM Rég.
Ad. 722.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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152. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Zins-dűlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52888
Lelőhely koordinátái: 467977– 259807
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-434
Lelőhely helyrajzi száma: 0375/66-67; 0375/79-87; 0375/90; 0375/122; 0375/127; 0375/132;
0375/138–139; 0375/140; 0375/142; 0375/145; 0375/153; 0375/155-158; 0375/160-161;
0375/163.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor; római kor; Árpád-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori településmaradványokat, valamint római kori, Árpádkori és késő középkori településmaradványokat egyaránt sikerült feltárni. A régészeti
kutatások alapján a területen feküdt a középkori Kovács falu.
Lelőhely kutatása:
1978: Gömöri János terepbejárása
1980: Gömöri János ásatása
1980: Gömöri János geofizikai felmérése
2008: Stibrányi Máté terepbejárása
Irodalom, forrás:
Sopron, Zins-dűlő. [RégFüz I/32 (1979) 55.]
Sopron, Zins-dűlő. [RégFüz I/34 (1981) 116.]
Sopron, Zins-dűlő. Ásatási dokumentáció. - Jelentés a Soprontól K-re, a középkori Kovácsi
falu feltárásról [SM Rég. Ad. 584.]
Örökségvédelmi hatástanulmány és terepbejárási dokumentáció, M85 autóút Sopron keletPereszteg közöt [KÖH 600/2910/2009]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Terepbejárás vassalak-lelőhelyeken. - Nyugat-magyarországi vasbuckák fémtani vizsgálata. Jelentés [SM Rég. Ad. 583.]
Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. [Sopron 2000, 373
oldal]
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153. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Avar u. 44.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52012
Lelőhely koordinátái: 462084– 262557
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8110
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: vaskor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen vaskori település és késő középkori településaradvány került
elő. A területen egy mészégető kemence is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1984: Gömöri János helyszíni szemléje
1984: Gömöri János geofizikai felmérése
Irodalom, forrás:
Sopron-Bánfalva, Avar u. Mészégető kemence feltárása és kőzeteinek vizsgálata, 1984. [SM
Rég. Ad. 673.]
Sopron, Avar u. 44. [RégFüz I/38 (1985) 25.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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154. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, egykori Greilinger-telek
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52013
Lelőhely koordinátái: 463278– 263100
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8606/14
Lelőhely típusa: vízvezeték
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kkori vízvezeték maradványai kerültek elő. A területen
talált leletegyüttest római kori érmék is keltezték.
Lelőhely kutatása:
1924: Lauringer Ernő - Storno Miksa ásatása
1924: Storno Miksa ásatása
2008: Gabrielli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Római vízvezeték maradványai a soproni Greilinger-malomnál. [SM Rég. Ad. 448.]
Kora császárkori és Árpád-kori település, X. századi vasolvasztó műhely Sopronban.
[Arrabona 15 (1973) 69-123.]
Egyveleg. 111. [ArchÉrt VI (1872) 290-291.]
Graf Mihály feljegyzése a sopronbánfalvai római csatornáról. 1872. [SM Réd. Ad. 37.]
Nem legenda a sopron-bánfalvi alagút. Másfélezer éves római vízvezeték Sopronban?
[Sopronvármegye XXVII. évf. 181. sz. (1924.VIII.12.).]
A másfélezeréves alagút nyomán. Tegnap megkezdődtek az ásatások. [Sopronvármegye
XXVII. évf. 182. sz. (1924.VIII.13.).]
A bánfalva-soproni algút. A tegnapi ásatás eredménye egy 1800 éves római pénz.
[Sopronvármegye XXVII. évf. 183. sz. (1924.VIII.14.).]
A bánfalva-soproni alagút nyomán. [Sopronvármegye XXVII. évf. 184. sz. (1924.VIII.15.).]
A bánfalva-soproni alagút nyomán. [Sopronvármegye XXVII. évf. 194. sz. (1924.VIII.29.).]
A bánfalva-soproni alagút nyomán. [Sopronvármegye XXVII. évf. 195. sz. (1924.VIII.30.).]
Sopron és Bánfalva közt kétezeréves római vízvezetéket találtak. [Sopronvármegye XXVIII.
évf. 230. sz. (1925.X.11.).]
Megállapították, hogy a Sopron és Bánfalav közti földalatti építmény római vízvezeték volt.
[Sopronvármegye XXVIII. évf. 258. sz. (1925.XI.13.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Sopron, Bánfalvi út 51. sz. telken végzett helyszíni szemléről, 2008. [KÖH
600/2580/2009]
A Sopronmegyei Régészeti Társulat 1891. évi kutatásai. [ArchÉrt 12 (1892) 280-284.]
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155. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Mária Magdolna-templom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52023
Lelőhely koordinátái: 462545– 262378
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8280
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A sopronbánfalvi ásatásokat Dr. Bottyán Árpád vezette Az ásatás a MáriaMagdolna-kápolna mögött folyt, ahol a kutatóárkokban 1.50 m mélységben csontvázak
kerültek elő. A csontvázak nagyjából észak-déli irányba feküdtek. A mellettük talált
koporsótöredékek, ruhadarabok, gombok alapján ezek a sírok a 18.–19. századból valók. 2 m
mélységben közvetlenül az agyagréteg fölött egy kelet-nyugati irányú csontvázsorra is
előkerült. Az alsó rétegben sorosan egymás mellett fekvő csontvázak melletti bronz hajkarika,
gyűrű, bulla) alapjána 11. századra keltezhetőek ezek a sírok. A kápolna északi falánál egy
kőfallal körülhatárolt s közvetlen a templom falához csatlakozó téglalap alakú ossarium került
a felszínre. A majdnem 2 méter mély ossarium, mely pár centiméterrel, a mai felszín alatt
kezdődött, s emberi csontokkal. Mint a csontok közé a temetésükkel egyidejőleg bekerült
nagyszámú 16. századi cserép kályhaszem- és edénytöredék mutatja, az ossarium a 16. század
folyamán létesült. Az ásatások során a Mária-Magdolna-kápolna történetére vonatkozó fontos
leletek is kerültek felszínre. A kutatóárokkal sikerült ugyanis feltárni egy nagyobb római
építmény alapfaltöredékeit, és egy kitéglázott csatornarészt, ez elıbbit mintegy hét méter
hosszúságban. A római kori faltöredék a kápolna szentélyének hátsó fala alá futott be.
Lelőhely kutatása:
1942–1943: Bottyán Árpád ásatása
1948: Radnóti Aladár - Héjj Miklós ásatása
Irodalom, forrás:
A sopronbánfalvi ásatások eredménye. [Soproni Újság IV. évf. 268. sz. (1948.XI.21.)]
Kora császárkori és Árpád-kori település, X. századi vasolvasztó műhely Sopronban.
[Arrabona 15 (1973) 69-123.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
A sopronbánfalvi ásatás. [SSz 6 (1942) 304-306.]
Néhány sopronmegyei régi templomról. [SSz 4 (1940) 17-26.]
Sopronbánfalva. Műemlékek. [TKM 538. Bp. 1996, 16 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei [Rég. Tan 2. Bp.
1962.]
A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). [SSz 9 (1955/3-4) 143-46.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Romanische Sakralbauten Westpannoniens. [Eisenstadt 1985, 304. p.
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156. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Gesztenyés krt. 62.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52024
Lelőhely koordinátái: 462561– 262126
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7620
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen egy újkori kőemlék került elő.
Lelőhely kutatása:
1972: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Bánfalvi úti leletmentés befejezéséről. 1972. [SM Rég. Ad. 436.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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157. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Gesztenyés krt. 68.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52025
Lelőhely koordinátái: 462601– 262266
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7639/2, 7639/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen késő középkori pince került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Sopronbánfalva és Sopronbánfalva-Kutyahegy. Régészeti hatástanulmány 2004. [SM Rég.
Ad. 879.]
A jánosrendi lovagok kastélyában rábukkantak a középkori alagút bejáratára.
[Sopronvármegye XXVII. évf. 179. sz. (1924.VIII.9.)]
Séta a bánfalvi pálosbarátok sokszázados alagútjában. [Sopronvármegye XXVII. évf. 180. sz.
(1924.VIII.10.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
158. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Gesztenyés krt.- Kolostor u. sarka
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52027
Lelőhely koordinátái: 462657– 262115
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7610/3
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen késő középkori pince került elő a területen.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Sopronbánfalva és Sopronbánfalva-Kutyahegy. Régészeti hatástanulmány 2004. [SM Rég.
Ad. 879.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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159. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Pálos pincék
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52028
Lelőhely koordinátái: 462692– 262235
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7599/1-2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen késő középkori pince került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
A jánosrendi lovagok kastélyában rábukkantak a középkori alagút bejáratára.
[Sopronvármegye XXVII. évf. 179. sz. (1924.VIII.9.)]
Séta a bánfalvi pálosbarátok sokszázados alagútjában. [Sopronvármegye XXVII. évf. 180. sz.
(1924.VIII.10.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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160. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, hegyi templom és kolostor
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52271
Lelőhely koordinátái: 462682– 262290
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7614, 7613/1, 7613/2
Lelőhely típusa: templom
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A ma Sopron-Kertvároshoz tartozó halmon egykor Szent Wolfgang –Gizella
tanítója – remetéskedett. Emlékét a pálos szerzetesek ápolták évszázadokon át,. A helyiek
máig „Hegyi kolostornak” hívják, mivel egy magas dombon áll a Soproni-hegység erdőkkel
tarkított peremvidékén A kolostort 1482-ben alapította Sopron városa a Bánfalva fölé
magasodó sziklán. A török időkben az épületek nagy része elpusztult. Az egyemeletes újkori
kolostort a 17. század első felében emelték. A 19. század végén a karmelita apácák otthona
lett. A rendet 1950-ben feloszlatták, hosszú ideig elmeszociális otthon működött falai között,
az 1970-es évek közepétől azonban elhagyatottan állt az épület, s állaga folyamatosan romlott.
Lelőhely kutatása:
1969: Dávid Ferenc falkutatása
2009: Polgár Péter ásatása
Irodalom, forrás:
Sopronbánfalva középkori templomai. [SSz 2 (1938) 196-203.]
Jelentés megelőző feltárásról és szakfelügyeletről, Sopron, 2010. [KÖH 600/0958/2010]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Sopronbánfalva és Sopronbánfalva-Kutyahegy. Régészeti hatástanulmány 2004. [SM Rég.
Ad. 879.]
Néhány sopronmegyei régi templomról. [SSz 4 (1940) 17-26.]
Sopronbánfalva. Műemlékek. [TKM 538. Bp. 1996, 16 p.]
Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső. [Építés-Építészettudomány 15 (1983) 55-92.]
A sopronbánfalvi hegyi templom. [Sopron, 1938.]
Sopronbánfalva, Kolostorlépcső. [in: Az Országos Műemléki Felügyelőség falkutatásai 19691970. Magyar Műemlékvédelem 1969-1970. Bp. 1972, 431-436.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
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161. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Szt. Sír káplona
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52278
Lelőhely koordinátái: 462790–262240
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7599/2
Lelőhely típusa: templom
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A sopronbánfalvi karmelita kolostor keleti oldala mellett állott az 1661-ben
épült Szent sír-kápolna; ezt id. Storno Ferenc 1861-ben készített felvételei alapján ismerjük. A
lebontott kápolnát Rómer Flóris mérte fel. A kápolna homlokzata és két oldalfala az
oszlopoktól tagolt részig sötétvörös, festett quaderbeosztással bírt, sárgaszínű hézagolással; az
oldalt és az apszison körülfutó kőlábazat, valamint a toszkán oszlopok és az ajtó kőtokja
szintén sárgaszínűek voltak. A csúcsíves záródású mélyített falsíkok sötétvörös sávval és
keskeny sárga vonallal határolt fehér mezőnyök, a csúcsívek fölötti cikkelyek pedig
világoszöldszínőek, a csúcsívek és a falkiugrás mentén körülfutó sötétvörös szegéllyel. Az
épület párkánya szintén sötétvörösszínű volt.
Lelőhely kutatása:
1987: Gabrielli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopronbánfalva középkori templomai. [SSz 2 (1938) 196-203.]
Sopronbánfalva, Szent Sír kápolna. 1987. [SM Rég. Ad. 698.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
A zuani (wondorfi) szent sír kápolna. [ArchÉrt II (1870) 289-290.]
162. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Hősi temető
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52029
Lelőhely koordinátái: 462902– 262457
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7590, 7687, 7684
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú pince került elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
A másfélezeréves alagút nyomán.Tegnap megkezdődtek az ásatások. [Sopronvármegye
XXVII. évf. 182. sz. (1924.VIII.13.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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163. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Sánchegy
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52282
Lelőhely koordinátái: 461995–262085
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 0582/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: rézkor, vaskor
Lelőhely védettsége: Kiemelt régészeti védelem. Természetvédelmi terület.
Lelőhely leírása: Bella Lajos és Otto Müller közös publikációjában, 1891-ben készült az első
leírása a lelőhelynek. A kettős sánc közül a belső földjén égésnyomokat is találtak. Bella a
Sánc-hegyet (akkori nevén „Redoutenberget”), mint „szorosvédő” sáncvárat, a Várhely
elővárának tartva, amely a Brennberg felé vezető völgyet zárta volna le. A gerinc
összekeskenyedő részén kettős sánc és árok védte az egykori telepet. A külső sánc és árok
hossza 45 m. A belső sánc a nyugati oldalon kezdődik, majd átkanyarodik a déli és keleti
oldalra. Utóbbi oldalon már csak terasz alakjában mutatkozik a keleti oldal közepe tájáig, ahol
végleg eltűnik. E védelmi vonal teljes hossza 150 m. A hegygerinc északi vége
összekeskenyedik és éles peremben végződik. A keleti oldal lankásabb, a telep szélét az
említett sánc. Még bizonytalanabb a nyugati oldal, a felső, viszonylag egyenes rész éles
átmenet nélkül folytatódik a meredek oldalban. A belső terület közepén a hegygerinc hosszan
elnyúló kúp alakjában emelkedik ki. Legmagasabb részébe egy nagy és egy kisebb területen
újkori, felhagyott kőbánya sekély gödre mélyed. A telep északi végében is van egy kisebb
egykori bányagödör. Az őskori telep hossza a belső sánc és az északi rövid perem között
mérve 175 m, szélessége: 80–85 m körüli. Az egész területet jól áttekinthető erdő fedi.
Lelőhely kutatása:
1976: Nováki Gyula terepbejárása
1994: Nováki Gyula felmérése
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Revízió védett régészeti területekről, a Soproni-hegység 1951-ben védetté nyilvánított
földvárai és [600/1346/2007]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Kuruckori erőd Sopronbánfalva felett. [in: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerk.
Környei A. - G. Szende K. Sopron 1996, 135-148.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés helyszíni szemléről. Sopronbánfalva, Sánchegy. [KÖH 600/366/2008.]
Az első kutatásaim Sopron környékén. 1943-48. [SM Rég. Ad. 309.]
Őskori földvárak Sopron mellett. [SSz 51 (1997) 118-134.]
Bella Lajos földvárkutatásai. [In: "Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó
tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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164. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronbánfalva, Házhegy
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52287
Lelőhely koordinátái: 462202– 261540
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 0582/5
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: újkor
Lelőhely védettsége: Kiemelt régészeti védelem. Természetvédelmi terület.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen vegy kuruc kori sánc ismert. Az erődÌés keretében a épÌtettek
egy 10-12 m átmérőjű kis redutot építettek és egy hozzá csatlakozó 83 átmérőjű hosszú sánc
található a területen.
Lelőhely kutatása:
1953: Nováki Gyula terepbejárása
1976: Nováki Gyula - Sándorfi György felmérése
1994: Nováki Gyula felmérése
Irodalom, forrás:
Revízió védett régészeti területekről, a Soproni-hegység 1951-ben védetté nyilvánított
földvárai és [600/1346/2007]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Kuruckori erőd Sopronbánfalva felett. [in: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerk.
Környei A. - G. Szende K. Sopron 1996, 135-148.]
Sopron az íratlan időkben. [in: Sopron civitas fidelissima. Szerk. Thirring Gusztáv. Sopron
1925, 37-44.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Várkutatás Sopron környékén. 1994. [SM Rég. Ad. 770.]
Prahistorische Funde in der Umgebung von Oedenburg in Ungarn. [MAG 21 (1891) 165192.]
Várkutatás Sopron környékén, 1994-1995. [SM Rég. Ad. 788.]
Bella Lajos földvárkutatásai. [In: "Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó
tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.]
Nováki Gyula levele Gömöri Jánosnak 1976. 04. 06. [SM Rég. Ad. 512.]
A Sopronmegyei Régészeti Társulat 1891. évi kutatásai. [ArchÉrt 12 (1892) 280-284.]
A Sopron melletti Purgstall földvára és urnatemetője. [ArchÉrt 11 (1891) 313-320.]
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165. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronkőhida, Kecskedomb
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52292
Lelőhely koordinátái: 468099– 267317
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 10123/48; 10130; 10132; 10134/4
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: rézkor
Lelőhely védettsége: Kiemelt régészeti védelem. Természetvédelmi terület.
Lelőhely leírása: Sopronkőhidán a fegyházzal szemben az árok partján 23×19 m alapátmérıjő
halom volt, az ún. Kecske-domb (Gaishügel). Ehhez főződik az a monda, mely szerint itt
talált egy kecskebak nagy kincset, amiből a soproni ún. Kecske-templom épült. Bella Lajos
1889-ben tárta fel, őskori rétegzıdésekből állt, sok lelettel, minderről részletesen beszámolt.
A leletek a Soproni Múzeumban vannak, melyeket Banner János a kora bronzkori péceli
(baden) kultúrába sorolt. A domb ma már nem létezik. A közeli IX. századi temető területéről
Kalicz Nándor a rézkori ún. balatoni csoportból említ leletet. A sopronkőhidai telepen tehát az
egykori Kecske-domb és közvetlen környéke bronzkor eleji lelőhely volt.
Lelőhely kutatása:
1889: Bella Lajos ásatása
Irodalom, forrás:
Eine Opferstatte aus der Urzeit. [Oedenburger Zietung XXII. Jg. Nr. 93. (1889.IV.21.).]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Badeni edények a vasmegyei gyűjteményekben. [Dunántúli Szemle 8 (1941) 3-16.]
Die Péceler Kultur. [ArchHung 35 (1956) 289 o., 120 t.]
Korai bronzkori kultúrák Magyarországon. Frühbronzezeitliche Kulturen in Ungarn.
[DissPann. II.13., Bp, 1939, 103. p.]
Néhány sopronkörnyéki őskori leletről. [SSz 7 (1943) 248-254.]
Sopron és környéke régészeti emlékei. [In: Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei.
Bp 1956, 13-38.]
Vezető Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában. [Sopron 1903, 59
p.]
Régészeti szakvélemény Fertőrákos régészeti lelőhelyeiről, 2003. [SM Rég. Ad. 863.]
Soproni leletekről. [ArchÉrt 10 (1890) 71-75.]
Őskori földvárak Sopron mellett. [SSz 51 (1997) 118-134.]
Bella Lajos földvárkutatásai. [In: "Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó
tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.]
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166. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronkőhida, Kistómalom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52295
Lelőhely koordinátái: 468246– 265713
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 038
Lelőhely típusa: gát
Lelőhely kora: római korr
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A töltésen újabbkori út vezet keresztül. Hossza 100, külső magassága 2,5,
szélessége felül, alul 10 m. Mindkét végén kővel kirakott vízáteresztő van, de ezek már
újabbkoriak, jelenleg csak a keleti végén lévő mőködik, a másik majdnem teljesen be van
tömve. A hozzá tartozó tó ma is vízzel van tele és jelenleg is halastónak használják. Alakja
szabálytalan, kissé hosszúkás, felső vége messze nyúlik, de ott már csak mocsaras. A tó
hossza kb. 200, szélessége 100, mélysége 2–3 méter.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Római kori halastavak. [SSz 12 (1958) 63-65.]
Kivonat Storno Ferenc jegyzeteiből, 1964. [SM Rég. Ad. 311.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
167. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Sopronkőhida, Nagytómalom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52296
Lelőhely koordinátái: 468295– 266591
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-423
Lelőhely helyrajzi száma: 10101/4
Lelőhely típusa: gát
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Újabbkori út vezet keresztül. Hossza 140, magassága 6–7, szélessége felül 8,
alul kb. 16 méter. A tó itt is vízben bő, alakja nagyjából ovális, felső vége elkeskenyedik és
messze kinyúlik, de már mocsár alakjában. Hossza kb. 300, szélessége 120, mélysége 5–7
méter. A tó eredetileg valószínűleg a IV. gátig terjedhetett. Ma Sopron leglátogatottabb
fürdője, de halásznak is benne.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Római kori halastavak. [SSz 12 (1958) 63-65.]
Kivonat Storno Ferenc jegyzeteiből, 1964. [SM Rég. Ad. 311.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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168. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Brennbergbánya, Kovács-patak forrása
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52298
Lelőhely koordinátái: 458372–258287
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-433
Lelőhely helyrajzi száma: 0652/3
Lelőhely típusa: salak
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú salakmaradányok ismertek.
Lelőhely kutatása:
1972: Gömöri János adatgyűjtése
1975: Gömöri János adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Sopron környéke. Brennberg-Kovács patak forrása. [RégFüz I/29 (1976) 68.]
Megjegyzések a soproni Liszt Ferenc Múzeumtól kapott néhány vasérc- és salakmintán
végzett ásvány-kő [SM Rég. Ad. 507.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Nyugat-magyarországi régi vaskohászati leletek vasérc- és salakmintáin végzett
ásványkőzettani és te [in: Iparrégészet I. Szerk. Gömöri J., Veszprém 1981, 149-156.]
Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. [Sopron 2000, 373
oldal]
Kisebb leletmentések és terepszemlék. 1975. jún-aug. [SM Rég. Ad. 501.]
169. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Brennbergbánya, erőmű
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52300
Lelőhely koordinátái: 457681– 259797
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-433
Lelőhely helyrajzi száma: 9153/4-6
Lelőhely típusa: szórvány leletek
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen késő középkori szórványlelet került elő.
Lelőhely kutatása:
1975: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés a brennbergbányai fegyverleletről. 1975. [SM Rég. Ad. 496.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Archaologischer Fund. [Oedenburger Zeitung XVII. Jg. Nr. 286. (1884.XII.12.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Régészeti lelőhelyek Sopron megye D-i területén és Sopron környékén. [SM Rég. Ad. 771.]
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170 lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Brennberg bánya, Sopron akna
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52301
Lelőhely koordinátái: 457544,260434
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 9101/3,4,5,7,9, 9105/3
Lelőhely típusa: Szórvány lelet
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen ismeretlen korú régészeti leletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Tolna megyei lelőhelyek térképei [KÖH 600/2918/2009
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Archaologischer Fund. [Oedenburger Zeitung XVII. Jg. Nr. 286. (1884.XII.12.).]
Régészeti lelőhelyek Sopron megye D-i területén és Sopron környékén. [SM Rég. Ad. 771.]
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171. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Savanyúkút
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52302
Lelőhely koordinátái: 471368– 259772
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 01487/1
Lelőhely típusa: kút
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhely római kori kút volt.
Lelőhely kutatása:
1900: Bella Lajos ásatása
2005: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Római kút Balfon. [Sopron XXX. évf. 55. sz. (1900.III.9.).]
Ein römischer Brunnen. [Oedenburger Zietung XXXIII. Jg. Nr. 55. (1900.III.9.)]
Die Geschichte der Balfer Quelle. [Westungarisches Volksblatt IX. Jg. Nr. 58 (1901.V.18.).]
Sopron rómaikori emlékei. [Bp. 1965, 47 p.]
Römerfunde. Oedenburg, 16. November. [Oedenburger Zeitung XXXIII Jg. Nr. 264. (1900.
IX. 18).]
A balfi római kori forrásról. [ArchÉrt 20 (1900) 164-166.]
Történelmi helyek és műemlékek Sopron-Vármegyében. [Sopron, 1902. 102 p.]
Jelentés helyszíni szemléről Sopron-Balf, 2005. máj. 22. [KÖH 600/2745/2005.]
172. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Rk. templom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52303
Lelőhely koordinátái: 470956– 259582
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 10862
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A falu feletti dombon álló részben gótikus, részben barokk templom
kutatásakor kiderült, hogy a hajó, eltekintve a későbbi magasításától és az újabb nyílásoktól
teljes egészében 13. századi. A román kori hajóhoz tartozó félköríves szentély alapfalai
előkerültek a gótikus szentélyben. Ennek az első templomnak nem volt tornya, bejárata a
nyugati oldaon volt, ablakai a mai barokk nyílások helyén lehettek. A 14. században készült a
ma is használatos tengelypilléres, sokszögzáródású, bordás, boltozatos szentély. A nyugati
homlokzat elé alul négyszög, felül nyolcszög alaprajzú tornyot emeltek.
Lelőhely kutatása: 1984: Gálné Lászay Judit falkutatása
Irodalom, forrás:
Templomvárak, erődtemplomok Magyarországon. [Esztergom 2001, 121 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Balf, rk. templom. [RégFüz I/38 (1985) 87.]
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173. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Kogarl-szőlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52304
Lelőhely koordinátái: 470971– 258851
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 10967, 10968, 10972, 10973, 10974, 10975, 10976, 10977, 10959,
10960, 10961, 10962, 10963, 10964, 10965, 10966, 10969, 10970, 10971, 10978, 10979,
10980, 10981, 10982, 10983, 10984
Lelőhely típusa: temető, település
Lelőhely kora: vaskor, római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen kelta kori és római kori temető került elő. A területről római
kori és késő középkori leletek is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1890: Bella Lajos ásatása
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés soproni lelőhelyek helyszíni szemléjéről. [KÖH 600/3040/2007.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. [SM Rég. leltárkönyv I.]
Alterthümer in Balf. [Oedenburger Zeitung XXXII. Jg. Nr. 124. (1899.VI.1.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Vezető Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában. [Sopron 1903, 59
p.]
A balfi római kori forrásról. [ArchÉrt 20 (1900) 164-166.]
Soproni leletekről. [ArchÉrt 10 (1890) 71-75.]
174. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Ránis
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52307
Lelőhely koordinátái: 471320– 259974
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 01484/1, 01486/2, 01486/3, 01486/4, 01486/5, 01486/6, 01486/7,
01486/8
Lelőhely típusa: települések
Lelőhely kora: vaskor, római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen kelta kori, római kori és késő középkori településmaradványok
került elő.
Lelőhely kutatása:
2005: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés helyszíni szemléről. Sopron-Balf. 2005. [SM Rég. Ad. 987.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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Jelentés helyszíni szemléről Sopron-Balf, 2005. máj. 22. [KÖH 600/2745/2005.]
175. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Rövid templomföldek
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52308
Lelőhely koordinátái: 471597– 259439
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 01490/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori településmaradványok kerltek elő.
Lelőhely kutatása:
2005: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés helyszíni szemléről. Sopron-Balf. 2005. [SM Rég. Ad. 987.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés helyszíni szemléről Sopron-Balf, 2005. máj. 22. [KÖH 600/2745/2005.]
176. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Potzmann-Kogel
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52309
Lelőhely koordinátái: 469411– 260776
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-441
Lelőhely helyrajzi száma: 0316/1
Lelőhely típusa: halom
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú halom található.
Lelőhely kutatása:
2005: Németh Patrícia helyszíni szemléje
2009: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Sopron, Potzmann-Kogel lelőhelyen végzett helyszíni szemléről, 2009. [KÖH
600/2579/2009]
Jelentés helyszíni szemléről. Sopron-Balf. 2005. [SM Rég. Ad. 987.]
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177. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Hátulsó utca 10-12.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 51253
Lelőhely koordinátái: 465235– 262980
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 332
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor; Árád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori és Árpád-kori településleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2004: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Ásatási jelentés Sopron, Hátulsó utca 10-12. sz. alatt 2004-ben végzett megelőző feltárásról.
[KÖH 600/1945/2005.]
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178. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Potzmann-dűlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52300
Lelőhely koordinátái: 467536– 261483
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 15670/3, 15670/4, 11051/1, 11059/2, 11057/5, 11057/6, 11057/7,
11060/21, 11060/22, 15612, 15639/3, 15639/4, 15639/5, 15667, 15668, 15669, 15607, 15611,
15642, 15643, 15644, 15645, 15646, 15647, 15649, 15650, 15651, 15671/1, 15671/2,
15671/5, 15671/6, 0359
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: bronzkor, római kor, népvándorlás kora; Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen 1992-es leletmentő ásatáskor négy kohót, hat vasércpörkölő
gödröt és hullámkötegsávos szürke kerámiát találtak. A kohók közül kettő fajszi típusú, kettő
pedig az avar típusra emlékeztető átmeneti típusba sorolható. Az archeomágneses mérések és
az edénytöredék alapján a vasolvasztóhely a 10. század első felére keltezhető. A területről
urnasíros település maradványai, római kori épületmaradványok, római kori sírlelet került elő.
Lelőhely kutatása:
1975: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés régészeti szakfelügyeletről, Sopron, Potzmann-dűlő II. [KÖH 600/4214/2009]
Régészeti hatástanulmány, Sopron, Potzmann dűlő, 2007. [KÖH 600/2425/2007]
Ásatási dokumentáció, Sopron, Potzmann-dűlő II., Alpa Park, Baumax, 2007-2008. [KÖH
600/3874/2009]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. [Sopron 2000, 373
oldal]
Jelentés helyszíni szemléről, Sopron, Potzmann-dűlő (Kosárház mellett), 2009. [KÖH
600/0926/2010]
Ásatási jelentés a Sopron-Potzmann-dűlő II. lh. megelőző feltárásáról, 2007-2008. [KÖH
600/2065/2008.]
Ásatási jelentés Sopron, Potzmann-dűlő II., Aldi 2008. [KÖH 600/2930/2008]
Sopron, Győri kapu I-II. Régészeti hatástanulmány a gazdasági terület modósított
szabályozási tervéh [SM Rég. Ad. 955.]
Sopron, Győri úti villanyvezeték nyomvonala I-III. 2006. [KÖH 600/949/2007.]
Ásatási dokumentáció, Sopron, Potzmann-dűlő II., ALDI Áruház területe, 2008. [KÖH
600/0180/2010]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Jelentés a 84-es főút Sopront elkerülő szakaszának leletmentéséről. 1991. [SM Rég. Ad. 745.]
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179. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bürgerfeld
Lelőhely KÖH azonosító száma: 57236
Lelőhely koordinátái: 462097– 265386
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0818/39-45
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyenőskori településleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007]
180. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Zeisel-malom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52953
Lelőhely koordinátái: 463615– 264505
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 0809; 0812;0813/1; 0821/1; 0826/2; 4358/2; 4402/12; 4402/18-22
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori temető és késő középkori településleletek kerültek
elő.
Lelőhely kutatása:
2007: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Római temetőre bukkantak a Soproni Zeisel-malom mögött. Egész múzeumra való régiséget
ástak ki a Som [Sopronvármegye XXX. évf. 195. sz. (1927.IX.1.).]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az Ikva-patakmederrendezése Sopron térségében, örökségvédelmi hatástanulmány. [KÖH
600/2151/2007]
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181. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Gida-patak, víztározó
Lelőhely KÖH azonosító száma: 58436
Lelőhely koordinátái: 465405– 258659
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-434
Lelőhely helyrajzi száma: 0498, 054/2, 054/2
Lelőhely típusa: település, salak
Lelőhely kora: őskor, késő középkor, kora újkor, ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskor, késő középkori és kora újkori településleletek kerültek
elő, valamint ismeretlen korú salakmaradványok.
Lelőhely kutatása:
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés soproni lelőhelyek helyszíni szemléjéről. [KÖH 600/2978/2007.]
182. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Savanyúrét
Lelőhely KÖH azonosító száma: 58464
Lelőhely koordinátái: 471796– 257978
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 01526/20, 01526/21, 01526/22, 01526/23, 01526/24, 01526/25,
01526/26, 01526/27, 01526/28, 01526/29, 01526/30
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor, római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori és római kori településleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés soproni lelőhelyek helyszíni szemléjéről. [KÖH 600/2978/2007.]
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183. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Balf, Gödrös
Lelőhely KÖH azonosító száma: 58465
Lelőhely koordinátái: 471337– 258079
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-443
Lelőhely helyrajzi száma: 10479, 10480, 10486/30, 10486/31, 10486/32, 10486/33, 10486/34,
10486/35, 10486/36, 10487/37, 10487/38, 10501, 10502, 10505, 10506, 10507, 10508,
10509, 10510, 10511
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori kőeszköz és településleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés soproni lelőhelyek helyszíni szemléjéről. [KÖH 600/2978/2007.]
184. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Felső Greizer
Lelőhely KÖH azonosító száma: 58617
Lelőhely koordinátái: 464714– 265585
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 01078/3
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori településleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2008: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés soproni lelőhelyek helyszíni szemléjéről. [KÖH 600/2978/2007.]
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185. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Tacsi-árok felett
Lelőhely KÖH azonosító száma: 58799
Lelőhely koordinátái: 461420– 259930
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-433
Lelőhely helyrajzi száma: 0605, 0604
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú temető volt.
Lelőhely kutatása:
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Előzetes jelentés helyszíni szemléről. Soproni erdők. [KÖH 600/367/2008.]
186. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Füzes-árok felett
Lelőhely KÖH azonosító száma: 58801
Lelőhely koordinátái: 462770– 260430
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 0555/2, 0556, 0612/1
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú temető volt.
Lelőhely kutatása:
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Előzetes jelentés helyszíni szemléről. Soproni erdők. [KÖH 600/367/2008.]
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187. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Vas-és Klastrom-hegy .
Lelőhely KÖH azonosító száma: 58802
Lelőhely koordinátái: 462830– 261290
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 0556, 0562, 0563
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen ismeretlen korú temető volt.
Lelőhely kutatása:
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Előzetes jelentés helyszíni szemléről. Soproni erdők. [KÖH 600/367/2008.]
188. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Alsó Greizer
Lelőhely KÖH azonosító száma: 59491
Lelőhely koordinátái: 465290– 265797
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 01067/25, 01067/26, 01067/27, 01067/28, 01067/29, 01067/30
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskor és késő középkori településleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2007: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés helyszíni szemléről Sopron, Alsó Greizer, 2008. [KÖH 600/1981/2008.]
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189. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Egeredi-domb
Lelőhely KÖH azonosító száma: 59495
Lelőhely koordinátái: 465945– 261058
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 5805/215, 5805/223, 5805/231, 5805/232, 5805/224
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen késő középkori településleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2008: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés helyszíni szemléről, Sopron-Egeredi-domb. [KÖH 600/2456/2008]
Jelentés helyszíni szemléről, Sopron, Egeredi-domb [KÖH 600/2609/2008.]
190. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Borostyánkő út
Lelőhely KÖH azonosító száma: 59816
Lelőhely koordinátái: 467975– 268800
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-412
Lelőhely helyrajzi száma: 067/3, 067/3, 053/1
Lelőhely típusa:út
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori Borostyánút maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2008: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés helyszíni szemléről Sopron, Borostyánkő út, KÖH 52439, 2008. [KÖH
600/1980/2008.]

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

325

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

191. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Halomsíros temető
Lelőhely KÖH azonosító száma: 59821
Lelőhely koordinátái: 465235– 262980
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 0607
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor; Árád-kor
Lelőhely védettsége: Kiemelt régészeti védelem. Természetvédelmi terület.
Lelőhely leírása: Az erődítményhez délről, a Neuwiesén 240 kisebb-nagyobb halomsír
csatlakozik egy alacsonyabban fekvő domboldalon, a telephez vezető mai út két oldalán.A
lelőhelyről már a 19. század végétől kerülnek elő leletek, 1887-1911-ig folyamatosan, majd
1932-ig megszakításokkal folytak itt ásatások, elsősorban a sírhalmok területén, melyek során
kb. 80 sírhalmot bontottak fel. 1971-78 között Patek Erzsébet további 10 sírhalmot tárt fel, öt
helyen vágta át a sáncot és a földvár belső területén is folytatott ásatást. A földvárhoz vezető
út mentén találjuk a Kr.e. 8-6. századi temetőt. 1971-78. között végzett ásatást a még
felszínen látható temetkezési halmok (tumulusok) pontos felmérése és térképezése előzte
meg. 159 halmot sikerült pontosan azonosítani és a korábbi számozással összevetni. A 131.
számú tumulust bemutatóhelyként rekonstruálta a helyi Erdészet (TAEG ZRT.) segítségével a
Scarbantia Régészeti Park Alapítvány
Lelőhely kutatása:
1887–1922: Bella Lajos- Szombathy József - Müller Otto ásatásai
1927: Lauringer Ernő ásatása
1932: Gallus Sándor - Lauringer Ernő ásatása
1948: Nováki Gyula ásatása
1971: Patek Erzsébet ásatása
1973–1978: Patek Erzsébet ásatása
Tervezett változás:
Irodalom, forrás:
Revízió védett régészeti területekről, a Soproni-hegység 1951-ben védetté nyilvánított
földvárai és [600/1346/2007]
Sopron város általános rendezési terve. Régészeti szakvélemény 1993. [SM Rég. Ad. 756.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A soproni Várhely ásatásának története. [SSz 9 (1955/1-2)131-35.]
Előzetes jelentés az 1971-ben végzett Sopron-Burgstallon végzett ásatásról. [ArchÉrt 99
(1972) 206-213.]
Ásatások a soproni Várhelyen (Burgstall) 1973-ban. [SSz 28 (1974) 55-65.]
A sopron-várhelyi ásatások 1975. évi eredményei. [SSz 31 (1977) 150-160.]
Die Anfange der Siedlung und des Graberfeldes von Sopron-Burgstall.en [in: Hallstattkultur.
Symposium Steyr 1980. Linz 1981, 93-104.]
Der Tumulus Nr. 177 von Sopron-Burgstall. [ActaArchHung 43 (1991) 273-298.]
A soproni Burgstall alakos urnái. [ArchHung 13. Bp. 1934.]
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192. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Apácakert
Lelőhely KÖH azonosító száma: 63392
Lelőhely koordinátái: 467220– 262400
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: szórványleletek
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori szórványleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2008: Németh Patrícia helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés helyszíni szemléről, Nemeskér, Csorda Hajtón alul és Sopron, Apácakert, 2008.
[KÖH 600/2803/2008.]
193. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Tómalom-Csalánkert
Lelőhely KÖH azonosító száma: 67463
Lelőhely koordinátái: 467619– 265756
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-414
Lelőhely helyrajzi száma: 027, 010/170, 029/62
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori kemence került elő.
Lelőhely kutatása:
2005: Gabrieli Gabriella régészeti felügylete
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Tómalom-Csalánkert lelőhely területén végzett régészeti felügyletről,
2005. [KÖH 600/2582/2009]
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194. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szőlőskert utca 14-16.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 67465
Lelőhely koordinátái: 462466– 262524
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8484/6, 8243, 8240/4, 8467, 8466
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: őskor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen őskori település emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2005: Gabrieli Gabriella régészeti felügylete
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Szőlőskert u. 14-16. előtti területen végzett régészeti felügyeletről, 2005.
[KÖH 600/2581/2009]
195. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szt. Mihály templom középkori temetője
Lelőhely KÖH azonosító száma: 70587
Lelőhely koordinátái: 466177– 263453
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1357, 1359
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége: Kiemelt régészeti védelem.
Lelőhely leírása: A középkori Szent Mihály plébánia-templom középkor óta használt
temetőja, ahol számos kora-újkori értékes sírkő is fennmaradt.
Lelőhely kutatása:
2009: Nagy Levente adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Revízió védett régészeti területről, Sopron, Szt. Mihály templom [600/3571/2009]
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196. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Gazda utca 13.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 71695
Lelőhely koordinátái: 466164– 263384
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 40/2, 41
Lelőhely típusa: szórványleletek
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen középkori szórványleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2009: Gabrieli Gabriella régészeti felügylete
Irodalom, forrás:
Jelentés régészeti szakfelügyeletről, Sopron, Gazda u. 13., 2009. [KÖH 600/3076/2009]
197. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bécsi utca 9-11.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 44937
Lelőhely koordinátái: 465676– 263516
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 747
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római időszak, Árpád-kor; késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 2004-ben Gabrieli Gabriella helyszíni szemlét tartott a telken, ahol
építkezést folytattak. A terület a szomszédos Szent János templommal. A területen a 19.
században a Víg paraszt fogadó volt, amit a falazási technikája alapján egy középkori épület
felhasználásával alakítottak ki. A középkori épület valószínűleg a johannita rendhez tartozó
épület volt. A területről Árpád-kori kerámiatöredékek is előkerültek, valamit a templom
nyugati oldalán egy 16. századi ajtórész is előkerült. Az épület belsejében a pincerészen
árpád-kori és római kerámiatöredékek kerültek elő. A kerítésfalnál egy középkori kút került
elő.
Lelőhely kutatása:
2005: Gabrieli Gabriella ásatása
2004: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Gabrieli Gabriella: Ásatási jelentés a Sopron, Bécsi út 9-11. szám alatt végzett megelőző
feltársról. [KÖH 600/1944/2005.]
Gabrieli Gabriella: Jelentés a Sopron, Bécsi u. 9-11. helyszíni szemléről [KÖH
600/2160/2004]
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2. A KÖH 41727 Sopron – Belváros befoglaló lelőhely területén belül nyilvántartott
régészeti lelőhelyek bemutatása.
B.1. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Városház u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 28903
Lelőhely koordinátái: 465710– 263183
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 116, 117, 118
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, népvándorlás kora, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A soproni városháza mögött, a régi mozi helyén látható a Scarbantia
Régészeti Park egyik leglátványosabb részlete, a római romterületen, a Fórum-insula
északkeleti saroképületével és a Borostyánkő útra merőleges városi úttal. Az évszázadok
folyamán többször átépített városfalak rendszere rajzolódik ki ezen a területen. A területen
megmaradtak az egykori Árpád-kori sánc darabjai is, amire a 14. századi védrendszer is épült.
A Városház u. 4. északi homlokzatán megfigyelhető az egykori fal, a fal alapozásának felső
szintje világosan jelöli az egykori sánc magasságát. A területen 1967-ben Tóth Sándor és
Póczy Klára nagy összefüggő területen feltárást végzett, megfigyelve e feltöltési rétegeket, a
római kori rétegek feletti sáncmaradványokkal. Gömöri János a területen 1971 és 1974 között
végzett kutatásokat, amiket 1983 és 1985 között folytatott, majd 2000-ben is tovább végzett.
Megfigyelte e népvándorlás kori épületek elplanírozott emlékeit és a sánc maradványait. Az
elszenesedett gerendamaradványokat, amik itt előkerültek az archaeometriai vizsgálatok a 8.
század közepére keltezték, míg a leletek közt 9-10. századi kerámiatöredékek voltak.
Lelőhely kutatása:
1965: Csatkai Endre adatgyűjtése
1967–1968: Tóth Sándor és Póczy Klára ásatása
1971: Gömöri János és Tóth Sándor ásatása
1972–1973: Gömöri János ásatása
1974: Gömöri János – Tomka Péter ásatása
1982–1985: Gömöri János ásatása
1987: Gömöri János ásatása
1996: Gömöri János adatgyűjtése
2000: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Sopron, Városház utcai régészeti park. [In: Régészeti kutatások Magyarországon 1999. Bp.
2002, 276 p.]
Gömöri János: Jelentés a Sopron - Városház u. (Mozi) ásatási terület 1974. évi kutatásáról.
[SM Rég. Ad. 474.]
Gömöri János: Sopron - Városház u. Ásatási dokumentáció, 1985. [SM Rég. Ad. 678.]
Gömöri János: Jelentés a Sopron, Városház utcában előkerült feliratos római kori tégláról.
1996. [SM Rég. Ad. 772.]
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Gömöri János: Gömöri János: Sopron - Fő tér, Városház u. 1991, 1994, 1998. Leletmentések.
[SM Rég. Ad. 801.]
Gömöri János: Sopron, Városház utcai régészeti park területére tervezett lépcső helyén
végzett leletmentő feltárás [SM Rég. Ad. 835.]
Németh Patrícia: Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH
600/2494/2005.]
Gömöri János: Ásatási dokumentáció a Sopron, Városháza u. ásatásról 2000. [1553-072148/2000. KÖI]
Gömöri János: Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Római-kori leletek Sopron belvárosából. [SSz 2 (1938) 221-234.]
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B.2. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 20.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 28905
Lelőhely koordinátái: 465466– 262974
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 175, 174
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a Wollner panzió konyhája számára épített területen a telek
egész szélességében előkerült a 11. századi sánc maradványa. A gömöri János végezte feltárás
az építési munka üteméhez igazodott, aminek az eredményeként a sánc 18 méter széles
bolygatatlan szakasza került elő. A feltárt 10 kazettasor nyugat-keleti irányba helyezkedett el.
A kövek közül római tegula és imbrex-töredékek is előkerültek, mivel a római település
maradványait behordták a sánc feltöltésébe. Gömöri János 2000-ben folytatott munkája
nyomán sikerült kiegészítenie a kutatónak a sánci ezen részének szerkezetére vonatkozó
kutatásait.
Lelőhely kutatása:
1998–2000: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Gömöri János: Beitrage zur Steinbearbeitung in Pannonien am Ende des 3. und zu Beginn des
4. Jahrhunderts. [FolArch 24 (1973) 67-112.]
Gömöri János: Sopron, Templom u. 20. Régészeti kutatás és szakvélemény. 1998. [SM Rég.
Ad. 815.]
Gömöri János: Sopron, Templom u. 20. XI. századi égett sánc leletmentése. Ásatási
dokumentáció, 1999. [SM Rég. Ad. 889.]
Gömöri János: Sopron, Templom u. 20. [In: Régészeti kutatások Magyarországon 1999. Bp.
2002, 276 p.]
Gömöri János: Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH
600/2494/2005.]
Gömöri János: Ásatási dokumentáció a Sopron, Templom u.20. ásatásról 98-99-2000. [1554072-149/2000. KÖI]
Gömöri János: Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Gömöri János: Scarbantia és környékének kőplasztikai emlékei. [Arabona 11 (1969) 7-59.]
Gömöri János: Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Gömöri János: Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad
Flexum-Arrabona. [CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
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B.3. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u területe a kolostor és a templom előtt
Lelőhely KÖH azonosító száma: 38568
Lelőhely koordinátái: 465552– 263137
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 41
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A közművezeték fektetése során folytatott ásatások során a területen római
kori emlékek kerültek elő. A téglaépítmények a kolostor pincéjében feltárt
épületmaradványokhoz tartozhatott. A templom délnyugati pillére mellett ásott szondában egy
pillér alapozása került elő, a középkori szinttel, majd a kőporos réteg alatt római kori
emlékekkel. Az udvar délnyugati részén, a jelenlegi járószint alatt 20-30 cm mélységben
emberi csontok kerültek elő. A másodlagos helyzetben előkerült leleteket gondosan helyezték
el a gödörbe, a csontok közt 15. századi ivópohár-töredékek kerültek elő. A földszinti
folyosókon középkori sírok kerültek elő, az északi folyosón 4 darab középkori koporsóba
elhelyezett sír került elő. Az északi részen a sírok alatt római kút került elő. A római korból
aló az Isis szentély is, ami a szent kerület északi oldalán feküdt, oltárkővel. A
pódiumtemplom északi szélének részletét tárták fel a kutatók. Előkerült még egy kisebb oltár
töredéke is megégett állapotban, az egyik keskenyebb oldalán íbisz ábrázolással. A pince déli
falán egy 13. századi mélyreliefet találtak a kutatók.
Lelőhely kutatása:
1975: Gömöri János ásatása
2001: Gabrieli Gabriella ásatása
2003: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Gabrieli Gabriella: Ásatási dokumentáció Sopron, Templom utca [NyTI-2879/2003]
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B.4. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 1.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 38572
Lelőhely koordinátái: 465567– 465567
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2, 3
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A ferences kolostor területén folytatott kutatások során a területen római
kori emlékek és középkori emlékek kerültek elő. A kora újkori leletek közül kiemelkedik a
Petőházi zeke-család kriptája, amely 16. századi emlékeket rejtett. A lelőhelyen, a folyosókon
középkori leletek, sírok kerültek elő. A római korból származó az itt talált Isis szentély is, ami
a szent kerület északi oldalán feküdt, oltárkővel. A pódiumtemplom északi szélének részletét
tárták fel a kutatók.A szent kerület területén kelet felé egy boltozatos tégladerítő vágta el a
kolostor udvari bejárata előtt. A gazdasági udvar északi harmadában a római épületeket egy
17. században kialakított kút vágta át. A kápolna 17. századi téglapadlója alatt középkori
terazzó került elő. A sekrestye déli fala előtt sírfolt látszik.
Lelőhely kutatása:
1975: Gömöri János ásatása
2001: Gabrieli Gabriella ásatása
2003: Gabrieli Gabriella ásatása
2009: Jankovich Bésán Dénes - Nagy Levente helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Gabrieli Gabriella: Ásatási dokumentáció Sopron, Templom utca [NyTI-2879/2003]
Sopron. Bencés templom és káptalan terem. [TKM 496. Bp. 1994, 24 p.]
Gömöri János: Sopron-Bencés kolostor udvara. [RégFüz I/29 (1976) 86.]
Gabrieli Gabriella: Sopron, Templom u. 1. [In: Régészeti kutatások Magyarországon 2001.
Bp. 2003, 254 p.]
Gabrieli Gabriella: Sopron, Templom u. 1. [In: Régészeti kutatások Magyarországon 2003.
Bp. 2004, 336 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gabrieli Gabriella: Ásatási dokumentáció Sopron, Templom u. 1. [NyTI-2878/2003]
Gabrieli Gabriella: Ásatási dokumentáció Sopron, Templom u. 1. [4432-072-382/2001.KÖI]
Gömöri János: Kisebb leletmentések és terepszemlék. 1975. jún-aug. [SM Rég. Ad. 501.]
Jankovich Bésán Dénes - Nagy Levente: Jelentés soproni helyszíni szemléről
[600/4020/2009]
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B.5 lelőhely
Lelőhely neve: Sopron –
Templom u. 20.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 28905
Lelőhely koordinátái: 465466– 262974
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 175, 174
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A plébániatemplom kutatása során a korábbi középkori templom
falmaradványai kerültek elő, a középhajó teljes hosszában előkerült a 16. századi kripta
elhelyezkedését. A lelőhelyről egy római kori oltárkő is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1980: Lászay Judit - Dávid Ferenc falkutatása
1981: Gömöri János ásatása
1987: Gömöri János ásatása
2009: Jankovich Bésán Dénes - Nagy Levente helyszíni szemléje
2009: Nagy Levente adatgyűjtése
2010: Polgár Péter régészeti szakfelügyelete
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A középkori Sopron régészeti kutatásáról. [Dtúli Dolg 3 (1991) 125-144.]
A soproni Szt. Mihály templom ősi Mária szobra. [Győr 1926.]
Adattár. [Magyar Műemlékvédelem 10 (1980-1990) 301-403.]
Sopron - Szent Mihály templom tornya. Ásatási dokumentáció, 1980. [SM Rég. Ad. 587.]
Gömöri János: Sopron - Szent Mihály templom. Ásatási dokumentáció, 1986-87. [SM Rég.
Ad. 688.]
Nagy Levente: Revízió védett régészeti területről, Sopron, Szt. Mihály templom
[600/3571/2009]
Jankovich Bésán Dénes - Nagy Levente: Jelentés soproni helyszíni szemléről
[600/4020/2009]
Polgár Péter: Jelentés régészeti szakfelügyeletről, Sopron, Szt. Mihály templom udvara, 2010.
[KÖH 600/1812/2010]
Romanische Sakralbauten Westpannoniens. [Eisenstadt 1985, 304. p.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 150. (1892.VII.2.).]
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B.6. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Konferencia Központ
Lelőhely KÖH azonosító száma: 47578
Lelőhely koordinátái: 465439– 262865
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 147
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Liszt Ferenc Konferenci és Kulturális Központ területén 2001-2002-ben
Gömöri János, 2004-ben Gabrielli Gabriella végzett feltárásokat, melyek során a római és a
középkori városfalakat és településnyomokat lehetet megfigyelni.
Lelőhely kutatása:
2000: Gömöri János helyszíni szemléje
2001-2002: Gömöri János ásatása
2004: Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gömöri János: Sopron, Templom u. gázvezeték. Az előkerült 18. sz. római kori bástya
kutatása és felmérése. 2000. [SM Rég. Ad. 887.]
Gömöri János: Sopron - Konferencia központ. Ásatási dokumentáció, 2001-2002. [SM Rég.
Ad. 888.]
A múlt jelei a Konferenciaközpont melletti útburkolatban. [Várhely 8 (2002) 77-84.]
Ásatási dokumentáció a Sopron, Konferenciaközpont ásatásról. [KÖH 600/385/2005]
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B.7. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – 18. számú bástya
Lelőhely KÖH azonosító száma: 47594
Lelőhely koordinátái: 465471– 262859
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a római várfal egy része a 18. számú bástya emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1998–2000: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Ásatási dokumentáció a Sopron, 18. sz. bástya ásatásról. [KÖH 600/393/2005]
Sopron, Templom u. gázvezeték. Az előkerült 18. sz. római kori bástya kutatása és felmérése.
2000. [SM Rég. Ad. 887.]
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B.8. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Színház u. 3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 47607
Lelőhely koordinátái: 465569– 263237
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 226, 191
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Színház u. 3. alatti a 32. római bástya falkutatását végezték el több
alkalommal.
Lelőhely kutatása:
1989: Gömöri János helyszíni szemléje
2001: Gömöri János falkutatása
2002: Gömöri János falkutatása
2002: Soproni MH Kft falkutatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Színház u. 3. A 32. bástya kutatása, 2001-2002. Ásatási dokumentáció. [SM Rég. Ad.
886.]
Dokumentáció a Sopron, Színház u. 3. falkutatásról. [KÖH 600/391/2005]
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B.9. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom utca 14.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 47609
Lelőhely koordinátái: 465470– 263023
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 180, 181
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az evangélikus iskola mögötti sáncszakaszon több kutatás történt. Az 1890es években Bella Lajos a római városfalat tárta fel, mellette a sánc maradványait is megtalálta.
Holl Imre és Tomka Péter a sánc szerkezetét és az Árpád-kori emlékek késő római, valamint
késő középkori vármaradványokhoz való viszonyát vizsgálta. 1965-ben Holl Imre az I.
periódusú középkori városfalat figyelte meg, ami az Árpád-kori sánc elpusztulása után épült.
1967-ben Tomka Péter egy kutatószelvényben vizsgálat a sáncot. 1985-ben itt végzett
archaeometriai vizsgálatokat Gömöri János. A lelőhelyen fekszik a római erődítés
kitörőkapuja is. A területen késő középkori üveglelet is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1890: Bella Lajos ásatása
1965: Holl Imre ásatása
1967: Tomka Péter ásatása
1985-1987: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Gömöri János: Római kitörőkapu Sopron - Színház u. 29. és a Templom u. 14. között. Ásatási
dokumentáció 1986-1987. [SM Rég. Ad. 681.]
Sopron Templom u. 14. Garázsépítés az udvar D-i részén. Ásatási dokumentáció, 2002. [SM
Rég. Ad. 885.]
Régészeti adatok a győri, mosoni és soproni koraközépkori sáncvárak történetéhez. [SSz 41
(1987) 147-155.]
A soproni vörös sánc kutatása. [Magyar Műemlékvédelem 1973-74 (1977) 65-86.]
Tomka Péter: Sopron - Templom u. 14. Ásatási dokumentáció, 1967. [SM Rég. Ad. 366.]
Tomka Péter: Sopron, Templom u. 14. [RégFüz I/21 (1968) 49.]
Tomka Péter: Adatok a soporoni "vörös sánc" kiégésének rekonstruálásához. [SSz 41 (1987)
141-146.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A soproni belváros vörös sánca kutatásának eredményei. [SSz 41 (1987) 38-48.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Jelentés a Sopron, Templom u. 14. régészeti felügyeletről. [KÖH 600/389/2005]
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B.10. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fő tér
Lelőhely KÖH azonosító száma: 47615
Lelőhely koordinátái: 465603– 263182
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Fő téren római kori falfestmény került elő még 1975-ben, ahol 1858-ban
elkezdődött a tervszerű városfalkutatás. A Fórum melletti bazilika, valamint az itt húzódó
római útszakaszon kívül a területen az Árpád-kori sánc, és megtelepedés színtere is volt,
valamint ez volt a középkori Bencés templom előtt rész is, amely a középkori városfal része is
volt. A területen egy ismeretlen korú sír is előkerült. A késő középkorban ezen a területen egy
temető is létesült.
Lelőhely kutatása:
1958: Nováki Gyula ásatása
1959: Nováki Gyula – Póczy Klára – Holl Imre ásatása
1966: Tomka Péter ásatása
1970: Dávid Ferenc helyszíni szemléje
1976: Tomka Péter – Szőnyi Eszter ásatása
1986: Gömöri János ásatása
1994: Gömöri János felmérése
1996: Gömöri János felmérése
1998: Gömöri János felmérése
2000-2001: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Beloiannisz tér 5-6. 1970. [SM Rég. Ad. 395.]
Jelentés a Sopron, Beloiannisz téri leletmentésről. 1975. febr. [SM Rég. Ad. 493.]
Jelentés a Sopron, Beloiannisz tér 6. (Fabricius-ház) előtti középkori kút feltárásáról. 1966.
[SM Rég. Ad. 333.]
Jelentés egy római útszakasz és a Fórum melletti basilika leletmentéséről. 1974. [SM Rég.
Ad. 490.]
Sopron, Storno ház. Római út és épület leletmentése, 1982-1983. [SM Rég. Ad. 609.]
Sopron - Fő tér, Városház u. 1991, 1994, 1998. Leletmentések. [SM Rég. Ad. 801.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Beloiannosz tér, Bencés templom mellett. Ásatási dokumentáció, 1975. [SM Rég.
Ad. 503.], Leletek 1938. [SM Rég. Ad. 509.]
Ásatási dokumentáció a Sopron, Fő tér ásatásról. [KÖH 600/392/2005]
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B.11. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Orsolya tér 2-3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 47713
Lelőhely koordinátái: 465539– 262866
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 132
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása:
Az egykori Orsolya rendház iskolaépületében működő általános iskola átépítése során az
alagsorban mutatkozó római kori épületmaradványok részleges feltárása, jellegének
megállapítása végett 1954. július-augusztusában, majd november-december havában
ásatásokat végeztek. Már a munkálatok kezdetén 23 cm vastagságú terrazzo padlózat
részletek, mozaikpadló összefüggő darabkái, kőszemei, hypocaustum berendezés nyomai
tűntek elő Itt a fűtőberendezés négyzetes téglákból egybeállított padozattartó pillérei négyszer
ötös sorokban - mintegy húsz pillér - kerültek elő a törmelékből (17,5x19 cm). Utóbb errefelé
még további két pillérsor is mutatkozott; ezek téglapillérei azonban jóval vastagabbak voltak
(27x27 cm). A pillérek közeiben vörös hamu, korhadó fadarabkák voltak észlelhetők. Innen
származik 10 db bélyeges tégla is; jobbára a legio I. adivtrix bélyegeivel. Errefelé a
hypocaustum alsó-felső szintjeit is megállapíthattam; eszerint annak magassága itt 55 cm volt,
felette 25 cm-es terrazzo réteggel. E helyiség déli oldalán a sötétbarnára égett vöröses
kőlapokkal kibélelt faszéntörmelékes fűtőnyílás is előkerült. A hypocaustum tér nyugati
oldalán annak félmagasságában, talán eredeti befoglalásban hatalmas faragott mészkőlap
küszöb volt.
Az épület gondosan megmunkált, helyenként 1 m vastagságot is felülmúló szilárd
kváderköves falaival, mozaikpadló maradványaival pannóniai viszonylatban a legigényesebb
építkezésre mutat. A fehér-fekete egyszerű mozaikmintázat magában is viszonylagos
koraiságra és inkább középületre engedne következtetni. Azon körülmény nyomán pedig,
hogy Pannónia legtöbb mozaik emléke a 2-3. század fordulójáról és a ül . századból való, a
maradványok fő periódusokban is inkább 2-3. sz. fordulói, 3 sz. eleji építkezést sejtetnek. A
mozaikpadlózatnak számos kőszeme és mindössze három egybeálló darabja került elő, annak
jeleként, hogy azt legkésőbb az Orsolya épület emeltekor (1864 - 1877) felszedték.
Ugyanekkor történhetett a római kori épület maradványainak a mai pinceszint feletti lebontása
is. A római kori építkezés jellegzetessége a hatalmas kettősívű apsis, a kiterjedt hypocaustum
szerkezetek, amelyek pillérei a II. helyiségben hatszor négyes sorokban is előfordulnak. Az
építmény szerkezete, az igen jelentős légfűtéses ellátottság alapján egyaránt bizonyosra
vehető, hogy az Orsolya zárda és iskola alatti római építmény Scarbantia egykori
közfürdőjének a maradványa.
Az épület szilárdságára jellemzően maradványaira az elmúlt századokban utóbb ismételten
ráépítkeztek; utoljára az 1860-70-es években az Orsolya iskolaépület emelésekor. Ekként az
itteni római építmény - számos más, egyelőre ismeretlen társával - a városrész további
tájolását alapvetően meghatározta. Az építmény elhelyezésénél fogva szorosan csatlakozik
Scarbantia municipium városfal rendszeréhez, védműveihez. Korai épülete a városszerkezet
1. sz-i kialakulásával függött egybe; a város hosszas fennállása alatt a fürdő is soká
működhetett. A majdani, kései városfal belső járószintje a mai Orsolya tér alatt 2,8 m mélyen
feküdt. A fürdőépülettől D-re a középkori falmaradványok valószínűen a később feltárt kora
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középkori égetett agyagsánc melletti, 13-14. századi épület részei lehettek. Itt állott az 1859ben még létezett, utóbb lebontott, nagy kerek bástya. Az égetett sánc nyomai a múlt század
második fele óta ismeretesek; kutatása éppen az Orsolya zárda alatti feltárásunkkal
párhuzamosan majd azt követően is folyt. Ez körítette a várost; rácsos gerendaszerkezeteit
tizenegy helyen állapították meg (1959). Az Orsolyita kertben lévő római erődfalat 1963-ban
vágtak át - az a romai kori város védőfalának bizonyult. Erre épült a majdani középkori kőfal
is. E feltárások során, amelyek tisztázták a municipium védőfalainak viszonyait a császárkori
épületekhez, az is kiderült, hogy a kései korban az erődítési munkálatok során az Orsolya tér
felé eső tereplejtést feltölteni igyekeztek; a már felhagyott épületben.
Lelőhely kutatása:
1998–2000: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron - Orsolya tér. Ásatási dokumentáció, 1954. júl.-aug. [SM Rég. Ad. 58.]
Sopron. Mentőásatás az Orsolyák kertjében, 1954. aug. 6-14. [SM Rég. Ad. 136.]
Scarbantia sáncza. [ArchÉrt 16 (1896) 223-226.]
Fölfedezték a régi soproni vár főalagútját. [Sopronvármegye XXVII. évf. 209. sz.
(1924.IX.17.).]
Jelentés a soproni Orsolya-téren feltárt római falról. 1982. [SM Rég. Ad. 606.]
Jelentés a soproni Orsolya téri iskola mögötti várfalszakasz sürgős leletmentésének
szükségességéről [SM Rég. Ad. 695.]
Sopron, Orsolya tér. Csillagvizsgáló melletti városfalszakasz, 15. sz. bástya. 2004. [SM Rég.
Ad. 874.]
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés megelőző feltárásról, Sopron, Orsolya tér 2-3. (Fegyvertár u. 1.), 2010. [KÖH
600/1810/2010]
Ásatási dokumentáció a Sopron, Orsolya tér ásatásról. [KÖH 600/395/2005.]
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B.12. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Bünker Rajnárd köz
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52440
Lelőhely koordinátái: 465457– 263070
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 238, 239/2, 184/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1985-ben, majd 2001-ben a Bünker Richárd közben, az Evangélikus
templom északnyugati sarkának közelében, az utcaszintig visszabontott római városfal és a
26. számú bástya mögött gázvezeték ásatáskor kerültek a felszínre az egykori Árpád-kori sánc
maradványai. A sánc maradványok itt a 4. századi városfalhoz kapcsolódtak.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
2001: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Jelentés a soproni evangélikus templom mellett, a Templom u. 10/a DNy-i sarkánál előkerült
római kor [SM Rég. Ad. 638.]
Evangélikus templom melletti római sarokbástya. Ásatási dokumentáció, 1985. [SM Rég. Ad.
686.]
Jelentés a Sopron, Templom u. 10. sz. előtti középkori fal leletmentéséről, 1987. [SM Rég.
Ad. 696.]
Sopron-Templom u. 10/A. [RégFüz I/39 (1986) 47-48.]
Sopron koragótikus lakótornyai. [SSz 40 (1986) 323-339.]
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B.13. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Előkapu
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52445
Lelőhely koordinátái: 465690– 263251
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 120, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Holl Imre, Póczy Klára és Tóth Sándor ásatásai a Várostorony tövében a
római városkapu maradványait tárták fel. A lelőhelyen volt az Árpád-kori ispáni vár árka és
az ispáni vár sáncainak a rétegei is. A római kaputornyok között áthaladó észak-déli irányú
római kori főút burkolatán a feltáró régészek 50 cm vasag feltöltést figyeltek meg. A feltöltést
és a római utat egy későbbi kúttal vágták át, amelyet 1967-ben először Tomka Péter tárt fel,
majd 1972-ben Gömöri János kutatott ugyanitt. A kutat a sánc leégése után építették, a
törmelékanyaggal eltorlaszolt kapubejáróba. A Stornó-házban a szomszédos területen Tóth
Sándor feltárta az ispán kori vár kapuszárnyait, s előkerültek a kapuszárnyak vastöredékei is.
Lelőhely kutatása:
1967: Tomka Péter ásatása
1972: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján. [SSz 16 (1962) 135-139.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. [Sopron 2000, 373
oldal]
Scarbantia városfalának korhatározása. [ArchÉrt 94 (1967) 137-54.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Régészeti adatok az Elő- és Hátsókapu történetéhez. [SSz 46 (1988) 56-74.]
Sopron középkori városfalai. IV. [ArchÉrt 100 (1973) 180-207.]
Sopron-Előkapu. Ásatási jelentés, 1967. [SM Rég. Ad. 365.]
Sopron-Előkapu. Ásatási dokumentáció, 1967. [SM Rég. Ad. 372.]
Sopron, Előkapu környéki városfalak. Ásatási dokumentáció, 1966. [SM Rég. Ad. 374.]
Sopron-Előkapu. Ásatási jelentés. 1968. [SM Rég. Ad. 380.]
Sopron-Előkapu. Ásatási dokumentáció, 1971-72. [SM Rég. Ad. 449.]
Sopron-Előkapu 1-3. Ásatási jelentés, 1959. [SM Rég. Ad. 172.]
Sopron-Előkapu, várfalmaradvány. 1963. [SM Rég. Ad. 289.]
Sopron városfalairól. [in: Magyar Műemlékvédelem 1973-74. Bp. 1977, 87-124.]
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B.14. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várostorony
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52453
Lelőhely koordinátái: 465643– 263228
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 119/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Holl Imre, Póczy Klára és Tóth Sándor ásatásai az egykori római városkapu
maradványait tárták fel. A lelőhelyen volt az Árpád-kori ispáni vár árka és az ispáni vár
sáncainak a rétegei is. A feltöltést és a római utat egy későbbi kúttal vágták át, amelyet 1967ben először Tomka Péter tárt fel, majd 1972-ben Gömöri János kutatott ugyanitt. A kutat a
sánc leégése után építették, a törmelékanyaggal eltorlaszolt kapubejáróba.
Lelőhely kutatása:
1967: Tomka Péter ásatása
1972: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A soproni Várostorony alaki változásai. [SSz 11 (1957) 103-109.]
Rejtélyes bélyegű cseréptárgyakról a Soproni Múzeumban. [ArchÉrt 21 (1901) 74-78.]
Régészeti adatok a soproni várostorony statikájához. [SM Rég. Ad. 841.]
Érdekes lelet. [Sopron XXX. évf. 205. sz. (1900.IX.8.).]
Interessante archaologische Entdeckung. [Oedenburger Zeitung XXXIII. Jg. Nr. 205.
(1900.IX.8.).]
Újjáépítés 1676-1682. [SSz 41 (1987) 28-37.]
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B.15. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Előkapu-Városház u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52455
Lelőhely koordinátái: 465693– 263227
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 118
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Scarbantia 4. századi város erődjének északkeleti sarkén belül egy 1. századi
faépület talpgerendáit és deszkapadló burkolatának részletét tárta fel a területen Gömöri
János. A városháza keleti fala melletti 2. számú bástya külső részét is feltárták a kutatók, az
előtte található lajtmészkőből faragott, járdaszerű alapozási előugrással együtt. A 3. számú
északkeleti kerek sarokbástya külső részét már a 18. században elbontották, ennek az
alapozási része azonban megmaradt. A területen feltárták a 4. számú bástya maradványait is,
amelynek az alapjai a római kori járdától még 2 méterre mélyednek le. A Városháza utcai
vörössánc szakaszból archaeometriai mérésre is sor került.
Lelőhely kutatása:
1973: Gömöri János ásatása
1977: Gömöri János ásatása
1978: Gömöri János ásatása
1979: Gömöri János ásatása
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron - Városház u. [RégFüz I/39 (1986) 48.]
Jelentés a Sopron Előkapu-Városkapu u. közötti városfalszakasz kutatásáról. - Ásatási napló,
1985. [SM Rég. Ad. 672.]
Sopron - Városház u. Ásatási dokumentáció, 1985. [SM Rég. Ad. 678.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés soproni római régiségekről 1977. [SM Rég. Ad. 537.]
Sopron-Előkapu környéki várfalak kutatása. Ásatási dokumentáció, 1973-74, 1976. [SM Rég.
Ad. 498.]
Ősi erődítmény romjaira bukkantak a Dobner utcai csatornázásnál. [Sopronvármegye XI. évf.
68. sz. (1938.IV.8.).]
Sopron, Előkapu-Városház u. Római városfal a tervezett híd belső pillérénél. 1977-78. [SM
Rég. Ad. 564.]
Merkur-keresztes kerámiabélyegek Sopronból. SSz cikk kézirata. 1980. [SM Rég. Ad. 553.]
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B.16. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fegyvertár u. 1.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52462
Lelőhely koordinátái: 465528– 262906
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 42, 135/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kor út maradványai és az egykori megtelepedés emlékei
kerültek elő, így többek között bélyeges tégla és festménytöredékek.
Lelőhely kutatása:
1938: Storno Miksa adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Leletek 1938. [SM Rég. Ad. 509.]
B. 17.lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fegyvertár u. 2.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52463
Lelőhely koordinátái: 465530– 262921
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 39
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kor út maradványai és az egykori megtelepedés emlékei
kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1965: Tomka Péter – Dávid Ferenc ásatása
982: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Jelentés a soproni Orsolya-téren feltárt római falról. 1982. [SM Rég. Ad. 606.]
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Fegyvertár u. 2. [RégFüz I/19 (1966) 26.]
Jelentés a Sopron, Fegyvertár u. 2. sz. alatt végzett leletmentésről. 1965. [SM Réd. Ad. 323.]
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B.18. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fegyvertár u. 3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52464
Lelőhely koordinátái: 465504– 262887
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 136
Lelőhely típusa: település, sír
Lelőhely kora: neolitikum, római-kor, népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen neolit kőeszköz, őskori szórványlelet, római korsír, valamint
római kori terra sigillata maradványok kerültek elő, Radnóti Aladár népvándorlás kori
szórványleletről is tudósított.
Lelőhely kutatása:
1950: Radnóti Aladár ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). [SSz 9 (1955/3-4) 143-46.]
Településtörténeti kutatások Sopron-Belváros környékén. 1950. [SM Rég. Ad. 418.]
B.19. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fegyvertár u. 5.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52465
Lelőhely koordinátái: 465485– 262908
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 41
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen folytatott csatornázás során római kori és középkori
falmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2005: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Templom utcai közműárkok. Római és későközépkori falak leletmentése. 2005. [SM
Rég. Ad. 950.]

348

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

B.20. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kecske templom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52469
Lelőhely koordinátái: 465582– 263149
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 2
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római-kor, késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A templomban római kori falmaradványok és festménytöredékek, valamint
késő középkori emlékek is előkerültek. A z ásatás során kora újkori temetkezést is találtak a
kutatók.
Lelőhely kutatása:
1959: Nováki Gyula régészeti szakfelügyelete
1966-1968: Tóth Sándor falkutatása
1998: Nemes András – Gabrieli Gabriella ásatása
2008: Gabrieli Gabriella ásatása
2009: Nagy levente adatgyűjtése
2010: Nemes András – Gabrieli Gabriella ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron. Bencés templom és káptalan terem. [TKM 496. Bp. 1994, 24 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés megelőző feltárásról, Sopron, Bencés (Ferences-Nagyboldogasszony-Kecske)
templom, 2010. [KÖH 600/1295/2010]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]
Sopronnak római s magyar régésigeiről. [In: Halász Géza szerk. A magyar orvosok és
természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Pest 1863, 248 p.]
Romanische Sakralbauten Westpannoniens. [Eisenstadt 1985, 304. p.]
Az Országos Műemléki Felügyelőség falkutatásai 1969-1970. Sopron, Ferences templom.
[Magyar Műemlékvédelem 1969-1970. Bp. 1972, 431-436.]
Régészeti megfigyelések a Sopron-belvárosi talajfúrásokkal kapcsolatban. 1959. [SM Rég.
Ad. 189.]
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B.21. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fő tér 1. (Városháza)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52477
Lelőhely koordinátái: 465663– 263198
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 119/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római-kor, Árpád-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1893-ban, a régi városháza lebontása kapcsán végzett ásatás során került elő
Scarbantia Capitoliuma. Területén több kisebb-nagyobb szobortöredék jött felszínre, melyek a
capitóliumi triász istenségeit ábrázoló kolosszális szobrokhoz tartozhattak. A trónon ülő
Juppiter szobor feje kissé jobbra fordult .. Az istenség kétszeresen profilált széles párnataggal
is díszített oldaltámlájú trónon ül. A trónon ülő Juno szobor. A trónszék hátsó fala ferde
szögben van elhelyezve, az ülő alaknak tehát befelé kell fordulnia, enyhén jobbra..
A területen a szomszédos városfalak bontásakor az égett sánc 10 méter hosszú és mintegy 4
méter magas része is előkerült. A sáncrészletről 1896-ban Bella Lajos is készített rajzot és
megfigyelte az egymás fölé elhelyezett gerendák lenyomatait is.
A lelőhelyen az ásatások alkalmával sikerült megfigyelni Gömöri Jánosnak a középkori
városfalat, valamint a késő római falat is. Ezen a részen római kori sírkő, és középkori
településrészletek is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1896: Bella Lajos adatgyűjtése
1974-1975: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Jelentés egy római útszakasz és a Fórum melletti basilika leletmentéséről. 1974. [SM Rég.
Ad. 490.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Sopron-Városház udvara. Római út leletmentési dokumentációja. 1974-75. [SM Rég. Ad.
502.]
Jupiter, Juno, Minerva scarbantiai szobrai. Cikk kézirata. [SM Rég. Ad. 596.]
Ein monumentales Denkmal des antiken Sopron soll wiedererwachten. [Oedenburger Zeitung
F. 170. Jg. 69. (1936.VII.26.).]
Scarbantia capitoliuma a mai Városi Tanácsház alatt. [SSz 19 (1965) 330-335.]
Scarbantia - a kapitóliumi templom istenszobrai. [Művészet 15 (1974:7) 14, 48.]
Jupiter, Juno és Minerva scarbantiai szobrai a Fabricius-ház kőtárában. [Magyar
Műemlékvédelem 1973-74 (1977) 47-63.]
A régi soproni városháza újkori története és az új városháza (tanácsháza) építéstörténete. [SSz
31 (1977) 212-233, 298-320.]
A soproni kapitoliumi istenségek. [ArchÉrt 51 (1938) 29-44.]
Der kapitolinische Trias von Ödenburg-Sopron. [ÖJh 30 (1936-1937) 111-134.]
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B.22. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fő tér 2. (Patikamúzeum)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52483
Lelőhely koordinátái: 465620– 263169
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 7
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a Gambrinus és a Patikamúzeum közti részen előkerültek
Scarbantia főútjának részletei. A leletmentések során a feltárt részen sikerült megfigyelni a
kutatóknak az egykori főút legkésőbbi periódusát, ami 6,5 méter széles, de a szegélykövekkel
együtt 7,5 méter széles. A bogárhátúra épített, nagy szabálytalan kőlapokkal fedett útrész
szélén szabályosan faragott kövek vannak. A terület keleti részén egy oszlop darabja is
előkerült, az úttól 5 méterre pedig az egykori basilica nyugati falát sikerült felfedezni. A
basilicába vezető háromfokú lépcső a fórum szélét jelölte.
Lelőhely kutatása:
1966: Tomka Péter ásatása
1966: Dávid Ferenc falkutatása
1986: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Jelentés az OMF soproni kirendeltsége falkutatásaival párhuzamos régészeti
megfigyelésekről. 1966. [SM Rég. Ad. 334.]
Sopron Fő tér 3.-Kolostor u. 4. Római út és fórumkutatás, 1986. [SM Rég. Ad. 675.]
Sopron-Fő tér 4. [RégFüz I/40 (1987) 48-49.]
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B.23. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fő tér 3. (Gambrinus-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52486
Lelőhely koordinátái: 465618– 263155
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a leletmentések során a feltárt részen egykori főút legkésőbbi
periódusa, valamint az antik fórium került elő. Az út ami 6,5 méter széles, de a
szegélykövekkel együtt 7,5 méter széles. A bogárhátúra épített, nagy szabálytalan kőlapokkal
fedett útrész szélén szabályosan faragott kövek vannak. A terület keleti részén egy oszlop
darabja is előkerült, az úttól 5 méterre pedig az egykori basilica nyugati falát sikerült
felfedezni. A basilicába vezető háromfokú lépcső a fórum szélét jelölte. A területen a Fő téren
a középkorban egy nagyméretű telek feküdt, ami a 15. században szétaprózódott. A területen
más a középkorban egy nagyméretű pincehelyiség volt.
Lelőhely kutatása:
1981: Gömöri János ásatása
1985: Gömöri János ásatása
1986: Gömöri János ásatása
2000: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, Fő tér, Kolostor utca. Vízvezeték- és gázvezeték fektetés. Felmérések, illetve előzetes
régé [SM Rég. Ad. 883.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Adattár. [Magyar Műemlékvédelem 10 (1980-1990) 301-403.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Sopron Fő tér 3.-Kolostor u. 4. Római út és fórumkutatás, 1986. [SM Rég. Ad. 675.]
Sopron-Fő tér 4. [RégFüz I/40 (1987) 48-49.]
Soproni reneszánsz kályhacsempék restaurálási dokumentációja. [SM Rég. Ad. 842.]
Sopron-Forum környéki ásatások, 1981. Új u.-Szt. György u. sarka, Szt. György u. 1. udvara
és pince [SM Rég. Ad. 619.]
Sopron, Új u. 4. [RégFüz I/35 (1982) 53.]
Sopron-Fő tér 3. (Gambrinus-ház). [RégFüz I/36 (1983) 120.]
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B.24. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fő tér 4. (Kossow-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52498
Lelőhely koordinátái: 465543– 263178
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 190
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lakóház középkori eredetű, amely a 17. században Nátl Lipót
polgármesteré volt. Később az Ébner, a Viczay majd a Széchenyi család birtoka lett. Ezután a
Kossow család tulajdonába került. 17. századi koronázások alkalmával itt szállásolták el II.
Ferdinándot. Számára még fa átjárót is készítettek a Templom utca felett, hogy az uralkodó
kényelmesebben érhesse el a szemben levő templom karzatát.
Lelőhely kutatása:
2009: Nagy Levente helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv V. [SM Rég. leltárkönyv V.]
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B.25. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fő tér 6. (Fabricius-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52499
Lelőhely koordinátái: 465576– 263221
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 192, 193, 194
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora, Árpád-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az épület római kori középület maradványaira épült. 1320-ban ezen a helyen
kezdték építeni a Szent Dorottya kápolnát. Később egy födémmel kettéosztották az épületet.
Az alsó részéből pince, a felsőből pedig lakás lett. Az épület mai formája a XVII. században
alakult ki. Ebből az időből származik az udvar kétemeletes loggiája és az utcai szárny első
emeletének faragott mennyezete. A Fabricius ház bástyakertjében Nováki Gyula kezdte meg a
városfalkutatást. A lelőhelyen talált középkori rétegeket Holl Imre, még a Római kori
emlékeket Póczy Klára kutatta. Munkájuk révén tisztázódott az Árpád-kori, a római és a késő
középkori városfalak egymáshoz való viszonya. 1986-ban a műemléki helyreállítást megelőző
munkálatok kapcsán Gömöri János végzett feltárást a területen. Megtalálta a középkori
városfal 33. számú bástyájának az alapját, az alapozás mellett előkerült annak keleti
becsatlakozása is, valamint sikerült megfigyelni a római falkoronát és az Árpád-kori sánc arra
fekvő részét. A sánc külső része szilárd állagú volt, vörös színű kiégetett gerendákkal. A
területen Hertelendi Ede végzett radiokarbon méréseket.
Lelőhely kutatása:
1959: Nováki Gyula - Holl Imre ásatása
1971-1973: Gömöri János ásatása
1971: Dávid Ferenc falkutatás
1986: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján. [SSz 16 (1962) 135-139.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Sopron-Fabricius-házi ásatás, 1960. [SM Rég. Ad. 236.]
Sopron, Fabricius-ház, várkert ásatása. 1959. [SM Rég. Ad. 196.]
Városfalmaradványok a soproni Fabricius ház alatt. [ArchÉrt 1962, 47-57.]
Jelentés a soproni Beloiannisz tér 6. sz. ház (Fabricius-ház) utcára nyíló pincéjében előkerült
róma [SM Rég. Ad. 411.]
Sopron, Fő tér 6. Fabricius ház. Felső falszoros kutatása. 1986. [SM Rég. Ad. 974.]
Sopron, Fabricius-ház. [Tájak-Korok-Múzeumok. Bp. 1980, 16 p.]
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B.26. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fő tér 7. (Tábornok-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52501
Lelőhely koordinátái: 465598– 263221
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 195, 196
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora, Árpád-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A kora középkori eredetű, 1300 körül épült ház nemcsak építészetileg
érdekes, de egykor dr. Lackner Kristófnak (1571-1631), a város neves polgármesterének volt
a lakhelye. A házat gyakran átépítették: változtattak rajta a 15., a 16, a 17. és a 18. században
is. Hátsó szárnyában láthatók a városfal és egy védőtorony maradványai, udvarában kétszintes
loggia - főhomlokzatát már 1820 körül kialakított klasszicista erkély díszíti. A házhoz kötődő
kutatások során 1975-ben a városfal melletti középkori lakótorony műemléki
helyreállításához a lépcsőfeljáró alapozási munkálatainál az Árpád-kori sánc maradványai is
előkerültek. A lelőhelyen római kori emlékek, terra sigillata töredékeket és az egykori
úthálózat elemeit is sikerült megfigyelni. A sáncrészlet alatt Tomka Péter népvándorlás kori
feltöltődést és a római út kelet-nyugati maradványait is megfigyelte.
Lelőhely kutatása:
1966: Sz. Póczy Klára - Sz. Czeglédy Ilona ásatása
1973: T. Szőnyi Eszter ásatása
1975. Tomka Péter ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A soproni belváros vörös sánca kutatásának eredményei. [SSz 41 (1987) 38-48.]
Sopron, Tábornok háza. [RégFüz I/29 (1976) 44.]
Sopron, Tábornok háza. [RégFüz I/27 (1974) 46-47.]
Sopron-Tábornokház, ásatási dokumentáció 1973. [SM Rég. Ad. 478.]
Ásatási jelentés. Sopron-Tábornokház, 1973. aug.13 - szept.18. [SM Rég. Ad. 482.]
Sopron, Beloiannisz tér 7. (Tábornok-ház). [RégFüz I/20 (1967) 41.]
Leletek 1938. [SM Rég. Ad. 509.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Sopron koragótikus lakótornyai. [SSz 40 (1986) 323-339.]
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B.27. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Fő tér 8. (Storno-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52503
Lelőhely koordinátái: 465619– 263221
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 195, 197
Lelőhely típusa: település, temető, út
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A palotaszerű barokk sarokháza 15. században a Haberleiter család tulajdona
volt, akik 1482-83 telén Mátyás királyt is megfordult. A 17. században a ház a Festetics
család birtokába került, ekkor nyerte el végleges formáját. A Storno család 1872-ben vásárolta
meg az épületet, ahol vendégként 1840-ben és 1881-ben Liszt Ferenc adott hangversenyt. A
ház jellegzetessége a kétemeletes, gazdag díszítésű, kerek, zárt sarokerkély és a Festetics
címerrel díszített toszkán féloszlopokkal közrefogott kosáríves kapu és a Pelikános kopogtató.
A házhoz kötődő kutatások során a műemléki helyreállítási munkálatok alkalmával az
ásatások alkalmával egy római épület és az egykor ittt húzódó út maradványai kerültek elő. A
lelőhelyre itt is kiterjednek az Árpád-kori sánc maradványai , valamint egy ismeretlen korú sír
is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1982: Gömöri János ásatása
1983: Gömöri János ásatása
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Storno ház. Római út és épület leletmentése, 1982-1983. [SM Rég. Ad. 609.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Sopron - Városfalak. Rehabilitáció koncepcióterve és régészeti intézkedési terv. 1985. [SM
Rég. Ad. 644.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron - Városház u. Városfalkutatás, 1985-86. [SM Rég. Ad. 677.]
Sopron-Fő tér 8. (Storno-ház). [RégFüz I/36 (1983) 46.]
Sopron-Fő tér 8. (Storno-ház). [RégFüz I/37 (1984) 55.]
Sopron-Fő tér 8. (Storno-ház). [RégFüz I/39 (1986) 74.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Soproni reneszánsz kályhacsempék restaurálási dokumentációja. [SM Rég. Ad. 842.]
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B.28. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Hátsókapu
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52511
Lelőhely koordinátái: 465643– 262873
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 122
Lelőhely típusa: híd
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen található híd emlékei a késő középkorra keltezhetőek.
Lelőhely kutatása:
1986: Gömöri János ásatása
1990: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Hátsókapu. Ásatási dokumentáció 1986. [SM Rég Ad. 683.]
Sopron-Hátsókapu. [RégFüz I/40 (1987) 116.]
B.29. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Hátsókapu 2. (Caesar-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52512
Lelőhely koordinátái: 465612– 262906
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 123
Lelőhely típusa: erődítés
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen futott a római városfal, valamint itt húzódott az Árpád-kori
földvár sánca; az ásatások során a késő középkori erődítés emlékei is előkerültek. A
lelőhelyen késő középkori kályhacsempe töredékei is előkerültek.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
A Városház u., Előkapu, Hátsókapu, Új u. 18. területén végzett feltárások eredményei. 1976.
[SM Rég. Ad. 535.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A soproni belváros vörös sánca kutatásának eredményei. [SSz 41 (1987) 38-48.]
Zur Frage der sogennenten Brandwalle in Ungarn. [ActaArchHung16 (1964) 99-149.]
Sopron, Caesar-ház. Ásatási dokumentáció, 1961-62. [SM Rég. Ad. 278.]
Ásatási jelentés. Caesar-ház bástyakert, Sopron, Hátsókapu u. 2. 1961-62. [SM Rég. Ad. 284.]
Sopron, Caesar-ház (Hátsókapu u. 2.) ásatása. 1961. [SM Rég. Ad. 274.]
Sopron középkori városfalai I. [ArchÉrt 94 (1967) 155-183.]
Régészeti adatok az Elő- és Hátsókapu történetéhez. 1987. [SM Rég. Ad. 670.]
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B.30. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Hátsókapu 8.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52514
Lelőhely koordinátái: 465626– 262856
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 127
Lelőhely típusa: árok
Lelőhely kora: kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen kora újkori városárok emlékei kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, Hátsókapu 8. Városárok, XVIII. sz.-i csatorna, 1990. [SM Rég. Ad. 746.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
B.31. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kolostor u. 1.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52531
Lelőhely koordinátái: 465606– 263146
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 9
Lelőhely típusa: út, település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Tomka Péter helyszíni szemléje során a területről a római kori település
emlékei, út- és falmaradványok kerültek elő. A területen késő középkori
településmaradványok is ismertek. A Kolostor utcát 1380-ban említik először ezen a néven.
Később Barát utcának is nevezték. A Fő térről indulva a Kecske-templomtól balra találjuk.
Nyugati oldalának legnagyobb részét a Kecske-templom és a rendház homlokzata alkotja. Az
utca keleti oldalán díszes polgárházak és nemesi paloták állnak. Gótikus eredetű, kétemeletes,
egyszerű barokk lakóház, amelyet többször átalakítottak. A kapu zárókövébe vésett 1776-os
szám az egyik átépítés évét jelzi. Ebben az időben a házban Rach András cipész lakott.
Lelőhely kutatása:
1968: Tomka Péter helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, Fő tér, Kolostor utca. Vízvezeték- és gázvezetékfeketetés. Felmérések, illetve
előzetes régé [SM Rég. Ad. 883.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Feljegyzés a Sopron, Kolostor u. 1. előtt előkerült római falakról. 1968. [SM Rég. Ad. 464.]

358

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

B.32. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kolostor u. 3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52532
Lelőhely koordinátái: 465603– 263136
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 11
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a csatornázási munkák során a római kori út és település
maradványai, valamint késő középkori település maradványai kerültek elő. Mai formáját
1770-ben kapta. Tulajdonosa Starhemberg Antal, magas rangú katonatiszt, aki az épületben
előkelő bálokat is tartott. Az ő családi címere látható a nagyméretű díszes kapu felett.
Lelőhely kutatása:
2001: Gömöri János szakfelügyelete
Irodalom, forrás:
Sopron, Fő tér, Kolostor utca. Vízvezeték- és gázvezeték feketetés. Felmérések [SM Rég. Ad.
883.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv V. [SM Rég. leltárkönyv V.]
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B.33. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kolostor u. 5.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52533
Lelőhely koordinátái: 465599– 263124
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 12
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a csatornázási munkák során a római kori út és település
maradványai, valamint gótikus emlékek ismertek. Középkori eredetű, egyemeletes lakóház. A
soproni nagy tűz után 1676-ban teljesen átalakították. Érdekessége a 16. században készült,
festett reneszánsz zárt erkély.
Lelőhely kutatása:
2001: Gömöri János szakfelügyelete
Irodalom, forrás:
Sopron, Fő tér, Kolostor utca. Vízvezeték- és gázvezetékfeketetés. [SM Rég. Ad. 883.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Gótikus lakóházak Sopronban. [Magyar Műemlékvédelem 5 (1967-1968) (1970) 95-123.
B.34. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kolostor u. 7.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52534
Lelőhely koordinátái: 465593– 263112
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 14
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a csatornázási munkák során a római kori út és település
maradványai, valamint egy kora-gótikus lakótorony ismert. A klasszicista stílusú egyemeletes
lakóház középkori eredetű. A földszinten a záróköves kapun kívül három ablak van. Boltozott
kapualjában gótikus ülőfülkék és ajtókeretek láthatók. Kis udvarán emeletes árkádot
láthatunk. Innen nyílik a középkori pince.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Gótikus lakóházak Sopronban. [Magyar Műemlékvédelem 5 (1967-1968) (1970) 95-123.]
Sopron koragótikus lakótornyai. [SSz 40 (1986) 323-339.
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B.35.lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kolostor u. 9.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52535
Lelőhely koordinátái: 465584– 263099
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 15
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területről római kori oltárkő, és út volt. Az egyemeletes barokk lakóház
középkori eredetű, amelyet átalakítottak. Romantikus díszei a múlt század közepén készültek.
A földszint közepén köríves kapu nyílik. A Kolostor utcai kapualja dongaboltozatos, bal
oldalán gótikus ülőfülkével, pincelejáróval és pinceablakkal. Az épület átnyúlik az Új utcára.
Az Új utcai kapualj keresztboltozatos. Mindkét kapu a körülépített udvarra vezet.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Die Probleme des Isis-kulten in Ober-Pannonien. [ActaArchHung 11 (1959) 265-282.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Sopron ókori neve és a sopronmegyei római feliratok. [Sopron 1887, 80 p.]
Scarbantia és környékének kőplasztikai emlékei. [Arabona 11 (1969) 7-59.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. [Bp. 1959.]
A Soproni Liszt Ferenc Múzeum Isis-Bubastis oltára. [SSz 16 (1962) 358-361.]
Der Isis-Altar von Sopron. Ein Beitrage zur Charackteristik der agyptischen Kulte in den
römischen P [Das Altertum 10 (1964) 154-159.]
Religions and Cults in Pannonia. [SzIKMK A/33. Székesfehérvár 1998, 140 p.]
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B.36. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Kolostor u. 13.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52536
Lelőhely koordinátái: 465508– 262988
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 19
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A középkori eredetű barokk lakóház egyszerű homlokzata az utca tört
vonalát követi. Kapuja alacsony, mert egykor az utcaszint mélyebben volt. Zárókövén az
1628-as évszám olvasható. Kis udvarán festői lépcső visz a toszkán oszlopos, pilléres
loggiára, amely felett zárt erkély látható. A lelőhelyen római kori tégla és út maradványai is
előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1952: Szakál Ernő falkutatása
1981: Lászay Judit - Dávid Ferenc falkutatása
Irodalom, forrás:
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron koragótikus lakótornyai. [SSz 40 (1986) 323-339.]
Soproni reneszánsz kályhacsempék restaurálási dokumentációja. [SM Rég. Ad. 842.]
Új u. 16-os házban előkerült cserepek. 1952. [SM Rég. Ad. 24.]
B.37. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Liszt Ferenc u.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52542
Lelőhely koordinátái: 465429– 262883
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 169
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a csatornázás során késő római fal, és középkori
épületmaradványok kerültek elő. Az Árpád-korban ezen a részen húzódott az erődítés.
Tervezett változás:
1991: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Liszt Ferenc u. csatornázás, 1991. [SM Rég. Ad. 805.]

362

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

B.38. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Orsolya tér
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52551
Lelőhely koordinátái: 465569– 262899
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 43/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Szabálytalan négyszög alakú, zárt hatású tér. Első említése 1428-ban
Salzmarkt (Sópiac) néven szerepel. Később a mészárszékek kerültek ide. 1747-ben az
orsolyita apácák a téren zárdát, iskolát és templomot létesítettek. Innen kapta mai nevét. Az
1945. évi bombázás a hangulatos teret feldúlta. A Lunkányi-házat és Gyóni Géza házát a szép
Mária kúttal együtt elsodorta. A területen római kori út is húzódott.
Lelőhely kutatása:
1938: Storni Miksa adatgyűjtése
1970: Tomka Péter ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
B.39. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Orsolya tér 1. (Proswimmer-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52552
Lelőhely koordinátái: 465595– 262900
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 133
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori oltárkő és késő középkori emlékek kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Huszonöt kiadatlan pannoniai latin felirat. [ArchKözl I (1859) 217-228.]
Az eddig felfedezett soproni alagutak római lelőhelyek felé vezetnek. [Sopronvármegye
XXVII. évf. 210. sz. (1924.IX.18.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Sopron középkori városfalai I. [ArchÉrt 94 (1967) 155-183.]
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B.40. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Orsolya tér 4. (Lukányi-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52553
Lelőhely koordinátái: 465546– 262911
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 37/1
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori emlékek, terra sigillata töredékek kerültek elő,
valamint egy népvándorlás kori telep nyomai.
Lelőhely kutatása:
1950: Radnóti Aladár ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Településtörténeti kutatások Sopron-Belváros környékén. 1950. [SM Rég. Ad. 418.]
B.41. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Orsolya tér 5. (Lábasház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52554
Lelőhely koordinátái: 465577– 262923
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 67
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor, koraújkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az egyemeletes lakóház az Új utca és a Szent György utca találkozásánál
áll. 1945 tavaszán egy légitámadás alkalmával a légnyomás miatt levált a házról a vakolat, és
akkor rajzolódtak ki az árkádok. Az épület 1777-ig a város tulajdonához tartozott.
Földszintjén mészárszékek sorakoztak, emeletén szolgálati lakások és az iskola kapott helyet.
A földszinti árkádokat valószínűleg a 19. század közepén falazták el. Az épület földszintjének
déli oldalán keresztboltozatos folyosó húzódik. Ez a folyosó 6 változó szélességű nyílással
kapcsolódik a térhez. Ez az árkádsor adja a főhomlokzat jellegzetes motívumait. Az emeleten
a nyílások felett hat egyszerű ablak látható. A területről Árpád-kori emlékek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1977: Gömöri János felmérése
Irodalom, forrás:
Sopron-Lábasház. Ásatási dokumentáció 1977. [SM Rég. Ad. 559.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Orsolya tér, Lábasház. [RégFüz I/31 (1978) 118.]
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B.42. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Petőfi tér
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52558
Lelőhely koordinátái: 465363– 262894
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 245, 168/1, 168/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A tér a várövhöz tartozik. A közepén valamikor tó volt. A 18. században ezt
a területet majorok és kertek övezték. Később házsorokat alakítottak ki. A Lóúsztatónak
nevezett tavat 1840 körül csapolták le, mert a tér északi részén színházat kívántak építeni. A
tér napjainkban Petőfi Sándor nevét visel. A területen végzett ásatás során késő középkori
településmaradványokat, kemencét és római kori emlékeket talált.
Lelőhely kutatása:
1982: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Jelentés középkori és római leletekről. Sopron-Petőfi tér, 1982. [SM Rég. Ad. 615.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron-Petőfi tér. [RégFüz I/36 (1983) 120-121.]
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B.43. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Széchenyi tér
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52623
Lelőhely koordinátái: 465389– 262848
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 168/1, 146
Lelőhely típusa: út
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Gömöri János a területen az 1982 februári gázvezeték-fektetéskor a soproni
Petőfi és Széchenyi téren az árokásási munkákat ellenőrizve, újabb, eddig még nem említett
dorongút nyomait sikerült megfigyelnie. A dorongút abban a 80 cm széles árokban
jelentkezett, amely a Széchenyi tér 15. sz. ház (önkiszolgáló étterem) É-i falával
párhuzamosan húzódott, a faltól 330 cm-re, a járdaszegélytıl 70 cm-re. A dorongok
(különbözı vastagságú tölgyfaágak) egymással párhuzamosan, az útra merőlegesen feküdtek.
A karnyi vastagságú ágakról a gallyat levagdalták, de a kérget nem hántolták le. Az árok alján
6 m hosszan bontották ki az utat. A 160 cm mélyen heverı dorongok egymástól 5–20 cm
távolságban voltak, köztük kavics és tört kövek letaposott, ledöngölt rétegeit találták a
kutatók. Az iszapos rétegen fekvő dorongok tehát a kavicsos út alapozásául szolgáltak. A 6–
10 cm átmérőjű dorongok között az 5–6 cm vastag kavicsréteg viszonylag stabil útburkolatot
képezett. Az út szélességét egy keresztirányú gázvezetékárokban vizsgáltuk meg. Az út 3 m
széles. Az út szélén helyenként nagyobb terméskődarabok hevertek. Iránya ÉNy–DK, az
Iskolaköz felıl egyenesen a Széchenyi szobor irányába tart
Lelőhely kutatása:
1982: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Széchenyi téri XVII-XVIII. sz.-i dorongút leletmentéséről. 1982. [SM Rég.
Ad. 613.]
Újabb dorongútmaradványok Sopronban és Kőszegen. [SSz 39 (1985) 170-177.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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B.44. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Széchenyi tér II. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52624
Lelőhely koordinátái: 465523– 262777
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 146, 145
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Gömöri János egy kéő középkori, kora újkori településrészletet
figyelt meg. A területen a kora újkorban egy halastó is volt.
Lelőhely kutatása:
1991: Gömöri János régészeti szakfelügyelete
Irodalom, forrás:
Sopron-Széchenyi tér. 1999. [SM Rég. Ad. 818.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
B.45. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Széchenyi tér 17-18.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52625
Lelőhely koordinátái: 465503– 262828
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 141
Lelőhely típusa: település, erődítés
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a római kori erőd és falmaradványok, középkori
falmaradványok, valamint középkori út került elő.
Lelőhely kutatása:
1966: Póczy Klára ásatása
Irodalom, forrás:
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron és környéke műemlékei. [Magyarország műemléki topográfiája II. Győr-Sopron
megye műemlékei. Bp, 1956
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B.46. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 1-3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52627
Lelőhely koordinátái: 465682– 263129
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 71, 69/1
Lelőhely típusa: település, erődítés
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a római kori erődítés emlékei kerültek elő, valamint ehhez
kapcsolódóan épületek, szoborlelet és temető. A lelőhelyen még 1955-ben Nováki Gyula által
végzett sáncátvágás során sikerült megfigyelni az Árpád-kori erődítés emlékeit, valamint a
középkori városfal maradványait.
1970-ben Tomka Péter kutatása során egy épület alapozásakor szintén az árpá
d-kori falmaradványok emlékei kerültek elő. A Fórum átjárónál Gömöri János 1976-ban tárta
fel a 6. számú bástyát és a római kori sánchoz épített városfal maradványokat. Előkerültek a
14. századi bástya maradványai is.
Lelőhely kutatása:
1955: Nováki Gyula ásatása
1968: Póczy Klára ásatása
1970: Tóth Sándor falkutatása
1970: Tomka Péter ásatása
1976: Gömöri János ásatása
1982: Gömöri János ásatása
1986: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Szent György u. 1-3. (Forum espresso) mögötti építkezés régészeti
megfigyelésének [SM Rég. Ad. 394.]
Jelentés a Sopron-Forum-átjárónál végzett régészeti feltárásról. 1975. [SM Rég. Ad. 504.]
Jelentés a Sopron-Forum-átjárónál végzett műemléki ásatás befejezéséről. 1976. [SM Rég.
Ad. 515.]
Forum-átjáró, Szt. György u. 1-3. Ásatási dokumentáció 1976. [SM Rég. Ad. 516.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Zur Frage der sogennenten Brandwalle in Ungarn. [ActaArchHung16 (1964) 99-149.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Ásatási dokumentáció, Sárvár- Végh malom 1988. [MNM.Rég.Ad.: 20.II/1989., Ltsz.:
15322.]
Sopron-Forum környéki ásatások, 1981. Új u.-Szt. György u. sarka, Szt. György u. 1. udvara
és pinc [SM Rég. Ad. 619.]
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B.47. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Scarbantia foruma
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52628
Lelőhely koordinátái: 465662– 263123
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 1/1, 7, 8, 10, 12, 44, 46, 47, 68, 71, 72, 73, 69/1, 69/2, 118, 45,
119/1, 117, 69/3
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora; Árpád-kor; késő középkor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Gambrinus-ház Új utcai szárnya alatt nincs pince. Ezért először (1981
júniusában) az alápincézett Új u. 4. sz. házban ástak két szelvényt a kutatók. Majd
kutatásaikat kiterjesztették a Gambrinus Kolostor utcai szárnya alatti pincékre és a vendéglő
Új utcai söröző helyiségére. A kutatás szélesítésével az Új u.–Szt. György u. sarkára építendő
ház tervezéséhez szolgáltattak adatokat és a római város legfontosabb létesítményének, a
fórumnak pontos kiterjedését igyekeztünk meghatározni. Az Új u. 4. sz. ház belső pincéjében
egy az újkorban feltöltött kutat metszett az első kutatóárok. Az árok északi metszetfala
azonban tanulmányozható volt. 420 centiméter mélyen feljött a víz, a talajvízszint alatt 440
cm mélyen szürke-iszapos, lelet nélküli réteget találtak. 320–350 cm között vastag égett
paticsréteg húzódott, majd efelett szürke földréteg, amelynek a tetején 307–314 cm mélyen
döngölt agyagréteg – az egykori járószint – húzódott, amelynek felülete helyenként pirosra
égett. Az építményt nyugat felől határoló 60 cm széles kőfalat a Gambrinus Kolostor utcai
szárnyának D-i és É-i pincéjében, a mai pinceszint alatt 20–30 cm-re találták meg. A D-i
kutatóárokban megfigyelni, hogy a fal megépítése előtt ezen a szakaszon a város egyik
főútvonala húzódott és a falat utólag építették az út széle fölé. Az É-i kutatóárokban pedig az
derült ki, hogy a falnak három építési periódusa volt. Legalsó részét tőzegrétegbe alapozták.
A kutatások nyomán a fórum tere 46×45 m, alapterületű, vagyis 2070 m2. A tér szimmetrikus
kiépítésű volt. A capitoliumi szentély mögött 1975–76 telén Gömöri János tárta fel egy 480
cm széles római utat. Mellette olyan faragvány került felszínre, amely eredetileg az itt rejlő
szentélyt díszíthette. Ez az út a forum-insula É-i határa. a régi mozi helyén látható, de Tomka
Péter egyenes folytatását a Fő tér 8. sz. ház alatt a Tábornokház hátsó szárnyában is kiásta. Ny
felé a Storno-ház alatt metszette egymást a Cardo (É–D-i főútvonal) és a Decumanus. A
Storno-ház pincéjében 1983-ban dokumentálható volt a Cardo többször átépített szakasza. A
forum-insula ÉNy-i sarka közelében olyan építészeti faragvány (korinthoszi oszlopfő) került
elő 1982–83-ban, amely a feltárt épületalapokkal együtt mutatja, hogy a szomszédos insulák
a Cardótól Ny-ra és a Decumanustól É-ra még jelentős, díszes középületek voltak. Magában a
forum-insulában az ÉK-i részen a 3. század első feléből származó Minerva-torzó került elő. A
4-5. századi feltöltési rétegben fehérmárvány monumentális szobor töredéke és kőoszlopok
darabjai kerültek elő. Ezek a helyszínen megőrzött féloszlop darabobok feltehetően a közeli
szentélyből, talán a capitoliumi szentélyből származnak.
Lelőhely kutatása:
1950: Radnóti Aladár és Alföldi Mária ásatása
1979: Gömöri János természettudományos vizsgálata
1979-1988: Gömöri János ásatása
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1998: Gömöri János természettudományos vizsgálata
2009: Nagy levente adatgyűjtése
2009: Nagy Levente és Jankovich Bésán Dénes helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Vizsgálati eredmény a Sopronban feltárt faragott famaradványok dendrokronológiai
elemzéséről. 1998. [SM Rég. Ad. 810.]
Római kori építészeti kőanyag vizsgálata a Sopron, Szt. György u. 2. sz. alatti ásatásból. [in:
Iparrégészet II. Szerk. Gömöri J. Veszprém 1984, 51-54.]
Sopron, Szt. György u.-Új u. sarok. Ásatási dokumentáció 1979. [SM Rég. Ad. 573.]
Sopron, Szt. György u.-Új u. sarok. Ásatási dokumentáció 1980. [SM Rég. Ad. 590.]
Sopron-Forum ásatás (Új u.-Szt. György u. sarok és Gambrinus söröző). Ásatási
dokumentáció, 1982. [SM Rég. Ad. 620.]
Sopron, Templom u. 4. Ásatási dokumentáció, 1986. [SM Rég. Ad. 691.]
Sopron, Új u.-Szt. György u.sarok. FORUM kövezet felszedése a helyreállítás előtt és az
1987. évi ásatás [SM Rég. Ad. 685.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Adattár. [Magyar Műemlékvédelem 10 (1980-1990) 301-403.]
Scarbantia foruma. [SSz 39 (1985) 1-24, 97-118, 193-212, 289-298.]
A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). [SSz 9 (1955/3-4) 143-46.]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]
Jelentés a Sopron, Rózsa utcai római falak előkerüléséről és az újabb Árpád utcai (Ikva
áruház) SM Rég. Ad. 556.]
Településtörténeti kutatások Sopron-Belváros környékén. 1950. [SM Rég. Ad. 418.]
Grabungen auf dem Forum von Scarbantia (1979-1982). [ActaArchHung 38 (1986) (1987)
343-396.]
Sopron-Forum környéki ásatások, 1981. Új u.-Szt. György u. sarka, Szt. György u. 1. udvara
és pinc [SM Rég. Ad. 619.]
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B.48 l.előhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 5. (Prépostház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52629
Lelőhely koordinátái: 465686– 263102
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 72
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Holl Imre a középkori városfal részleteit tárta fel és figyelte meg.
A területen, a Fórum-átjáró déli szakaszán még először Bella Lajos figyelte meg az Árpádkori sánc maradványait. A lelőhelyen 1964 és 1966 között folyt kutatás alkalmával nem csak
a városfalak helyreállítása, hanem a területen lévő római kori emlékek és Árpád-kori
maradványok feltárása is folyt.
Lelőhely kutatása:
1964-66: Holl Imre ásatása
Irodalom, forrás:
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron műemlékei. [in: Csatkai E. és mások: Sopron és környéke műemlékei. Magyarország
Műemléki topográfiája II. Bp. 1956, 155-451.]
Sopron középkori városfalai II. [ArchÉrt 95 (1968) 188-202.]
Jelentés a Sopron, Szent György u. 5-7. sz. alatti városfalszakasz ásatásáról 1965. VII. 13-31
közöt [SM Rég. Ad. 327.]
Sopron, Szent György u. 5-7-9-15. Ásatási dokumentáció, 1965. [SM Rég. Ad. 375.]
Sopron, Szent György u. 5-9. Ásatási dokumentáció, 1966. [SM Rég. Ad. 376.]
Sopron, Szt. György u. 5-9. [RégFüz I/19 (1966) 75.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

371

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

B.49. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 7. (Egészségügyi szakközépiskola)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52630
Lelőhely koordinátái: 465684– 263080
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 73
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Holl Imre a középkori városfal részleteit tárta fel és figyelte meg.
A lelőhelyen 1964 és 1966 között folyt kutatás alkalmával nem csak a városfalak
helyreállítása, hanem a területen lévő római kori emlékek és Árpád-kori maradványok
feltárása is folyt. A lelőhelyen korábban Csataki Endre kora újkori pincemaradványokat tárt
fel. Nováki Gyula ásatásai során az árpád-kori és a római kori emlékek is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1945: Csataki Endre ásatása
1955: Nováki Gyula ásatása
1964-66: Holl Imre ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján. [SSz 16 (1962) 135-139.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron középkori városfalai II. [ArchÉrt 95 (1968) 188-202.]
Jelentés a Sopron, Szent György u. 5-7. sz. alatti városfalszakasz ásatásáról 1965. VII. 13-31
közöt [SM Rég. Ad. 327.]
Sopron, Szent György u. 5-7-9-15. Ásatási dokumentáció, 1965. [SM Rég. Ad. 375.]
Sopron, Szent György u. 5-9. Ásatási dokumentáció, 1966. [SM Rég. Ad. 376.]
Sopron, Szt. György u. 5-9. [RégFüz I/19 (1966) 75.]
A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). [SSz 9 (1955/3-4) 143-46.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Régészeti megfigyelések a Sopron-belvárosi talajfúrásokkal kapcsolatban. 1959. [SM Rég.
Ad. 189.]
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B.50. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György templom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52631
Lelőhely koordinátái: 465679– 263047
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 74
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Szent György-templom gótikus, egyhajós belső terét az 1676-os tűzvész
után több lépésben alakították át: a csúcsíves lezárású főhajót gazdag stukkóval díszítették, és
két oldalán kápolnasorral keretezték. Az 1380-1430 között épült, eredetileg gótikus templom
mozgalmas, olaszos homlokzata a XVII. századból származik, de rajta két gótikus dombormű
máig megőrződött. Kisebb mértékben az 1760-as években is átalakították. Eklektikus tornya
1882-ben épült. A szentély melletti keresztelőkápolnában középkori freskótöredéket
látni.Homlokzati tornya nincs ugyan de a templom története, elhelyezkedése szorosan
összefügg az utca, illetve a belváros kialakulásával. A középkori történet szerint
Schmuckenpfennig János soproni polgár gyilkosságba keveredett, majd adományként e telket
adományozta templomépítés céljára, ahol ma a Szent György- templom áll. A területen
Árpád-kori erődítés nyomai is előkerültek. A lelőhelyen a római kori erődítés nyomai is
megtalálhatóak volt a kutatások során. 1393-ban kezdődött meg az építkezés a
Schmuckenpfennig által adományozott telken. A templom öt év alatt felépült. A templom
Szent György utcai homlokzatát a fal síkjából előreugró nyolcszögletű torony díszítette. A
torony két oldalán egy-egy csúcsíves kapu nyílott a gótikus egyhajós csarnoktemplom
belsejébe, amelynek nyolc oltára volt. 1674-ben Kollonich Lipót győri püspök a jezsuitáknak
adta a templomot. A városban 1676-ban dúló tűzvész a Szent György-templomnak sem
kegyelmezett. A jezsuiták barokk stílusban megújították, majd 1694-ben újraszentelték.
Lelőhely kutatása:
2009: Nagy levente adatgyűjtése
2009: Nagy Levente és Jankovich Bésán Dénes helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Zur Frage der sogennenten Brandwalle in Ungarn. [ActaArchHung16 (1964) 99-149.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
Sopron középkori városfalai II. [ArchÉrt 95 (1968) 188-202.]
Sopron, Szent György u. 5-7-9-15. Ásatási dokumentáció, 1965. [SM Rég. Ad. 375.]
Adatok a soproni Szent György templom kriptájának történetéhez. [Arrabona 36:1-2 (1998)
231-240.]
A soproni Szt. György templom és plébánia rövid története. [Győr, 1926.]
A soproni Szent György templom középkori szobrai. [SSz 28 (1964) 203-217.]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]
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B.51. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 9.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52632
Lelőhely koordinátái: 465694– 263025
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 75
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a római kori erődítés és megtelepedés, valamint az árpád-korban
kialakított fal és a középkori fal maradványain túl a kora újkori városfal is húzódott.
Lelőhely kutatása:
1964-66: Holl Imre ásatása
1966: Sz. Póczy Klára - Sz. Czeglédy Ilona ásatása
Irodalom, forrás:
Adatok a soproni vár rondelláinak történetéhez. [SSz 16 (1962) 57-61.]
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron középkori városfalai I. [ArchÉrt 94 (1967) 155-183.]
Sopron középkori városfalai II. [ArchÉrt 95 (1968) 188-202.]
Sopron, Szent György u. 5-7-9-15. Ásatási dokumentáció, 1965. [SM Rég. Ad. 375.]
Sopron, Szent György u. 5-9. Ásatási dokumentáció, 1966. [SM Rég. Ad. 376.]
Sopron, Szt. György u. 5-9. [RégFüz I/19 (1966) 75.]
Sopron, Szt. György u. 9. (Városfal). [RégFüz I/20 (1967) 100-101.]
Sopron, Szt. György u. 7. [RégFüz I/20 (1967) 43.]
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B.52. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 12. (Eggenberg-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52633
Lelőhely koordinátái: 465640– 263049
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 49
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Névadója Eggenberg János herceg özvegye, aki 1674-ben vásárolta meg az
egyemeletes, loggiás udvarú lakóházat. Az épület fontos szerepet kapott a soproni hitéletben.
Mivel a hercegné közeli rokonságban állt a brandenburgi választófejedelemmel, engedélyt
kapott arra, hogy házában evangélikus istentiszteletet tarthasson. Ezért készült az udvari
emeleti árkád közepén a díszes szószék is, alsó részén a Hohenzollern címerrel. Két éven át
innen prédikált a lelkész a lent egybegyűlt híveknek. A lelőhelyen folytatott feltárás során a
területen az egykori római úthálózat emlékei, valamint Árpád-kori településmaradványok is
előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1975: Dávid Ferenc - Lővei Pál falkutatása
1979: Dávid Ferenc - Lővei Pál falkutatása
1980: Dávid Ferenc - Lővei Pál falkutatása
1981: Gömöri János ásatása
1982: Gömöri János ásatása
1983: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Adattár. [Magyar Műemlékvédelem 10 (1980-1990) 301-403.]
Sopron, Szent György u. 12. Ásatási dokumentáció 1981. [SM Rég. Ad. 618.]
Sopron, Szent György u. 12-14. Ásatási dokumentáció 1981-1983. [SM Rég. Ad. 622.]
Sopron, Szent György u. 12. [RégFüz I/35 (1982) 51-52.]
Sopron és környéke műemlékei. [Magyarország műemléki topográfiája II. Győr-Sopron
megye műemlékei. Bp, 1956, 672 p.]
Soproni reneszánsz kályhacsempék restaurálási dokumentációja. [SM Rég. Ad. 842.]
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B.53. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 13.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52634
Lelőhely koordinátái: 465670– 262983
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 77
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a római kori leletek, a középkori vársofal maradványai kerültek
elő. Holl Imre a keleti városfalszakasz kutatásai során a területen az Árpád-kori erődítés
nyomait is megfigyelte.
Lelőhely kutatása:
1962–1963: Holl Imre ásatásai
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron középkori városfalai I. [ArchÉrt 94 (1967) 155-183.]
Sopron-városfalkutatás, Szt. György utca 15-17. Ásatási dokumentáció 1962. [SM Rég. Ad.
277.]
Sopron, Szt. György u. 15. sz., Városfal. [RégFüz I/17 (1964) 39.]
Sopron, Szt. György u. 9-17. [RégFüz I/18 (1965) 80.]
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B.54. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 14. (Evangélikus konventház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52635
Lelőhely koordinátái: 465630– 263026
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 53
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A 15. századi konventházat egykor lakótorony volt. Tornyot jelzett a ház
hátsó részében felmért alaprajz, amelyből az 1970-es évek második felében végzett kutatás
bizonyította be kétszintő lakótorony jellegét és azt, hogy eredetileg a mai Új u. 9. felől volt a
megközelítés. A lelőhelyen folytatott feltárások során az egykori római úthálózat maradványai
is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1975: Dávid Ferenc - Lővei Pál falkutatása
1979: Dávid Ferenc - Lővei Pál falkutatása
1980: Dávid Ferenc - Lővei Pál falkutatása
1983: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Adattár. [Magyar Műemlékvédelem 10 (1980-1990) 301-403.]
Sopron, Szent György u. 12-14. Ásatási dokumentáció 1981-1983. [SM Rég. Ad. 622.]
Sopron, Szt. György u. 14. [RégFüz I/37 (1984) 55-56.]
Sopron és környéke műemlékei. [Magyarország műemléki topográfiája II. Győr-Sopron
megye műemlékei. Bp, 1956, 672 p.]
Sopron koragótikus lakótornyai. [SSz 40 (1986) 323-339.]
Soproni reneszánsz kályhacsempék restaurálási dokumentációja. [SM Rég. Ad. 842.]
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B.55. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 15.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52636
Lelőhely koordinátái: 465663–262969
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 78/1, 78/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Holl Imre a keleti városfalkutatásai során megtalálta a 8. torony nyomait a
Szent György utca 9. mögött, az 1631-ben épült Nagyrondella belsejében. A területen
másodlagos feltöltésként jelentkezett az égetett sánc maradványa. A felső falszorost az északi
rondellaszakaszon sikerült megfigyelnie. A 10. bástya maradványát a Várkerület 100–102
között, valamint a Szent György utca 15 mögött sikerült megfigyelnie. A római városfal
pusztulási rétegeit is sikerült itt dokumentálnia. A régészeti eredmények nyomán itt a
falszakaszt sikerült rekonstruálni is. A műemléki helyreállítás nyomán jól tanulmányozható itt
a középkori hármas vársofal, illetve az ispáni vár sáncának gyepesített töltése.
Lelőhely kutatása:
1962-64: Holl Imre ásatása
1964: Sz. Póczy Klára ásatása
1965: Sz. Póczy Klára – Holl Imre ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantia városfalának korhatározása. [ArchÉrt 94 (1967) 137-54.]
Sopron középkori városfalai I. [ArchÉrt 94 (1967) 155-183.]
Jelentés a Sopron, Szent György u. 5-7. sz. alatti városfalszakasz ásatásáról 1965. VII. 13-31
közöt [SM Rég. Ad. 327.]
Sopron, Szent György u. 5-7-9-15. Ásatási dokumentáció, 1965. [SM Rég. Ad. 375.]
Sopron-városfalkutatás, Szt. György utca 15-17. Ásatási dokumentáció 1962. [SM Rég. Ad.
277.]
Sopron, Lenin krt. 104. (Sportpálya). Ásatási dokumentáció, 1964. [SM Rég. Ad. 314.]
Sopron-Lenin krt. 104. Ásatási dokumentáció 1965. szept. 16-24. [SM Rég. Ad. 340.]
Sopron, Lenin krt. 104. és Szt. György u. 13-15. [RégFüz I/18 (1965) 33-34.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
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B.56. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 16. (Erdődy-palota)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52638
Lelőhely koordinátái: 465625– 263003
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 54
Lelőhely típusa: település; vízmű
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A helyreállított épület hazánk egyik legszebb kora rokokó palotája. 1701ben vásárolta meg Széchényi György. 1710-ben falai között hunyt el Széchényi Pál kalocsai
érsek, aki fontos szerepet töltött be közvetítőként a kuruc harcok idején. A palota mai külseje
is a Széchényieknek köszönhető: ők építtették 1740 körül a mai homlokzatot. 1810-ben az
Erdődy család tulajdonába került. 100 évig volt az övék. Mikor 1910-ben eladták a
Munkásbiztosítónak, a homlokzati szoborfülkéből a Mária szobrot monyorókeréki
kastélyukba szállították, azóta is ott látható. A Szent György utcai szoborfülke azóta üresen
áll. A területen folytatott ásatások során a római kori és az Árpád-kori erődítés emlékeit
sikerült a kutatóknak megfigyelni, valamint a kora újkori vízmű egy részét.
Lelőhely kutatása:
1978: Gömöri János ásatása
1989: Gabrieli Gabriella - Bartos György ásatása
Irodalom, forrás:
Az eddig felfedezett soproni alagutak római lelőhelyek felé vezetnek. [Sopronvármegye
XXVII. évf. 210. sz. (1924.IX.18.).]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Sopron, Szent György utcai római falmaradványokról. 1978. [SM Rég. Ad. 549.]
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B.57. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 17.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52639
Lelőhely koordinátái: 465659– 262958
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 78/2, 79
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Holl Imre a keleti városfalkutatásai során megtalálta az egykori erődítés
nyomait. A területen másodlagos feltöltésként jelentkezett az égetett sánc maradványa. A
felső falszorost az északi rondellaszakaszon sikerült megfigyelnie. A római városfal
pusztulási rétegeit is sikerült itt dokumentálnia. A régészeti eredmények nyomán itt a
falszakaszt sikerült rekonstruálni is. A műemléki helyreállítás nyomán jól tanulmányozható itt
a középkori hármas vársofal, illetve az ispáni vár sáncának gyepesített töltése. A római
megtelepedés nyoait a feltáráskor talált terra sigillata töredékek is jelezték.
Lelőhely kutatása:
1962-64: Holl Imre ásatása
1964: Sz. Póczy Klára ásatása
1965: Sz. Póczy Klára – Holl Imre ásatása
Irodalom, forrás:
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantia városfalának korhatározása. [ArchÉrt 94 (1967) 137-54.]
Sopron-városfalkutatás, Szt. György utca 15-17. Ásatási dokumentáció 1962. [SM Rég. Ad.
277.]
Sopron, Szt. György u. 9-17. [RégFüz I/18 (1965) 80.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv V. [SM Rég. leltárkönyv V.]
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B.58. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 18.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52640
Lelőhely koordinátái: 465627– 262981
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 58
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római kori emlékek és Árpád-kori megtelepedés nyomai kerültek
elő. Az itt talált leletek közül kiemelkednek azok a salakmaradványok a vasfeldolgozáás
meglétére utalnak e területről. A római városfal pusztulási rétegeit is sikerült itt dokumentálni
a területen. A római megtelepedés nyomait a feltáráskor talált terra sigillata töredékek és
bélyeges téglák is jelezték.
Lelőhely kutatása:
1961: Nováki Gyula ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. [Sopron 2000, 373
oldal]
Sopron-Szent György utca 18. sz. ház telkén végzett ásatás. 1961. [SM Rég. Ad. 243.]
Sopron, Szent György u. 18. [RégFüz I/15 (1962) 35.]
Adatok a soproni belváros rétegeinek kronológiájához. [SSz 18 (1964) 236-243.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
A Sopron-Szent Gy. utca 18 és Fertőszentmiklósi 8. sír állatcsontanyagának meghatározása,
1962. [SM Rég. Ad. 269.]
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B.59. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 19.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52641
Lelőhely koordinátái: 465645– 262944
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 80, 78/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen az Árpád-kori és a római kori erődítés nyomai egyaránt
megtalálhatók. oll Imre a keleti városfalkutatásai során megtalálta az egykori erődítés
nyomait. A területen másodlagos feltöltésként jelentkezett az égetett sánc maradványa. A
területen, a 11. római kori falitotony fölött, az Árpád-kori sánc külső síkjának a
megtámasztására épített falazatt került elő a területen. A kőfalat, valószínűleg a fa-föld sánc
leégése után építették. Ezen a területen került elő egy római kori gyalogoskapu is, a rész az
Árpád-korban, mint titkos kijáratot szintén használhatták az itt élők.
Lelőhely kutatása:
1962: Holl Imre ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-városfalkutatás, Szt. György utca 15-17. Ásatási dokumentáció 1962. [SM Rég. Ad.
277.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Sopron, Szent György utcai római falmaradványokról. 1978. [SM Rég. Ad. 549.]
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B.60. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 20.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 51251
Lelőhely koordinátái: 465614– 262965
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 62
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen végzett régészeti kutatások során a pincékben nyitott
kutatóárkokban római kori maradványok kerültek elő. A fekete iszapos betöltésben
állatcsontmaradványok és kerámiatöredékek kerültek elő, objektum nyomát a régészeknek
nem sikerült megfigyelniük. Az udvar alatti területen egy kora újkori ház maradványai is
előkerültek, valamint ezen a területen 13. század végi, 14. századi emlékek jelezték a
megtelepedés nyomait. Előkerült egy kelet-nyugati irányba húzódó sövényfonat is, ami a kút
északi oldalán húzódott. A területen talált cölöpmaradványok dendrokronológiai adatai a 13.
századra utaltak.
Lelőhely kutatása:
2004: Gabrieli Gabriella ásatása
2004: Gabrieli Gabriellaarchaeometriai kutatása
2004: Nemes András falkutatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Szent György u. 20. Építészettörténeti és régészeti kutatási dokumentáció, 2004. [SM
Rég. Ad. 948.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.61. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 21.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52643
Lelőhely koordinátái: 465641– 262930
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 81
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen Bella Lajos 1892-ben római kori szórványleletről és egy
ismeretlen korú falról tett említést.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 152. (1892.VII.5.).
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
B.62. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Szent György u. 22. (Sax-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52644
Lelőhely koordinátái: 465607– 262948
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 63
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkorr
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A középkori eredetű lakóház reneszánsz homlokzata a 17. század második
feléből származik. Tulajdonosai főként patríciusok, főurak és katonatisztek voltak. 18001801-ig itt lakott Révay Miklós, a neves nyelvész. Az épület 1889-ben lett a Sax család
birtoka. A ház egykor górikus laóház volt
Lelőhely kutatása:
1965: Dávid Ferenc falkutatása
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gótikus lakóházak Sopronban. [Magyar Műemlékvédelem 5 (1967-1968) (1970) 95-123.]
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B.63. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Színház u. 5.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52653
Lelőhely koordinátái: 465532– 263231
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 227
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori és római kori falmaradványok kerültek elő a
feltárás során.
Lelőhely kutatása:
1990: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron-Színház u. 5. Városfalkutatás, 1990. [SM Rég. Ad. 800.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
B.64. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Színház u. 13-15.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52654
Lelőhely koordinátái: 465512– 263209
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 231, 232
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori és római kori erődítésmaradványok kerültek elő,
valamint római kori sír is ismert innen.
Lelőhely kutatása:
1993: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Városfal-átjáró. Engedélyezési terv. Sopron-Színház u. 13-15. 1993. [SM Rég. Ad. 743.]
Sopron-Színház u. 13-15. Városfal leletmentése, 1993. [SM Rég. Ad. 742.]
Sopron-Színház u. 13-15. [RégFüz I/47 (1996) 83-84.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.65. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Színház u. 23.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52655
Lelőhely koordinátái: 465486– 263153
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 236/1, 236/2
Lelőhely típusa: település, temető
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori és római kori épületmaradványok kerültek elő a
feltárás során. A területen egy késő római sírkő is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
1988: Gömöri János ásatása
1989: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Színház u. 23. Várfalkutatás 1988. [SM Rég. Ad. 707.]
Sopron, Színház u. 23. [RégFüz I/42 (1991) 89.]
Sopron, Színház u. 23. [RégFüz I/44 (1992) 39.]
Sopron - Városfalak. Rehabilitáció koncepcióterve és régészeti intézkedési terv. 1985. [SM
Rég. Ad. 644.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.66. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Színház u. 25.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52656
Lelőhely koordinátái: 465468– 263110
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 237, 236/2
Lelőhely típusa: kincslelet
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A Színház utca 25. sz. épület egyik hátsó alagsori helyiségének
helyreállításánál szükségessé vált a régi várárok iszapjának eltávolítása a helyiség padlója
alól. A padló szintjétıl számított 2,50 m mélységbıl kidobott iszapban B. Kovács László ipari
tanuló egy aranyérmet vett észre és azt közvetítésemmel eljuttatta a soproni Liszt Ferenc
Múzeumhoz. Az érem Zsigmond magyar és cseh király 1402 és 1437 között kiadott
aranyforintja (C. N. H. II. 119. A. sz.), előlapján Szent László koronás alakjával. Fejét
dicsfény övezi, jobbjában csatabárd, baljában országalma. A körirat: S LADISLAUS REX.
Az alak mellett: M és O betők, nyilván a pénzverde jegye, melyet azonban még nem sikerült
megfejteni. A hátoldalon kerek gyöngysorba foglalt négyelt pajzs. Az elsı és negyedik
mezejében hétszer vágott címer látható. A második mezőben: Csehország kétfarkú oroszlánja.
Tehát az érem
valószínőleg 1410 után készült, amikor Zsigmond már cseh király is volt. A harmadik
mezőben: egyfarkú koronás oroszlán, a Luxemburg család címere. A hátlap körirata:
SIGISMUNDI. D. G. R. UNGARIE. A feliratot egy – a máltai kereszthez hasonló – kereszt
zárja le. Az érem nagyobbik átmérıje: 20,4 mm, kisebbik átmérıje: 19,8 mm, vastagsága 0,8
mm és a súlya: 3,49 gr.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Aranyérem-lelet Sopronban. [SSz 18 (1964) 83-84.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.67. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Színház u. 27.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52657
Lelőhely koordinátái: 465433– 263054
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 239/1, 245
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori és római kori falmaradványok kerültek elő a
földmunkák során.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
1990: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, Színház u. 27. 1990. [SM Rég. Ad. 797.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A soproni belváros vörös sánca kutatásának eredményei. [SSz 41 (1987) 38-48.]
Zur Frage der sogennenten Brandwalle in Ungarn. [ActaArchHung16 (1964) 99-149.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Bella Lajos földvárkutatásai. [In: "Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó
tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.
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B. 68.lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Színház u. 29.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52658
Lelőhely koordinátái: 465447– 263032
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 240
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az Evangélikus iskola (mai bíróság) mögött sáncszakaszon több kutatás
történt. Az 1890-es években Bella Lajos a római városfalat tárta fel, mellette a sánc
maradványait is megtalálta. Holl Imre és Tomka Péter nagykiterjedésű városfalkutató
program kereteként vizsgálták a késő középkori városfal viszonyát a korábbi időszakok
erődítéseihez. A lelőhelyen egy 16 méter hosszúságban feltárt szabálytalan rakású falazat itt a
római városfalra támaszkodott. A fal belső síkja a sáncfelület formáját vette fel. Holl Imre a
sánc vörös rétegére közel 20 méter szélességben került elő. A középkori bolygatások miatt a
sánc belső lábát az ásatások nem határozhatták meg pontosan. A lelőhelyen a római városfal
mellett a felhalmozott, befelé lejtő 4. századi feltöltési rétegére építették a gerendavázas
házak.
Lelőhely kutatása:
1986: Gömöri János ásatása
1987: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Színház u. 29. [RégFüz I/40 (1987) 51.]
Jelentés a Sopron, Színház u. 29. mögötti középső városfalban talált római kori kitörőkapuról.
(2. k [SM Rég. Ad. 649.]
Sopron, Színház utcai városfal helyreállítási terve. 1987. [SM Rég. Ad. 680.]
Római kitörőkapu Sopron - Színház u. 29. és a Templom u. 14. között. Ásatási dokumentáció
1986-1987. [SM Rég. Ad. 681.]
Sopron, Színház u. 29. - Templom u. 14. [RégFüz I/41 (1988) 38-39.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.69. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 2. (Központi Bányászati Múzeum)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52662
Lelőhely koordinátái: 465526– 263157
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 189
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen késő középkori és római kori épületmaradványok kerültek elő a
feltárás során. A területen az egykori római városfal maradványai, valamint az Árpád-kori
ispáni vár részei is előkerültek. A késő középkori időszakból kályhacsempe töredékek és
üvegleletek kerültek elő. A lelőhelyen 1976 és 1978 között, az itt végzett felújítások során egy
szellőzőaknát építettek. A munkagödör metszetfalában egy 14,5 méter hosszú részben került
elő az Árpád-kori földsánc. Az Árpád-kori falak római alapokon állt.
Lelőhely kutatása:
1976: Gömöri János ásatása
1978: Gömöri János természettudományos vizsgálata
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Sopron - Városfalak. Rehabilitáció koncepcióterve és régészeti intézkedési terv. 1985. [SM
Rég. Ad. 644.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Templom u. 2. Régészeti leletmentés a Központi Bányászati Múzeum kertjében
(1976-78). [SM Rég. Ad. 563.]
Sopron-Templom u. 2. [RégFüz I/31 (1978) 118.]
Sopron, Templom u. 2. [RégFüz I/32 (1979) 136.]
A soproni belváros vörös sánca kutatásának eredményei. [SSz 41 (1987) 38-48.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Régészeti tevékenység 1972-ben. [SM Rég. Ad. 447.]

390

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

B.70. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 4. (Erdészeti Múzeum)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52663
Lelőhely koordinátái: 465520– 263144
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 188
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A volt Esterházy palota egymás melletti két épülettömbjének műemléki
felújításakor az udvaron és a felső várfal övben az Árpád-kori sánc rétegeit tanulmányozta
Gömöri János. A területen 1987-ben kiterjedt régészeti kutatások folytak. A pincében és a
kapualjban a római kori épületmaradványok kerültek elő. Az udvari részen az árpád-kori sánc
maradványait sikerült felmérni.
Lelőhely kutatása:
1986: Gömöri János ásatása
1987: Gömöri János - G. Lászay Judit ásatása
1990: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, Templom u. 4. Ásatási dokumentáció, 1986. [SM Rég. Ad. 691.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Templom u. 4. Ásatási dokumentáció, 1987. [SM Rég. Ad. 690.]
Sopron-Templom u. 4. [RégFüz I/40 (1987) 117.]
Sopron-Templom u. 4. [RégFüz I/41 (1988) 39.]
Sopron-Templom u. 4. [RégFüz I/41 (41) 101.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Római-kori leletek Sopron belvárosából. [SSz 2 (1938) 221-234.]
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B.70. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 5.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52664
Lelőhely koordinátái: 465543– 263043
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 22
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen egy középkori lakóház elemei ismertek. A lelőhelyről újkori
csempetöredékek is előkerültek.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Gótikus lakóházak Sopronban. [Magyar Műemlékvédelem 5 (1967-1968) (1970) 95-123.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
B.71. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 5.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52664
Lelőhely koordinátái: 465543– 263043
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 22
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkor, újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az egykor nyilván barokk házból teljea átalakítás után csak a kapuja maradt
a régi. 1734-ben az elsõ telekkönyv az Aueraperg ariaztokrata-család nevén említi.
Birtoklásuk alatt készült a kapu. 1802-ben adják el Ruehütl Miklós-nak, ez 1807-ben Lindtner
Gottlieb árvaszéki elnöknek, 1839-ben. Kollár Jeromos táblabíró, majd 1842-ben Korompay
Adolf bécsi építész, 1850-ben Höller György kõfaragó tulajdona, utóbbi rokonai a 19. század
második felében birtokolják a házat. Az átalakított, egyemeletes, négytengelyes homlokzat
harmadik tengelyében rokokó díszû kapu: toszkán pilléreken kosárív zárókõvel ; keretelés
fonatos ión pillérekkel és felettük hullámos, a közepén volutás párkánnyal.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv IV. [SM Rég. leltárkönyv IV.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gótikus lakóházak Sopronban. [Magyar Műemlékvédelem 5 (1967-1968) (1970) 95-123.

392

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

B.72. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 8.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52665
Lelőhely koordinátái: 465500– 263100
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 185–186
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen található az egykori római erődítés és az Árpád-kori földvár
maradványai. A telken a késő középkori falmaradványok is előkerültek.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
A régebbik Schwartz-ház a Templom utcában. (Az egykori Bezerédj-palota). [Új
Sopronvármegye IV. évf. 92. sz. (1942.IV.25.).]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Lauringer Ernő nyilatkozata az alagútról. [Soproni Hírlap XI. évf. 185. sz. (1924.VIII.14).]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
B.73. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 9.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52666
Lelőhely koordinátái: 465531–263021
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 27
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Zártsorú, U alakú beépítésû; egyemeletes, átalakított barokk lakóház.
Magyar nemesi családok birtokolták 1734-82 közt : Filszky, Felsõbüki Nagy, Döry nevek
váltakoznak a telekkönyvben. 1782-ben Bezzegh János soproni tanácsos vásárolta meg,
akinek családjától 1828-ban Sztrókáy Ignác tanár ; ez pedig 1844-ben Bajcs Konstantinnak
adta el. Az átalakítás a 19. század második felében történt.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gótikus lakóházak Sopronban. [Magyar Műemlékvédelem 5 (1967-1968) (1970) 95-123.]
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B.74. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 11.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52667
Lelőhely koordinátái: 465528– 263009
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 30
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Zártsorú, körülépített udvarú, egyemeletes barokk lakóház. 1734–78-ig
katonacsaládoké (Prix, Wohlmuth, Schneider), 1779. május 21-én megvásárolja
Schneidernétõl Aasmann András kereskedõ. Ez 1823. november 26-án kelt végrendeletében
elmondja, hogy 2000 Ft-ot költött a ház helyreállítására ; ez az átalakítás azonban nem
vonatkozhat a máig megmaradt - a 17. század végére valló - homlokzatra ; egyik emléke a
lépcsõház vasrácsosa ajtaja. 1828-ban Palló András ügyvéd vette meg a házat. A 19. század
második felében az udvart egy földszintes hátsó szárnnyal lezárták.
Lelőhely kutatása:
1993: Gömöri János falkutatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gótikus lakóházak Sopronban. [Magyar Műemlékvédelem 5 (1967-1968) (1970) 95-123.]
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B.75. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 16.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52668
Lelőhely koordinátái: 465471– 263001
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 178, 179.
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Zártsorú, körülzárt udvarú, részben egyemeletes, részben földszintes,
részben háromemeletes barokk ház, amelyet a 18. század végén és a 19. század közepén
átalakították. A területen római kori falmaradványok is előkerültek. Az itt talált
falmaradványok az egykori római kitörőkapu maradványai voltak. A telekkönyv
megkezdésekor, 1734-ben a Baumgartner-családé volt a telek, ők 1834-ig birtokolták azt.
Ekkor Spiess Vince, majd 1836. december 24-én Benczur Márton patikus tulajdona lett.
Öttengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett övpárkány, a kapu
felett golyvázottan. Az emeleten klasszicizáló konzolos ablakok. A középsõ tengelyben kapu :
két rokokó konzollal díszített pilléren kosárív, két végén csigával, közepén rokokó zárókõvel.
A kapuszárnyak napsugárdíszes barokk veretekkel és a 16. századra valló, torzpofás
kopogtatóval. Keresztboltozatos kapuaIj. Baloldalt, a lépcsõház elején romantikus, gótizáló
vasrács M B kezdõbetükkel. Az udvari jobbszárny emelete elõtt nyitott vasrácsos erkély
tagolt konzolokon. valószínűleg a ház harmadik emeletén lakott a soproni festõk közül
Schauer Illés (1742-43.), Schaller István (1766-67.) és Dorfmeister István (1770- 72.).
Lelőhely kutatása:
1987: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Római kitörőkapu Sopron - Színház u. 29. és a Templom u. 14. között. Ásatási dokumentáció
1986-1987. [SM Rég. Ad. 681.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Falkutatások. Sopron, Templom u. 16. [Magyar Műemlékvédelem 1971-1972 (1974) 355365.]
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B.76. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 18.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52669
Lelőhely koordinátái: 465467– 262988
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 176, 177
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az 1734-es telekkönyvben Artner Vilmos nevén szerepel, a homlokzat
erkélye alatt lévõ emléktábla az õ nevét és az 1723-as évszámot mutatja, ez tehát az építés
ideje. Az épület külseje nem változott azóta sem. 1754-ben Ernst Lipót tanácsos neve tűnik fel
a telekkönyvben, mellette társtulajdonosként 1757- ben Schmalz Lipót. Ennek örökösei 1777.
decemberében eladják házrészüket Krug Ferdinánd kereskedõnek, akinek leszármazottai 1787
decemberében a másik részt is megveszik. 1807-ben Bachich József báró szerzi meg vétel
útján a házat, majd 1828. június 30-án, több mint 100 évre Pfeifer Péteré és annak utódaié
lesz. Az egyemeletes fõhomlokzat felett ereszpárkány. A földszint felett tagolt övpárkány,
amely a kapunál kigolyvásodik. Az emeleten két erõs, volutás és egy kisebb konzolon zárt
erkély ikerablakkal, oldalt kukucskálókkal. Az emeleti ablakok mind vonalkeretesek és
fülesek, felettük ívesen felemelt párkány, alatta összecsavart drapéria, voluta és virágfüzér; a
kukucskálók felett egyenes szemöldökpárkány. Az erkély ablakai alatt egységes
könyöklõpárkány, ez alatt címer, rontott szöveggel D I/W K/y I W V A (Johann Wilhelm Von
Artner) KHZK 1723. Oldalt két negyedíves. oromzattöredék. A földszint kváderesen vakolt, a
középsõ tengelyben kapu : gyámköves, alacsony pilléreken tagolt körív három zárókõvel,
oldalt két negyedoszlop torz korintuszi fõvel. A földszinti ablakok vonalkeretesek, egyenes
szemöldökpárkányuk alatt az emeletiekhez hasonló dísz .
Lelőhely kutatása:
1986: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
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B.77. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 19.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52670
Lelőhely koordinátái: 465516– 262947
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 35
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az 1734-es telekkönyv szerint Hajnóczv Dániel, nÎves tanár és szónok
tulajdona ;ez idõ óta valószínûleg keveset változott a ház. Hajnóczy fiától 1792. február 24-én
megvette Pruzsinszky Pál szolgabíró, aki 1812. szeptember 11-én eladja Moritzné Guáry
Máriának. Ennek leánya 1830. április 14-én Schneider Jakab ügyvédnek adja el. 1839-tõl
fogva különbözõ kereskedõké. Zártsorú, U alakú, egyemeletes, egyszerű barokk lakóház. A
rossz karban levõ háromtengelyes homlokzatot egyrészes rongált fõpárkány zárja le, a
földszint felett övpárkány, egyúttal az emeleti ablakok könyöklõ párkánya. Középen
ikerablak. A földszint középsõ tengelyében kapu : gyámköves pilléreken kosárív. A lakóhát
kapualja: dongaboltozatos, fiókokkal. Az udvarban az emeleten a homlokzati oldalon és a
jobboldalón pilléreken szegmensívű árkádok 2-3 beosztással. A hátsó oldal egy részén a 19.
század második felébõl való kiugró rész vaskorláttal a harmadik árkádot felében elmetszi.
Lelőhely kutatása:
1983: Mezey Alice falkutatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Templom u. 19. [RégFüz I/37 (1984) 127.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Adattár. [Magyar Műemlékvédelem 10 (1980-1990) 301-403.]
Sopron és környéke műemlékei. [Magyarország műemléki topográfiája II. Győr-Sopron
megye műemlékei. Bp, 1956, 672 p.]
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B.78. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 21.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52671
Lelőhely koordinátái: 465505– 262936
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 41
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen épített közműárok során az egykori római és késő középkori
falmaradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
2005: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, Templom utcai közműárkok. Római és későközépkori falak leletmentése. 2005. [SM
Rég. Ad. 950.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.79. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 22. (Töpler-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52672
Lelőhely koordinátái: 465462–262953
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 172, 173
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor, kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az elsõ telekkönyv 1734-ben Lassgallner Zsuzsánna nevén szerepelteti.
1744-tõl 1753-ig Hohenau tábornoké. Körülbelül ez az az idõ, amikor mai homlokzatát
kaphatta. 1757-töl fogva ketten birtokolják. 1798-ban a Szarka-család az egyedüli birtokos.
1807-töI Franz Gottliebé, 1828. február 22-én vásárolja meg Töpler Károly orvos. Zártsorú,
körülépített udvarú, kétemeletes barokk épület. A háromtengelyes homlokzatot háromrészes
fõpárkány zárja le, a földszint felett övpárkány. Az emeleteket félpillérek fogják át, a széleken
kettõsen, a középen hármas nyalábban. Füles keretelésű ikerablakok. A második emeleten
íves szemöldökpárkányok. Az elsõ emeleten az övpárkány egyúttal könyöklõ is, szélén
homorú íves szemöldökpárkány, a középen szegmensíves oromzat ; mezejükben csiga, alattuk
indás és rozettás fríz. A földszinten vonalkázott falmezõben kétoldalt kõkeretes ikerablak,
középén a kosáríves kapunyílást két széles, pántosan kiképzett toszkán félpillér és fal kereteli,
a félpillérek elõtt két, ékben felállított, lefelé vékonyodó pillér, felettük az övpárkány
golyvázott, ez alatt liliomos és leveles képszék, a középén leveles konzol. A telken római kori
feliratos kő jelzi az egykori Scarbantia nyomait, míg az előkerült falmaradványok a koraÁrpád korra utalnak.
Lelőhely kutatása:
1997: Gömöri János felmérése
Irodalom, forrás:
Csatkai E. jegyzete. [SM Kézirat.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Lelőhely-bejelentő adatlap. [SM Rég. Ad. 811.]
Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarbantia und Limes-Strecke Ad
Flexum - Arabona [Bp 1972, 300 p.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Sopron és környéke műemlékei. [Magyarország műemléki topográfiája II. Győr-Sopron
megye műemlékei. Bp, 1956, 672 p.]
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B.80. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 23.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52673
Lelőhely koordinátái: 465492– 262867
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 138
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen húzótdott a római kori és a kora Árpád-kori erődítés fala. A
telken a 200. évben folytatott kutatások során előkerült a római erődítés 18. bástyája.
Lelőhely kutatása:
1950: Radnóti Aladár ásatása
1959–1960: Nováki Gyula ásatása
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján. [SSz 16 (1962) 135-139.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantia városfalának korhatározása. [ArchÉrt 94 (1967) 137-54.]
Sopron, szept. 24-én. [Sopron 4. évf. 39. sz. (1874.IX.26.).]
Lőrés a Sopron-Templom u. 23. sz. háznál. 1960. [SM Rég. Ad. 219.]
Sopron-Templom u. 23. [RégFüz I/14 (1961) 36.]
Sopron, Templom u. gázvezeték. Az előkerült 18. sz. római kori bástya kutatása és felmérése.
2000. [SM Rég. Ad. 887.]
Sopron, Liszt Ferenc u. csatornázás, 1991. [SM Rég. Ad. 805.]
A soproni belváros vörös sánca kutatásának eredményei. [SSz 41 (1987) 38-48.]
Zur Frage der sogennenten Brandwalle in Ungarn. [ActaArchHung16 (1964) 99-149.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Településtörténeti kutatások Sopron-Belváros környékén. 1950. [SM Rég. Ad. 418.]
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B.81. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 24.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52674
Lelőhely koordinátái: 465470– 262937
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 171
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori szórványleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv III. [SM Rég. leltárkönyv III.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.82. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 26.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52675
Lelőhely koordinátái: 465455– 262912
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 170
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 1955-ben a Templom utcában, a Széchenyi Gimnázium udvarán is ástak egy
meszesgödröt, ebbe is beleesett a vörös sánc alja. 1959–1960-ban a Templom u. 23. sz. alatt, a
második világháborúban elpusztult zsinagóga helyén új lakóház épült. A telek éppen a
középsı középkori várfal belső oldalához csatlakozik és az alapozási munkák során a római
kori városfal, valamint a reá támaszkodó vörös sánc itt is előkerült. Felső része már itt is
hiányzott, de az alján néhány részlete még igen jó állapotban maradt fenn, amelyek a
szerkezetét jól mutatták, területileg mintegy kapcsolódva a szomszédos Orsolyita-kert kutatási
eredményeihez.
Lelőhely kutatása:
1955: Nováki Gyula ásatésa
1959–60: Nováki Gyula helyszíni szemléje
1991: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantiának várfala. [Sopron XXI. évf. 75. (1891.IX.19.).]
Sopron-Templom utcai leletek. 1955. [SM Rég. Ad. 76.]
Sopron, Templom u. gázvezeték. Az előkerült 18. sz. római kori bástya kutatása és felmérése.
2000. [SM Rég. Ad. 887.]
Sopron, Liszt Ferenc u. csatornázás, 1991. [SM Rég. Ad. 805.]
A soproni belváros vörös sánca kutatásának eredményei. [SSz 41 (1987) 38-48.]
Zur Frage der sogennenten Brandwalle in Ungarn. [ActaArchHung16 (1964) 99-149.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Bella Lajos földvárkutatásai. [In: "Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó
tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.]
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B.83. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Templom u. 27.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52663
Lelőhely koordinátái: 465520– 263144
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 188
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A telken a római kori erődítés maradványai, az egykori 18. bástya része,
valamint az Árpád-kori megtelepedés és erődítés nyomai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1991: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Sopron, Templom u. gázvezeték. Az előkerült 18. sz. római kori bástya kutatása és felmérése.
2000. [SM Rég. Ad. 887.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Liszt Ferenc u. csatornázás, 1991. [SM Rég. Ad. 805.]
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B.84. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 2. (Gambrinus söröző)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52678
Lelőhely koordinátái: 465631– 263151
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 8
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az egykori római kori fórum egy részének sikerült megtalálni ezen a részen.
Az átkutatott terület keleti és nyugati szélén ajtónyílások nyomát nem találtuk meg a déli
falon. A nyílások a Szt. György utca és az Új utca alá esnek. A fal középső szakaszát nem
kutatták meg, mert itt a legnagyobb pince húzódott és az egész semleges törmelékanyag
kitermelésére nem volt mód. A területen Árpád-kori és késő középkori emlékek is
előkerültek. A Gambrinus-ház Új utcai szárnya alatt nincs pince. Gömöri János kutatásai
során ezért az Új u. 4. sz. házban ásott két szelvényt. Majd kutatásait kiterjesztette a
Gambrinus Kolostor utcai szárnya alatti pincékre és a vendéglő Új utcai söröző helyiségére. A
kutatás szélesítésével az Új u.–Szt. György u. sarkára építendő ház tervezéséhez szolgáltatott
adatokat, és a római város legfontosabb létesítményének, a fórumnak pontos kiterjedését
meghatározására is törekedett. Az építményt nyugat felől határoló 60 cm széles kőfalat a
Gambrinus Kolostor utcai szárnyának déli és északi pincéjében, a mai pinceszint alatt 20–30
cm-re találta meg. A déli kutatóárokban megfigyelhettük, hogy a fal megépítése előtt ezen a
szakaszon a város egyik főútvonala húzódott és a falat utólag építették az út széle fölé. Az
északi kutatóárokban pedig az derült ki, hogy a falnak három építési periódusa volt. A fal
felső szakasza belül (K-i oldalán) vakolt, mellette is leomlott, piros színűre festett
vakolatdarabok hevertek. A falhoz Ny felől 350 cm mélységben 1 méter széles járda
csatlakozott. Ezt szegélykövek választották el a bogárhátúra épített É–D-i főúttól, amelynek
csak sóderos, kavicsos habarcsos útalapozása maradt meg. Járószintje mintegy 1 méterrel
magasabb szinten van a forum ismert kövezeténél. Itt tehát feltehetően egy podium-épület állt,
amely a jelek szerint hypocaustummal nem volt ellátva.
Lelőhely kutatása:
1982: Gömöri János ásatása
1986: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Forum ásatás (Új u.-Szt. György u. sarok és Gambrinus söröző). Ásatási
dokumentáció, 1982. [SM Rég. Ad. 620.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gambrinus kapualj, forum Ny-i szegély. 1986. [SM Rég. Ad. 949.]
Sopron-Új u. 2. (Gambrinus söröző). [RégFüz I/36 (1983) 46-47.]
Scarbantia foruma. [SSz 39 (1985) 1-24, 97-118, 193-212, 289-298.]
Grabungen auf dem Forum von Scarbantia (1979-1982). [ActaArchHung 38 (1986) (1987)
343-396.]
Sopron Fő tér 3.-Kolostor u. 4. Római út és fórumkutatás, 1986. [SM Rég. Ad. 675.]
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B.85. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 3.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52679
Lelőhely koordinátái: 465638– 263101
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 47
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása:
1950 nyarán Sopron belvárosában, az Új és Szent György utca találkozásánál, a második
világháborúban elpusztult házak helyén a Magyar Nemzeti Múzeum ásatást végzett. Ennek
célja a közeli kapitóliumi triász-szentély környékén feltételezett nagyobb római középületek
felkutatása volt. A feltárások alkalmával a mai talajszint alatt mintegy 3 m mélyen egy
Mercurius- és egy Liber pater-oltár került elő nagyobb, az 4. században átépített római épület
falmaradványai között. A két kőemléket a 4. századi építkezés során hurcolták ide, és
küszöbkőként használták föl, feliratos lappal lefelé fordítva. Faragása nem mondható teljesen
sikerültnek: előoldala nem téglalap- hanem kissé trapéz alakú. Az előlapon elhelyezkedő
felirat szépen vésett, teljesen szabályos betűket és sorfelépítést mutat, szemben a kőtömb
kevésbé gondos kifaragásával. L(ibero) p(atri) P(ublius) Callius / Scipio v(otum) s(olvit) /
l(ibens) m(erito).
P. Callius Scipio neve: alapján itáliai születésű, vagy pedig egy Scarbantiába települt italikus
családnak már helyben született leszármazottja lehetett. Pannónia italikus eredető civil
lakosainak legnagyobb része, kereskedőként vagy földbirtokos telepesként került
Scarbantiába. A felirat még a markomann háborúk előtt készült. Az oltár maga meglehetősen
elnagyolt munka, éppen ezért nemigen származtatható az 1. századból. A betőtípusok és a
felirat egésze még annyira gondos, jó faragást mutatnak, hogy az oltárkövet a 2. század
közepénél későbbi időre nem tehetjük. A felirat a 2. század első felére keltezhető. A felírat
vallástörténeti szempontból is értékes. A scarbantiai oltáron Liber pater alakja valószínőleg
mint a scarbantiai borvidék vagy a környező földek és termésük védelmezője jelenik meg.
Lelőhely kutatása:
1950: Alföldi Mária – Radnóti Aladár ásatása
2009: Jankovich Bésán Dénes - Nagy Levente helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Liber Pater oltára Scarbantiából. [SSz 13 (1959) 158-162.]
Jelentés soproni helyszíni szemléről [600/4020/2009]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
Településtörténeti kutatások Sopron-Belváros környékén. 1950. [SM Rég. Ad. 418.]
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B.86. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 4.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52680
Lelőhely koordinátái: 465623– 263138
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 10
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A helyszíni kutatások nyomán a területen egy kisméretű egyemeletes épület
a Fő téren álló nagy a 14. század végén épült. A lakóház legkorábbi része a középkori
nyíéásokat tartalmazó pince és emelet részekre tagolódó épület, amely a 14. században a déli
oldalával a nagy telken álló épülethez csatlakozott.
Lelőhely kutatása:
1981: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Új u. 4. [RégFüz I/41 (1988) 101.]
Scarbantia foruma. [SSz 39 (1985) 1-24, 97-118, 193-212, 289-298.]
Sopron koragótikus lakótornyai. [SSz 40 (1986) 323-339.]
Sopron-Forum környéki ásatások, 1981. Új u.-Szt. György u. sarka, Szt. György u. 1. udvara
és pince [SM Rég. Ad. 619.]
Sopron, Új u. 4. [RégFüz I/35 (1982) 53.]
B.87. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 7.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52681.
Lelőhely koordinátái: 465616– 263069
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 50
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen késő középkori épületmaradványok keröletek elő.
Lelőhely kutatása:
1966: Tóth Sándor - Dávid Ferenc falkutatása
Irodalom, forrás:
Az Országos Műemléki Felügyelőség falkutatásai 1967-1968. Sopron, Új u. 7. [Magyar
Műemlékvédelem 1967-1968 (1970), 387-390.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv V. [SM Rég. leltárkönyv V.]
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B.88. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 9.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52696
Lelőhely koordinátái: 465608– 263047
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 51
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori emlékek és késő középkori kerámiatöredékek
kerültek elő. A lelőhelyen késő középkori kályhacsempe maradványok is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1982: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Falkutatások. Sopron, Szent György u. 14 - Új u. 9. [Magyar Műemlékvédelem 1971-1972
(1974), 355-365.]
Jelentés a Sopron, Új u. 9-ben feltárt középkori veremről. 1982. [SM Rég. Ad. 610.]
Sopron-Új u. 9. [RégFüz I/36 (1983) 121.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
B.89. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 10.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52698
Lelőhely koordinátái: 465609– 263108
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 14
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen egy késő gótikus lakóház maradványai ismertek.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Gótikus lakóházak Sopronban. [Magyar Műemlékvédelem 5 (1967-1968) (1970) 95-123.]
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B.90. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 11. (Új zsinagóga)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52699
Lelőhely koordinátái: 465605– 263032
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 52
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen feküdt a város középkori zsinagógája és a hozzá tartozó kút. A
13. század végén megtelepedett zsidók – középkori szokás szerint – Sopronban is kiépítették a
Zsidó utcát (Judengasse), amely már 1440-tıl napjainkig az Új utca nevet is viseli. Mai
fekvése, alakja alig különbözik a középkoriétól. Csupán átalakítgatták, korszerűsítették a
házakat, olykor emeletet húztak rájuk, de a középkori rész legtöbbször felismerheti. A soproni
zsidóság gyorsan gyarapodott számban és anyagiakban (főleg pénzügyletekkel,
zálogkölcsönökkel, adás-vétellel, szőlőműveléssel foglalkozott) és megteremtette
intézményeit. 1379-ben tíz háza volt, ami kb. száz lélekre enged következtetni.
A Városépítési Tervező Vállalat 1954-ben az Új utca 11. számú ház udvari traktusának
emeletén három csúcsíves, mérműves ablakot és egy középkori ajtónyílást tárt fel. E helyiség
felett lévő gótikus keresztboltozatok már régebben ismeretesek voltak. A vizsgálatok során
kiderült, hogy az épület udvari részében nem középkori lakószoba volt, hanem két szint
magasságnak megfelelő egyhajós, oszlopnélküli, tágas terem bordás, kettős
keresztbolthajtással. Sedlmayr János és Sallay Marianne felismerte, hogy ez a középkori
soproni zsinagóga.
A régészeti vizsgálat kiderítette, hogy a zsinagóga 1350 körül épült, az ablakok felső részét
azonban mérműves díszítéssel csak egy századdal később cserélték ki. A nyugati falban – a
frigyszekrénnyel szemben – megmaradt a bejárati ajtónyílás, keret nélkül. A zsinagóga
előcsarnokába a kapualjból oldalajtón lehetett belépni. Ennek a kőkerete is megmaradt. A
zsinagóga az előcsarnokhoz képest mélyített, ami a bibliai mondat alapján az általános
gyakorlat volt. Az előcsarnokból 1450 körül vágtak egy négyzetes, kőkeretes ablakot, talán
innen láthattak be a nők a zsinagógába. Az ablakhoz becsukható fatábla is tartozott,
megvannak sarokvasai, pántjai. Külön női rész nem kapcsolódott a zsinagógához, amire
számos külföldi párhuzam kínálkozik ebből a korból.
Lelőhely kutatása:
1957: Sedlmayr János - Szakál Ernő falkutatása
1958: Nováki Gyula ásatása
2009: Nagy Levente adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
XIV. század eleji zsinagóga helyreállítása Sopronban. [Műemlékvédelem 22 (1978) 10-18.]
A feltárt középkori soproni zsinagóga. [SSz 12 (1958) 289-298.]
Az Új u. 11. sz. ház kapualjában lévő kút és a középkori zsinagóga belső vermének feltárása.
1958. [SM Rég. Ad. 310.]
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B.91. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 12.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52700
Lelőhely koordinátái: 465601– 263095
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 16
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyre esett a római kori Silvanus oltár és az egykori templom
maradványai.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Az Isis-kultusz egy emléke Scarbantiából. [AntTan 7 (1960) 69-73.]
A soproni Silvanus-oltár hátoldalának ábrázolása. [AntTan 9 (1962) 134-135.]
Locales. [Oedenburger Intelligenz und Anzeige-Blatt IV. Jg. Nr. 38. (1858.VII.28.).]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantia és környékének kőplasztikai emlékei. [Arabona 11 (1969) 7-59.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
B.92. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 13 (Rösch-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52702
Lelőhely koordinátái: 465601– 263017
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 55
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen Árpád-kori szórványleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
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B.93. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 16.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52703
Lelőhely koordinátái: 465585– 263054
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 19
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az épület lépcsője alatt késő középkori kályhacsempék kerültek elő.
Az Új utca 16. sz. gótikus ház helyreállításával kapcsolatban, bontás közben az egyik hátsó
helyiség boltozatának kitöltésében több középkori bélyeges és bélyegnélküli padlótéglát talált
Szakál Ernő. Az emeletre felvezetı barokk-lépcső alatt 16. századból származó kályhacsempét
találtak, mely Sz. Margitot ábrázolja, két másikon pedig oroszlán, illetve griffmadár töredéke
látható.
Lelőhely kutatása:
1952–1952: Szakál Ernő falkutatása
Irodalom, forrás:
Középkori kályhacsempék Magyarországon I. [BudRég 18 (1958) 211-300.]
Az Új u. 16. számú ház helyreállítása. [SSz 9 (1955/1-2) 139-140.]
Új u. 16-os házban a lépcső alatt előkerült cserepek. 1953. [SM Rég. Ad. 25.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). [SSz 9 (1955/3-4) 143-146.]Új u.
16-os házban előkerült cserepek. 1952. [SM Rég. Ad. 24.]
B.94. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 18.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52704
Lelőhely koordinátái: 465580– 263040
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 20
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen Árpád-kori lakóház nyomai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1967–1969: Tóth Sándor ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Új u. 18. [RégFüz I/22 (1969) 69.]
Sopron-Új u. 18. Ásatási dokumentáció, 1967-68. [SM Rég. Ad. 391.]
A Városház u., Előkapu, Hátsókapu, Új u. 18. területén végzett feltárások eredményei. 1976.
[SM Rég. Ad. 535.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
Sopron koragótikus lakótornyai. [SSz 40 (1986) 323-339.]
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B.95. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 20.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52705
Lelőhely koordinátái: 465571– 263031
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 23
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyről késő középkori kályhacsempe maradványok kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1958: Nováki Gyula ásatási felügyelete
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv III. [SM Rég. leltárkönyv III.]
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B.96. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 22-24. (Ózsinagóga)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52706
Lelőhely koordinátái: 465568– 263017
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 24–25
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen római út maradványai, valamint középkori épületmaradványok
kerültek elő.
1967-ben Tóth Sándor művészettörténész falkutatással fedezte fel a második soproni
zsinagógát, miután 10 évvel korábban ugyancsak az Új utcában (középkori Judengasse) egy
másik egyhajós terem-zsinagógát már feltártak és helyreállítottak. A korábban felfedezett
soproni zsinagóga 1350–70 között Izrael bécsi, majd soproni „bankár” magánzsinagógája
volt. Az újabban megtalált zsinagóga a régebbi, egy emberöltővel korábban, 1300–1320
között épülhetett, mint a 10 házegységnyi zsidó közösség imaháza. Mint általában a középkori
zsidó közösségek zsinagógái mellett, a zsinagóga udvaron, Sopronban is felépítették az
asszonyzsinagógát és a szegények házát, az ispotályt. A zsinagóga felmenő falait, és e
melléképítményeket Dávid Ferenc művészettörténész falkutatása tárta fel. A
zsinagógaudvaron egy további középkori házat, József zsidó házaként azonosított. Egyéb
közösségi létesítményeken kívül, minden zsinagóga elengedhetetlen melléképítménye volt a
rituális fürdő. Ennek felkutatására kapott Gömöri János 1973-ban végezte el. A régészeti
ásatás római utat, zsinagóga alatti korábbi épületmaradványokat és a zsinagóga elhagyása
utáni objektumokat is feltárt. A zsinagóga északi udvarán egy 150×150 cm alapterületű, 420
cm mély, kőfalú kutat tárt fel. A szögletes alaprajzú kútban megtalálható volt a 15. századi
járószint is, amelyen a kút mellett a jellegzetes edénytöredékek kíséretében egy számszeríjdió
is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1967: Tóth Sándor falkutatása
1972–1974: Gömöri János ásatása
2009: Nagy Levente adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Gömöri János: Sopron, Új u. 22-24. Középkori zsinagóga ásatása. Ásatási dokumentáció,
1972-74. [SM Rég. Ad. 454.]
Gömöri János: Középkori zsinagóga, Sopron, Új u. 22-24. Ásatási dokumentáció, 1973-74.
[SM Rég. Ad. 492.]
A soproni középkori zsinagóga régészeti kutatása. [SSz 33 (1979) 222-242.]
XIV. század eleji zsinagóga helyreállítása Sopronban. [Műemlékvédelem 22 (1978) 10-18.]
Gömöri János: Jelentés a Sopron, Új u. 22-24-ben feltárt római útszakaszról. 1974. [SM Rég.
Ad. 476.]
A soproni ó-zsinagóga. A soproni ó-zsinagóga helyreállítása. [Bp. 1978, 96 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.97. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Új u. 23-25.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52707
Lelőhely koordinátái: 465581– 262945
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 64
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora; Árpád-kor; késő középkor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori emlékek, kora középkori településmaradvány,
valamint Árpád-kori település emlékei egyaránt előkerültek. Az ásatások során késő
középkori és kora újkori leletelk is előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1969–1970: Tomka Péter ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Új u. 23-25. Ásatási dokumentáció 1969. [SM Rég. Ad. 420.]
Sopron, Új u. 23-25. [RégFüz I/23 (1970) 97.]
Sopron, Új u. 23-25. [RégFüz I/24 (1971) 72.]
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv III. [SM Rég. leltárkönyv III.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
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B.98. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 6-16. mögötti városfal
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52728
Lelőhely koordinátái: 465594– 263241
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 219, 220, 222, 223/2
Lelőhely típusa: település, városfal
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor; kora újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen a késő római városfal, valamint az Árpád-kori városfal nyomai
egyaránt előkerültek. A területen késő középkori kerámiatöredékek és kora újkori pince
egyarámt előkerült.
Lelőhely kutatása:
1985–1988: Gömöri János ásatása
1993: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron - Városfalak. Rehabilitáció koncepcióterve és régészeti intézkedési terv. 1985. [SM
Rég. Ad. 644.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Sopron-Lenin krt. 8-10. sz. és Fabricius-ház, Tábornok-ház közé eső
városfalszakaszok rég [SM Rég. Ad. 654.]
Sopron-Városfalak. Lenin krt. 16. Ásatási rajzok és fényképek. 1987. [SM Rég. Ad. 705.]
Sopron, Várkerület 16. Ásatási dokumentáció, 1993. [SM Rég. Ad. 759.]
Sopron-Várkerület 16. [RégFüz I/47 (1996) 84.]
Sopron-Lenin krt. 8-16. [RégFüz I/40 (1987) 49-50.]
Sopron-Lenin krt. 16. [RégFüz I/41 (1988) 38.]
Sopron, Lenin krt. 16. [RégFüz I/42 (1991) 88.]
Sopron-Városfalak. Lenin krt. 8-16. Ásatási dokumentáció 1986. [SM Rég. Ad. 679.]
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B.99. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 13. (Pócza-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52741
Lelőhely koordinátái: 465637– 263316
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori megtelepedés emlékei kerültek elő még a 19.
században.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatrögzítése
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 152. (1892.VII.5.).]
B.100. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 16-30.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52743
Lelőhely koordinátái: 465668– 263286
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori út volt, később a területen késő középkori épület,
kemence, műhely és salakmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
1986: Gömöri János adatgyűjtése
2005: Gömöri János adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Sopron-Lenin krt. 16-24. sz. házak előtti gázvezetékfektetés. Ásatási dokumentáció 1986.
[SM Rég. Ad. 676.]
A soproni Kovácsszeren 1440-ben lebontott házak régészeti feltárása. [SSz 47 (1993) 332338.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Ásatási dokumentáció Sopron, Várkerület, Mélygarázs (Várkerület 16-20. szám) 2005. [KÖH
600/1658/2008]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 152. (1892.VII.5.).]
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

415

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958

www.vatikft.hu

Sopron topográfiája. [Sopron 1936, 307 p.]
B.101. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 29-39.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52755
Lelőhely koordinátái: 465767– 263257
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen a római kori út és városfal maradványai voltak.
Lelőhely kutatása:
1892: Bella Lajos adatgyűjtése
1979: Gömöri János ásatása
1986: Gömöri János ásatása
2005: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Lenin krt. Római útkutatás. 1986. [SM Rég. Ad. 692.]
Jelentés a Sopron, Lenin krt. 39. sz. udvarán talált római falakról. [SM Rég. Ad. 625.]
Sopron-Lenin krt. 29-39. [RégFüz I/40 (1987) 50-51.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron, Fabricius ház. Szentlélek u. 13. [RégFüz I/25 (1972) 38-39.]
Ásatási jelentés Sopron, Várkerület 39., 2005. [KÖH 600/1659/2008]
B.102. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 36.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52758
Lelőhely koordinátái: 465732– 263264
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen szórvány középkori leletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1933: Lauringer Ernő adatgyűjtése
Irodalom, forrás:
Sopron topográfiája. [Sopron 1936, 307 p.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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B.103. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 42.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52760
Lelőhely koordinátái: 465754– 263246
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyről római kori faragott kőemlék ismert.
Lelőhely kutatása: nincs
Irodalom, forrás:
Scarbantia és környékének kőplasztikai emlékei. [Arabona 11 (1969) 7-59.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
B.104. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 49.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52762
Lelőhely koordinátái: 465773– 263141
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település, út
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori út maradványok és késő középkori település
maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1986: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Lenin krt. Római útkutatás. 1986. [SM Rég. Ad. 692.]
Sopron, Lenin krt. 49. [RégFüz I/40 (1987) 117.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
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B.105. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 46-54.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52763
Lelőhely koordinátái: 465716– 263208
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település, fal; temető
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori falmaradvány és ismeretlen korú sír, valamint késő
Árpád-kori településmaradványa mellett, és egy újkori szappanfőző műhely is előkerült.
1986 májusában Gömöri János a Várkerület 46–50. sz. házak mögötti városfalrészletek műemléki helyreállítás előtti - régészeti kutatását. A soproni erődítmény ÉK-i sarokbástyája
és a város főbejáratának, az Előkapunak a külső kapuzata között állott ez a városfalszakasz,
amelyet 1893-ban a mai városháza építését megelőző elbontottak. A középső városfalnak ezt
a teljes (a mai járószinttől 6 méteres) magasságában megmaradt csonkját statikailag is meg
kellett erősíteni. Megvizsgálták a városfal római kori alapozását, illetve az alsó zwinger
középkori járószintjének meghatározását tűzték ki célul a kutatók. Az újkori réteg alatt
előkerült egy, a falszoros teljes szélességét elfoglaló 19. sz.-i helyiség járószintjének
burkolata. Egy 550 x 550 cm-es területű agyagpadlóba különböző fakádakat és
téglaépítményeket mélyesztettek be. A nagyobbik kerek kád 1 80 cm átmérőjű széles
dongákat a járószinttől 20 cm-rel mélyebben vesszőabroncs szorította össze. Miután a
műhelyet felhagyták, a földfeltöltéssel 18. sz.-i mázas edénytöredékek kerültek a kádba,
ugyanitt egy réz30 krajcárost is találtak. Az 1807-ben, vert bécsi váltópénz keltezi a műhelyt.
A külső városfal mellett másfél méter széles, boltozott fülke volt kialakítva. Ennek a téglából
épített szűk helyiségnek közvetlenül a padlószintje alatt helyezkedett el a műhelyből a
városárokba vezető csatorna. Feltehetően a szappanfőzéshez szükséges zsiradékot tárolták
ebben a kis raktárban. A lelőhelyen szappanfőző műhely volt az első építmény ezen a
szakaszon. Ezért feltételezhető, hogy a 18. sz. negyedik harmadába már állt a műhely. A
szappanos céh központja még 1850-ben is a Várkerület 45. sz. házban volt. A műhely fölötti
réteget 19. sz. végi téglapadló fedte.
Lelőhely kutatása:
1986: Gömöri János ásatása
1997–1998: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
XVIII. századi szappanfőzőműhely a soproni Előkapu közelében. [Arrabona 36:1-2 (1998)
151-160.]
Sopron, Várkerület 48-54. mögötti alsó falszoros. Műemléki ásatás 1997-1998. [SM Rég. Ad.
845.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron - Városház u. Városfalkutatás, 1985-86. [SM Rég. Ad. 677.]
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B.106. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 54-74.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52769
Lelőhely koordinátái: 465725– 263175
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 116
Lelőhely típusa: település; fal,
Lelőhely kora: római kor, késő középkor; újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori falmaradvány, valamint a késő középkori városfal
és az újkori épületmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
1990: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Várkerület 54-74. [RégFüz I/44 (1992) 88.]
Sopron, Lenin krt. 74. [RégFüz I/39 (1986) 109.]
Sopron - Városfalak. Rehabilitáció koncepcióterve és régészeti intézkedési terv. 1985. [SM
Rég. Ad. 644.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.

B.107. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 57.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52774
Lelőhely koordinátái: 465773– 263056
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 64
Lelőhely típusa: út
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori út maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1986: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Lenin krt. Római útkutatás. 1986. [SM Rég. Ad. 692.]
Sopron, Lenin krt. 57. [RégFüz I/40 (1987) 51.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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B.108. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 59.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52775
Lelőhely koordinátái: 465772– 263036
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa:kincslelet
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyről római kori pénzlelet került elő.
Lelőhely kutatása:
1969–1970: Tomka Péter ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron topográfiája. [Sopron 1936, 307 p.]
Római kori pénzleletek Sopron és környékéről. [SM Rég. Ad. 232.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
B.109. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 63.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52776
Lelőhely koordinátái: 465764– 263004
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori épületmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1991: Gömöri János régészeti felügyelete
Irodalom, forrás:
Sopron, Várkerület 63 előtt. [SM Rég. Ad. 806.]
Scarbantia/Sopron városrégészeti kutatása. [in: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.
Gömöri J., Sopron 1995 (1999) 110-116.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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B.110. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 76.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52781
Lelőhely koordinátái: 465751– 263142
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori épületmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1988: Gabrieli Gabriella helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés a Lenin krt. 76. sz. ház előtti leletekről. 1988. [SM Rég. Ad. 699.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
B.111. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 88.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52783
Lelőhely koordinátái: 465722– 263110
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 94
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen késő középkori falmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron-Lenin krt. 88. [RégFüz I/39 (1986) 109.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
Sopron - Városfalak. Rehabilitáció koncepcióterve és régészeti intézkedési terv. 1985. [SM
Rég. Ad. 644.]
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B.112. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 96.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52784
Lelőhely koordinátái: 465718– 263073
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 90
Lelőhely típusa: település; fal,
Lelőhely kora: római kor, késő középkor; újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori falmaradvány, valamint a késő középkori városfal
és az újkori épületmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1989: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Lenin krt. 96. mögötti középső városfalszakasz. 1989. [SM Rég. Ad. 799.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
B.113. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 100., Lenk átjáró előtt
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52786
Lelőhely koordinátái: 465736– 262982
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: római kor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori temető sírjai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1927: Lauringer Ernő helyszíni szemléje
1936: Lauringer Ernő helyszíni szemléje
változás:
Irodalom, forrás:
Római harcosokat kerget ki sírjukból a benzines kút... [Sopronvármegye XXX. évf. 72. sz.
(1927. III.30.).]
Csatornázási munkálatok közben római sírt találtak a Várkerületen. [Sopronvármegye
XXXVIII. évf. 203. sz. (1936.IX.5.).]
Tegnap római sírt találtak a Várkerületen. [Soproni Hírlap XXIII. évf. 203. sz. (1936.IX.5.).]
Ein römisches Grab auf der Grabenrunde. [Oedenburger Zeitung 59. Jg. F. 72. (1927.
III.30.).]
Römergrab gefunden. [Oedenburger Zeitung F. 204. Jg. 69. (1936.IX.6.).]
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Aus Scarbantia. [Oedenburger Zeitung XXV. Jg. Nr. 151. (1892.VII.4.).]
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B.114. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 102.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52788
Lelőhely koordinátái: 465696– 262957
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 86/1, 86/2
Lelőhely típusa: település; fal, temető
Lelőhely kora: római kor, népvándorlás kora, Árpád-kor; késő középkor; újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori falmaradvány, valamint a késő középkori városfal
és az újkori épületmaradvány került elő. A területen az ásatásokon népvándorlás kori
szentélymaradvány és római kori temető is előkerült.
Lelőhely kutatása:
1964–1966: Sz. Póczy Klára feltárása
Irodalom, forrás:
Sopron-Városfal, Lenin krt. 104. [RégFüz I/20 (1966) 42.]
Die Anfange der Urbanisation in Scarbantia. [ActaArchHung 23 (1971) 93-110.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Scarbantia városfalának korhatározása. [ArchÉrt 94 (1967) 137-54.]
Sopron, Lenin krt. 104. (Sportpálya). Ásatási dokumentáció, 1964. [SM Rég. Ad. 314.]
Sopron-Lenin krt. 104. Ásatási dokumentáció 1965. szept. 16-24. [SM Rég. Ad. 340.]
Sopron, Lenin krt. 104. és Szt. György u. 13-15. [RégFüz I/18 (1965) 33-34.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
B.115. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 108.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52789
Lelőhely koordinátái: 465605– 262851
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 128
Lelőhely típusa: település; fal
Lelőhely kora: római kor, késő középkor; újkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori falmaradvány, valamint a késő középkori városfal
és az újkori épületmaradvány került elő.
Lelőhely kutatása:
1995: Gömöri János ásatása
1996: Gömöri János helyszíni szemléje
Irodalom, forrás:
Jelentés a Sopron, Várkerület 108. udvarán végzett régészeti leletmentésről. 1995. [SM Rég.
Ad. 798.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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B.116. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 110.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52791
Lelőhely koordinátái: 465597– 262840
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 129/1
Lelőhely típusa: település; fal,
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori falmaradvány, valamint Árpád-kori és a késő
középkori városfal maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron - Városfalak. Rehabilitáció koncepcióterve és régészeti intézkedési terv. 1985. [SM
Rég. Ad. 644.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
B.117. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület 114.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52792
Lelőhely koordinátái: 465602–262811
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 131
Lelőhely típusa: település; fal
Lelőhely kora: késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen r késő középkori városfal és szorványleletek kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
1990: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv II. [SM Rég. leltárkönyv II.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.
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B.118. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület, földalatti WC
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52794
Lelőhely koordinátái: 465742– 263046
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település; fal,
Lelőhely kora: római kor, késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori falmaradvány, valamint Árpád-kori és a késő
középkori városfal maradványai kerültek elő.
Lelőhely kutatása:
1958: Nováki Gyula ásatása
Irodalom, forrás:
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Jelentés a Sopron-Lenin körúti földalatti WC építésénél előkerült leletekről. 1958. [SM Rég.
Ad. 130.]
Sopron-Lenin körút. [RégFüz 11 (1959) 37.]
B.119. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Várkerület, egykori Boldogasszony templom
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52795
Lelőhely koordinátái: 465773– 263204
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település; fal, temető
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen római kori falmaradvány, valamint a késő középkori városfal
maradványai kerültek elő. A lelőhelyen az Árpád-korban temető és templom állt.
Lelőhely kutatása:
1974: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Várkerület 54-74. [RégFüz I/44 (1992) 88.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Sopron város leírása 1738-ból. A régészeti kutatások kezdetei Sopronban. [in: Tanulmányok
Csatkai Endre emlékére. Sopron 1996, 149-164.]
Romanische Sakralbauten Westpannoniens. [Eisenstadt 1985, 304. p.]
Sopron-Előkapu környéki várfalak kutatása. Ásatási dokumentáció, 1973-74, 1976. [SM Rég.
Ad. 498.]
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B.120. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Városház u. II.
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52796
Lelőhely koordinátái: 465660– 263165
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma: 118
Lelőhely típusa: település; fal
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen a Belváros csatornázása alkalmával különféle rómaikori lelet
került elő. Az, hogy az új városháza építésekor talált leletek, az Előkapunál, a Dobnerutcában, a Háromháztéren és a Városháztéren több helyen akadtak hatalmas falakra, amelyek
mind opus incertum módjára vannak rakva, csupán a Városháztér 7. számú (Lackner-) ház
előtti egyik falrészlet opus spicatum.
E ház elıtt néhány csontváz feküdt, lábbal a Bencés-templom felé. A három koponya közül
kettı nagyon sérült, míg a harmadik meglehetıs jó állapotban maradt meg. Ezek körül nagy
számmal volt római tetőcseréptöredék. Megállapítható volt e helyen, hogy a római úttest a
mai színt alatt 3.80 m mélységben feküdt. Az új csatorna kb. 4 m mélységben épül. Nagy kár
azonban, hogy a kiemelt árok csupán 70 cm szélességő, úgyhogy egyes helyeken a kutatást,
sajnos, nem lehetett eredményesen folytatni. Az árkokban mutatkozó falrészek arról
tanuskodnak, hogy a mai Városháztér útteste alatt kb. 4 m mélységben több épület állott. A
falfestmények nem árulnak el különös művészi tudást.
Lelőhely kutatása:
1938: Storno Miksa adatgyűjtése
1960: Szakál Ernő ásatása
1966: Sz. Póczy Klára - Sz. Czeglédy Ilona ásatása
1994: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Városház u. 1. [RégFüz I/20 (1967) 43.]
A Háromháztéren rábukkantak a római forumra. [Sopronvármegye XI. évf. 77. sz.
(1938.IV.21.).]
A római forum és egy római központi fűtőberendezés nyomaira bukkantak a Háromháztéren.
[Sopronvármegye XI. évf. 80. sz. (1938.IV.24.).]
A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet. [SSz 12 (1958) 335-341.]
Sopron - Fő tér, Városház u. 1991, 1994, 1998. Leletmentések. [SM Rég. Ad. 801.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Adattár. [Magyar Műemlékvédelem 10 (1980-1990) 301-403.]
Leletek 1938. [SM Rég. Ad. 509.]
Római-kori leletek Sopron belvárosából. [SSz 2 (1938) 221-234.]
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona.
[CSIR II. Bp 1994, 94 p.]
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B.121. lelőhely
Lelőhely neve: Sopron – Városház u. 4. (Tálos-ház)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 52797
Lelőhely koordinátái: 465702– 263147
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 71-432
Lelőhely helyrajzi száma:
Lelőhely típusa: település; fal
Lelőhely kora: római kor, Árpád-kor; késő középkor
Lelőhely védettsége:
Kiemelt régészeti védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A lelőhelyen kibontottak egy elfalazott ajtót, bejutottak egy másik
helyiségbe, hol megint találtak befalazott ajtókat, de tovább nem mentek. Említik, hogy a
Szent György utca 1–3. számú ház alatt is kettıs pince van, ami valamikor a Tálos-házzal
állott összefüggésben, de elfalazták. A területen római kori falmaradvány, valamint Árpádkori és késő középkori erődítés nyomai egyaránt előkerültek.
Lelőhely kutatása:
1985: Gömöri János ásatása
1991: Gömöri János ásatása
1994: Gömöri János ásatása
Irodalom, forrás:
Sopron, Városház u. 4. Ásatási rajzok. 1985, 1991, 1994. [SM Rég. Ad. 795.]
Sopron-Városház u. 4. (Tálos-ház). [RégFüz I/39 (1986) 110.]
Sopron - Városfalak. Rehabilitáció koncepcióterve és régészeti intézkedési terv. 1985. [SM
Rég. Ad. 644.]
Adatfelvételi lapok Győr-Moson-Sopron megyéből, 2005. [KÖH 600/2494/2005.]
Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. [Sopron 2002, 278p.]
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1. Bevezetés
A településszerkezeti terv felülvizsgálata során a környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező. A
tematikával kapcsolatos véleménykérelemben megállapításra került, hogy a módosítás az
eredeti tervhez mérten jelentős környezeti hatással járó változtatást nem idéz elő. A
felülvizsgálat a törvényi kötelezettségnek való megfelelés mellett, a terv korszerűsítésére, a
hatályos terv jóváhagyása óta lezajlott változások rendszerezésére irányul.
Országhatáron átterjedő környezeti hatások a településrendezései eszközök módosítása
következtében nem várhatók.
1.1. Tematika, tartalomjegyzék
A kormányrendeletnek megfelelően a tematika egyeztetésre került. A Natura 2000 területek
állapotára vonatkozóan önálló pont került a vizsgálat tartalomjegyzékébe, a megküldött
tervezetbe illeszkedően.
1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése (célrendszer)
Az
alátámasztó
munkarészek
II.
A
TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV
FELÜLVIZSGÁLATA című munkarészben a terv céljainak ismertetése részletesen kifejtésre
került. Ennek megismétlésétől eltekintünk.
1.3. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság előzetes
véleményeinek és észrevételeinek figyelembe vétele, az indokok összefoglalása
Az alábbi táblázatban a felelős államigazgatási szervek előzetes megkeresésre adott
környezeti szempontú véleményeit foglaltuk össze (a környezeti értékelés szempontjából
releváns észrevételeket). Az észrevételek a környezeti értékelés során figyelembe vételre
kerültek, a megfelelő helyen szükség szerinti részletezettséggel.
Felelős
államigazgatási
szerv
Nyugat-dunántúli
Regionális
Államigazgatási
Hivatal Állami
Főépítész
Észak-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség

Környezeti szempontú észrevétel, környezeti vizsgálat véleménykérelemre
adott észrevétel
Jogszabályi kötelezés, hogy a településszerkezeti tervet elfogadott hosszútávú
településfejlesztési koncepció alapozza meg.

A környezeti vizsgálat lefolytatásával egyetértenek. A tematikából hiányolják a
3.6.1.3. pont szerinti a Natura 2000 területek állapotára vonatkozó fejezetet.
A vizsgálat során általuk fontosnak tartott kérdések, például vízbázis-védelem,
levegőminőség-védelem, közlekedési zaj.
Részletes, a szakterületekre vonatkozó jogszabályok, adottságok ismertetése, a
felülvizsgálat során vizsgálandó kritikus tématerületek kiemelése.
Sopron város a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint a légszennyezettség
szempontjából kiemelt város, levegőminőségi helyzetének feltárása és javítása
érdekében a lehetséges teendők meghatározása a településrendezési terv
megalapozásához elengedhetetlen.
A város területén számos, elsősorban közlekedéssel összefüggő
konfliktushelyzet áll fenn a vasúti és közlekedési zaj tekintetében – Gysev
rendezőpályaudvar és környezetének beépítése (Egeredi-domb), a vasútvonal
mentén a Csengeri utca, Répcefői sor, Kismartoni sor és környezete, Kőszegi úti
új csomópont.
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Felelős
államigazgatási
szerv

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság

Győr-MosonSopron Megyei
Földhivatal

Környezeti szempontú észrevétel, környezeti vizsgálat véleménykérelemre
adott észrevétel
Folyamatban van a vasúti közlekedés fejlesztése, a rendező pályaudvar
kapacitásnövelése, a Sopron-Szombathely vonal villamosított fővonallá
fejlesztése, valamint egyes nyomvonalak helyének távlati megváltoztatása,
mellyel egyidejűleg a vasúti kapacitás, illetve forgalom növekedése várható.
Kiemelten fontosnak tartják a környezeti értékelés kidolgozása során a
megfelelő és ellenőrizhető alapadatok felhasználását a hosszútávú hatások
vizsgálatánál.
Sopron és környéke országos viszonylatban is kiemelkedően gazdag természeti
értékekben. A település környékén számos olyan faj fordul elő, amely az
országban egyedül itt él, és a természetes élőhelyek aránya is jelentős.
A település a Soproni-medence közepén, annak nagyobb részét elfoglalva
helyezkedik el, ami ökológiai és természetvédelmi szempontból rendkívül
kedvezőtlen. A kedvezőtlen hatások csökkentése nagy odafigyelést igényel a
tervezők és a döntéshozók részéről.
A településszerkezeti terv esetében az ökológiai hálózatot figyelembe kell venni
és szerepeltetni szükséges.
A természetvédelmi célú területkijelölések területén élőhely-fragmentációt
okozó új nyomvonalas létesítményeket keresztülvezetni nem szabad.
Kerékpárutak tervezése esetén elsősorban a meglévő úthálózatra kell
támaszkodni.
A természetvédelmi célú területkijelölések területén új beépítésre szánt terület
nem alakítható ki. A meglévő beépítésre szánt, de nem beépített területek
esetében meg kell vizsgálni, hogy a jövőbeli esetleges beépítés milyen káros
hatást gyakorol az érintett terület és környezete természeti értékeire. Káros hatás
esetén a beépíthetőség lehetőségét felül kell vizsgálni vagy szélsőséges esetben
vissza kell vonni.
Természetvédelmi célú kijelölések környezetében kerülni kell a körbeépítést.
Ebből a szempontból kritikus területek: Tómalom, Sopronkőhida és Fertőrákos
térsége, Sopron és Ágfalva közötti területek, Bécsi-domb és környéke, illetve a
Soprontól keletre található kiskertes övezet. Az érintett területeken meg kell
vizsgálni az ökológiai átjárók, természetközeli élőhelyek, illetve extenzív
mezőgazdasági területek kialakításának lehetőségét.
A tájképi értékek védelme érdekében a környezetéből jelentősen kiemelkedő
létesítmények építését korlátozni kell. A szerkezeti tervben ki kell jelölni a
jelentősebb kilátópontokat – a kilátás védelmének előírásával.
A település területére eddig nem készült egyedi tájérték felmérés, javasolják a
felülvizsgálat során ezt elvégezni. (Az egyedi tájértékek felmérése azóta
megtörtént, az egyedi tájértékek listáját a tájrendezési alátámasztó munkarész
tartalmazza.)
A település belterületi részein rendkívül alacsony az összefüggő, nagyobb
kiterjedésű zöldfelületek aránya. A településszerkezeti terv felülvizsgálata során,
ahol ez lehetséges, célszerű és szükséges ilyen tereket kialakítani.
A környezeti vizsgálatnak vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan
a Natura 2000 területekre gyakorolt hatásokat. Előzetes véleményükben a
hatásvizsgálat szükségességét nem tudták megítélni, mivel az a változtatások
ismeretében dönthető majd el.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény vonatkozó előírásainak
ismertetése (8. §, 11. §.)
Sopronban a szántó művelési ágú területeken a 4-8., rét művelési ágú
területeken a 6-7., legelő művelési ágú területeken a 4-5., szőlő művelési ágú
területeken az 5-7., kert művelési ágú területeken az 5-6., és a gyümölcsös
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Felelős
államigazgatási
szerv
ÁNTSZ Nyugatdunántúli
Regionális Intézete
ÁNTSZ Sopron–
Fertődi Kistérségi
Intézete

ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal Országos
Gyógyhelyi és
Gyógyfürdőügyi
Főigazgatóság
Győr-MosonSopron Megyei
Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Növény- és
Talajvédelmi
Osztály
Vas Megyei
Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti
Igazgatóság

Veszprémi
Bányakapitányság

Környezeti szempontú észrevétel, környezeti vizsgálat véleménykérelemre
adott észrevétel
művelési ágú területeken pedig a 6-7. minőségi osztályú földrészletek
viszonyulnak átlagosnak, vagy átlag alattiaknak.
A felülvizsgálatot előkészítő terv tartalmával és a vázolt tematikával egyet ért.
Szükségesnek tartják a Kistérségi Intézet által kiadott állásfoglalásokban leírtak
figyelembe vételét.
Közegészségügyi szempontból megadott előzetes véleménye:
- A zajvédelmi és levegővédelmi határértékeket a védendő építményektől
figyelembe kell venni, különös tekintettel a közúti és vasúti fejlesztéseknél.
- Új temető nem jelölhető ki felszín alatti vízbázis belső, külső és hidrogeológiai
védőövezetében.
- Települési és építési hulladék lerakására kijelölt terület nem eshet felszíni és
felszín alatti vízbázis védőövezetébe.
- A védőövezetek határát a terven jelölni szükséges.
Sopron belterületén találhatók a K-57, K-61 OKK számú gyógyvizes kutak,
melyekre az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség a 65.173-2/1995. sz. határozatában részletezi a kutak védőidom
területén folytatható, korlátozottan folytatható és tiltott tevékenységek körét.
A K-73, K-74, K-75 jelű ásványvizes kutak védőterületeire vonatkozó
előírásokat a Felügyelőség 324/2008., 418/2008., 3226/2008. sz. határozatai
foglalják magukba.
Az előzetes véleményezési dokumentációban rögzített programtervezeteket
talajvédelmi szempontból elfogadja.

Sopron város erdőtervezett erdőterülete 6115,44 ha, melyből védelmi
rendeltetésű 4311 ha, gazdasági rendeltetésű 1092 ha, egészségügyi-szociális,
turisztikai rendeltetésű 265 ha, és oktatási, kutatási rendeltetésű 2 ha.
Erdőterületet termelésből kivonni kivételes esetben kizárólag a közérdekkel
összhangban lehet. Erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatását
közérdekből a település jegyzője kezdeményezheti az erdészeti hatóságnál, már
meglévő erdőterületen.
Sopron erdőrészleteinek megadása, az elsődleges rendeltetések jelölésével.
Hivataluk jogelődje a Magyar Geológia Szolgálat több esetben is adott
véleményt a város rendezési tervével kapcsolatban – a kiadott állásfoglalásokat
rendelkezésre bocsátották (a jóváhagyott szabályozási tervek előírásai ezen
alapulnak).
Sopronban 3 bányatelket tartanak nyilván: Sopron I. agyag, Sopron I. homok,
Sopron I. gneisz. A nyilvántartott bányatelkek különleges bánya besorolását
kérik.
A felülvizsgálattal kapcsolatos javaslataik:
- felszínmozgásos területek számba vétele,
- Brennbergbánya bányászatilag igénybe vett területeinek számba vétele,
- a beépítés szempontjából problémás területek számba vétele és mindezek tervi
ábrázolása.
Beépítésre kijelölt területek esetében javasolják a terület alkalmasságának
vizsgálatát geotechnikai tanulmány formájában.
(Hivatalukban az 1980-as évekig bezárólag található felszínmozgásokat számba
vevő kataszter.)
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Felelős
államigazgatási
szerv

Környezeti szempontú észrevétel, környezeti vizsgálat véleménykérelemre
adott észrevétel

Bányatelekkel nem rendelkező, de nyilvántartott ásványvagyont tartalmazó
terület a Sopron 0455/2-21 hrsz.-ú, koordinátákkal megadott területrész
(Sopron–Kópháza agyagkutatási terület), jelentős agyagvagyonnal, amely
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetbe sorolandó.
Országos Kémiai Kémiai biztonsági szempontból a környezeti vizsgálat levégzését nem tartja
szükségesnek.
Biztonsági Intézet
Fertőrákos Község
Önkormányzat
Polgármestere

Sopronpuszta – Piuszpuszta: A Piuszpusztai repülőtér kisforgalmú és
sportrepülőgépek forgalmára készül, a működéshez szükséges épületekkel
(Emlékpark nemzetközi elérhetősége). Sopron területfelhasználási terveinek
kidolgozásánál elengedhetetlen, hogy a repülőtér működésének és távlati
esetleges fejlesztésének szempontjaira is tekintettel legyenek. A repülőtér
területén kívüli többi rész mezőgazdasági övezetbe tartozik, célszerű ezt a
soproni területrészen is fenntartani. (A település tájékoztatása alapján a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal a zajgátló védőövezetek tekintetében
légügyi hatósági eljárást indított meg, amely jelenleg is folyamatban van. Az
eljárás eredményét Sopron településszerkezeti tervében is szükséges lesz
figyelembe venni.)
Sopron településszerkezeti terve ne ütközzön a Piuspusztától északra fekvő
északra lévő területen lévő ásványvagyon kitermelésére hivatott bányák
működtetésével, elsősorban a szállítási igényekre tekintettel.
Sopronkőhida, Tómalom: A Tómalom üdülőövezet, illetve fürdő fejlesztésének
környezeti hatása ne eredményezze a fertőrákosi erdőterület állapotának
romlását.
Sopron – Balf: A két település között elsősorban szőlő művelés alatt álló
területek vannak, ezen állapot fenntartása indokolt. A két település közötti
közlekedés javítása elengedhetetlen. Az út jelenlegi állapota miatt Fertőrákos
biztonsággal csak Sopronkőhida felől közelíthető meg, mintegy „zsákfaluként‖.
Legalább ilyen fontosságú a kerékpáros turizmus fejlesztési igényeinek való
megfelelés is. (Az út országos, négyszám-jegyű út – 8526. sz. út, amely egyben
az országos jelentőségű kerékpárút-hálózat része is egyben.)
Fertő-tó: A Fertő-tóhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések kidolgozása során
kiemelt figyelmet kell fordítani a terület közúti megközelítésére. A
fürdőszezonban már jelenleg is jelentős a gépjármű és kerékpáros forgalom, az
egész településen egyre veszélyesebb a közlekedési helyzet. A Sopron-Balf
felőli megközelítés javítása jelentősen csökkenthetné a terhelést.

Az érintett nyilvánosság meghatározása
A terv célkitűzései és a felülvizsgálat során felmerült településrendezési változtatások
nyomán az érintett nyilvánosság:
 Sopron lakossága,
 Fertőrákos (Fertő-tó rendezése, közlekedési módosítások) lakossága,
 Harka (hulladéklerakó bővítése, Brand major bővítése) lakossága,
 Kópháza (ásványi nyersanyag-lelőhely területe) lakossága,
 Ágfalva (országos törzshálózati vasútvonal új nyomvonala) lakossága,
 Somfalva (árvíztározó az Ikva- és Sós-patakon) lakossága és
A nyilvánosság tájékoztatását és a szükséges egyeztetések lefolytatását a Sopron MJV
Önkormányzatának a hatályos jogszabályok alapján szükséges elvégeznie.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal
A tervi hierarchia vizsgálata rendkívül fontos a miatt, hogy a magasabb rendű terveknek az
alacsonyabb rendű települési tervek (településrendezési tervek, fejlesztési koncepciók)
megfeleljenek. Az elvek és célkitűzések konzisztenciáját vizsgáljuk a következőkben.
2.1. A felülvizsgálatra kerülő településfejlesztési koncepció, valamint terv koncepcionális
alapját jelentő további fejlesztési határozatok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés
szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági)
Sopron MJV Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója
A településfejlesztési koncepció összeállítása 2009. decemberére készült el. Jóváhagyására a
településszerkezeti tervet megelőzően kerül sor.
Egyetemes cél
Élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság (az egyetemes cél, a városi, a térségi /a
kistérségi, az agglomerációs, a vonzáskörzeti és az eurorégiós/ partnerkapcsolat alapja)
Átfogó cél
I. Partnerség az érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében (az élhetőséget, a
versenyképességet és a fenntarthatóságot egyaránt segítő várospolitikai cél).
A partnerség két vonatkozásban jelenik meg:
 A városon belüli partnerség a politikai tényezők hosszútávú konszenzusa: a
politikai pártok („nagypolitika‖) a politikai szegmensek kiemelten a várospolitika
és az ágazat/szakpolitikák (alkalmazott politikák), valamint a várospolitika és a
civilpolitika között.
 Térségi partnerség: országos léptékben, Magyarország Ausztria határon átívelő
kapcsolatok viszonylatban és európai léptékben.
II. A város vonzerő-értékeinek újratermelése, országos-, európai- és világörökségi szintű
értékteremtés (az élhetőséget, a versenyképességet segítő politikai cél).
Környezet, természet védelem/gazdálkodás, települési-, térségi-, táji struktúra
fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás, kulturális, civilizációs értékek
újratermelése fejlesztése.
III. A városi érdekstruktúra és értékrend fejlesztése, az értékrend terjesztése, az érdekek
érvényre juttatása Magyarországon és Európában (a fenntarthatóságot támogató várospolitikai
cél).
Humán erőforrás fejlesztés, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, bizalomépítés,
társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus;
Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés.
Prioritások
VÁROSPOLITIKAI VEZÉRLÉS, KONTROLL
II/1. Prioritás
Várospolitikai arculat-fejlesztés, városigazgatás, menedzsment korszerűsítés,
környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás,
táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás,
kulturális, civilizációs értékek újratermelése
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II/1.1. Specifikus cél
Várospolitikai arculat-fejlesztés, városigazgatás, menedzsment korszerűsítés
Önkormányzati szervezetfejlesztés
Pénzügypolitika hozzáigazítása a fejlesztési elképzelésekhez
Hosszú távú várostervezés  A javasolt településszerkezeti terv 10 éves időtávra
készül (a 2001. évi fejlesztési elhatározásokat a javasolt terv folytatólagosan
megőrizte).
Iparűzési adóbevételek növelése
Befektetői környezet javítása
II/1.2. Specifikus cél
Környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás
Természeti- és táji értékgazdálkodás/védelem, települési környezet védelem
Sopron KVP-val összhangban
Élhetőség megteremtése Sopron KVP-val összhangban
Talaj- és vízminőség-védelem, vízkészlet-gazdálkodás Sopron KVP-val
összhangban
Levegőminőség-védelem, zaj- és rezgésterhelés mérséklése Sopron KVP-val
összhangban
Fényszennyezés mérséklése, energiagazdálkodás racionalizálása Sopron KVP-val
összhangban
 A tájrendezési, környezetalakítási javaslatok összhangban vannak a Sopron
elfogadott Környezet védelmi programjával, a hatályos tervek jogi környezetét is
figyelembe véve.
II/1.3. Specifikus cél
Táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet formálás
Elérhetőség javítása
Csomóponti szerep javítás
Minőségi infrastruktúra kialakítása és a járműforgalom mérséklése
Barnamezős rehabilitáció
A város térségi közlekedési kapcsolatainak korszerűsítése
A város belső úthálózatának fejlesztése, forgalomcsillapítás és a
közlekedésbiztonság növelése
A gyalogos-közlekedés biztonságának javítása, a kerékpáros-közlekedés
feltételeinek megteremtése, a tömegközlekedés arányának növelése és a parkolási
problémák megoldása
Határon átnyúló együttműködés a vízellátás biztonsága érdekében
Az új szennyvíztisztító telep lehetőségeinek kihasználása, arányos fejlesztések
Csapadékvíz elvezetés helyett csapadékvízzel való gazdálkodás
Takarékos villamosenergia-fogyasztás és a városképi, esztétikai igények
kielégítése
Gázellátás, távfűtés és a megújuló energiahordozók
A legkorszerűbb hírközlési szolgáltatások biztosítása, a piaci verseny kontrollja
 Közlekedés-hálózati, közművesítési javaslatok. Barnamezős vasúti területek
fejlesztése tervezett, például zöldterületi hasznosításban.
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II/1.4. Specifikus cél
Kulturális, civilizációs értékek újratermelése
Az épített örökség megőrzése és megújítása
Az Óváros–Történelmi belváros újjáélesztése
A Várkerület új arculatának, térszerkezetének kialakítása
A belső várfal övén kívüli belváros felújítása
A Kurucdomb városrész funkcionális gazdagítása
Az Északi városrész differenciált fejlesztése
A Jereván lakótelep felújítása
A Lőverek–Bánfalva városrész környezeti minőségének fejlesztése
Az iparterületek racionalizálása, közlekedési, közmű és környezetfejlesztése
Az egyéb belterületek karakterének megőrzése
Imázsformálás és városmarketing
 A településszerkezeti terv keretein belül az örökségi értékek védelme, az
örökségvédelmi hatástanulmányban részletezett módon (művi értékvédelem,
régészet, tájvédelem – örökségvédelmi hatástanulmány).
POLGÁRI, KÖZÖSSÉGI VEZÉRLÉS, KONTROLL
III/1. Prioritás
Humán erőforrás fejlesztés, környezeti tudatformálás, egészségfejlesztés,
társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus, közösségfejlesztés,
bizalomépítés
III/1.1. Specifikus cél
Humán erőforrás fejlesztés
A közoktatás tartalmi fejlesztése
III/1.2. Specifikus cél
Környezeti tudatformálás, egészségfejlesztés
Környezeti tudatformálás Sopron KVP-val összhangban  A nyilvánosság elé tárt
környezeti értékelés dokumentuma is segíti a tudatformálást.
III/1.3. Specifikus cél
Társadalmi
kohézió
fejlesztés,
identitástudat,
lokál
patriotizmus,
közösségfejlesztés, bizalomépítés
A többnyelvű Sopron újbóli megteremtése
PIACI VEZÉRLÉS, KONTROLL
III/2. Prioritás
Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés, turizmus fejlesztés
III/2.1. Specifikus cél
Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés
A felsőoktatás kapcsolatrendszerének kihasználása, fejlesztése  Egyetemi
ingatlanok fejlesztési lehetőségének biztosítása.
Környezeti ipar fejlesztése
Faipar fejlesztése
Gazdasági kommunikáció
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III/2.2. Specifikus cél
Turizmus fejlesztés
Balf minőségi és mennyiségi fejlesztése  A világörökségi és falusias
hagyományokra tekintettel.
Lőverek, mint klimatikus gyógyhely fejlesztése  A gyógyhely határának és
védőterületének feltüntetése, a különleges egészségügyi, idegenforgalmi
területfelhasználás bevezetése.
Fertő parti kerékpárút felújítása és kiegészítése (Balf–Fertőrákos, Fertőrákos
belterület) továbbá a Harka–Kópháza–Nagycenk kerékpárút megépítése és
összekapcsolása a Fertő parttal, illetve Blaufränkischlanddal  Közlekedési
javaslat.
Regionális kerékpárkölcsönző kiterjesztése
Fertő strand és vízitelep minőségi fejlesztése  Hatályos településrendezési terv
szerinti fejlesztés.
Határon átnyúló túrautak fejlesztése
Fertő-táj Világörökség attrakcióinak fejlesztése
Liszt–Haydn zenei régió megteremtése
Páneurópai Piknik és Liszt emlékmúzeum Sopronban
Multifunkciós csarnok építése  Az Anger-réten központi vegyes
területfelhasználásban.
Gazdanegyed Sopron
Sopron a nemzetközi borváros – a kékfrankos fővárosa  Szőlészeti hagyományok
megjelenítése a javasolt településszerkezeti tervben – történeti borvidék terület,
szőlőkataszteri terület.
A desztinációra (TDM) megfogalmazott marketingterv elkészítése és végrehajtása
Virágosítás – Virágos Magyarországért
Turistabarát közlekedés megteremtése, buszparkoló (negyedórás) a Várkerületen
Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése  Üü, Kei és Kz
területfelhasználásokban.
Komplex programkínálat kialakítása (események, rendezvények)
2.2. A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal (területi tervek,
jogszabályok, természetvédelmi kezelési tervek stb.)
Az MTrT (OTrT) elemzése önálló fejezetrészben történik (alátámasztó munkarészek 6.
fejezete).
Természetvédelmi kezelési tervek
A Fertő–Hanság Nemzeti Park és a Soproni Tájvédelmi Körzet kezelési tervezete elkészült,
de jóváhagyása nem történt meg.
Bécsi-domb Természetvédelmi Terület kezelési terve - 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelettel
jóváhagyott:
Kaszálással fenntartandó (fás szárú egyedek számának kontrollálásával).
A területen tilos tömegrendezvények tartása. A terület belterületbe vonása, illetve más
művelési ágba sorolása tilos. A területen építmény létesítése tilos (a területen vonalas
létesítmény nem építhető, közművek keresztülvezetése tilos). A 84. sz. országos főút
menti 5 m széles területsáv szükség esetén útszélesítés céljára felhasználható.
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 A Tk természetközeli besorolás a védelmi célokkal összhangban van, a célkitűzéseknek
megfelel. A szerkezeti terv felülvizsgálata során nem tisztázható, hogy szükséges-e a főút
szabályozási szélességének bővítése.
Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület kezelési terve - 15/2006. (III.21.) KvVM
rendelettel jóváhagyott:
Kaszálással fenntartandó, a legelőgazdálkodás tilos.
A területen a láprét fennmaradásához szükséges ökológiai vízmennyiséget, azaz a
tavaszi, időszakos, sekély vízborítást biztosítani kell, a láprét kiszáradását meg kell
akadályozni. A területen vonalas létesítmény (vízügyi célokat szolgáló gát kivételével)
nem építhető. A területen meglévő vagy létesítendő vízkormányzó berendezésekkel
biztosítani kell a terület ökológiai vízigényét.
A területen építmény létesítése – a természetvédelmi célú bemutatást szolgáló
létesítmények kivételével –tilos. A területen keresztül közműveket vezetni tilos.
 A Tk természetközeli besorolás a védelmi célokkal összhangban van, a célkitűzéseknek
megfelel. A tervezett árvízi tározó rendszer (Ikva- és Sós-patakon vízgazdálkodási területként)
a terület vízháztartási viszonyait módosítani fogja. A tározó kiépítését úgy kell megvalósítani,
hogy a védett természeti terület időszakos előírt vízborítását biztosítani tudja (vízkormányzási
lehetőségek).
Liget-patak menti Természetvédelmi Terület kezelési terve – 8/2006. (II.8.) KvVM rendelettel
jóváhagyott:
Kaszálással fenntartandó, a legelőgazdálkodás tilos.
A területen a láprét fennmaradásához szükséges ökológiai vízmennyiséget, azaz a
tavaszi, időszakos, sekély vízborítást biztosítani kell, a láprét kiszáradását meg kell
akadályozni. A területen meglévő vagy létesítendő vízkormányzó berendezésekkel
biztosítani kell a terület ökológiai vízigényét.
A területre gépkocsival behajtani csak természetvédelmi (és vízügyi) kezelési
tevékenység keretében szabad.
 A Tk természetközeli besorolás a védelmi célokkal összhangban van, a célkitűzéseknek
megfelel. Az OTrT és MTrT-ben szereplő Ebenfurth-i vasútvonal területen való átvezetése a
terület védett értékeit visszafordíthatatlanul károsítaná – az országos védettség célkitűzésével
teljesen ellentétben áll (különösen a terület kis kiterjedése miatt). A nyomvonalat Ágfalva
mezőgazdasági területein javasolt kijelölni, ha a műszaki lehetőségek megengedik figyelemmel a természeti területekre is.
Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület kezelési terve – 160/2007. (XII.27.)
KvVM rendelettel jóváhagyott:
A botanikus kert nyitvatartási idejében szabadon látogatható.
A területen tilos az átmenő közúti forgalom.
A terület további beépítési tilos, kivéve, ha ez a védett természeti értékek
fennmaradásának biztosításához elengedhetetlen. Csak a botanikus kert fenntartásához
szükséges, illetve a természetvédelmi célkitűzések megvalósulását elősegítő
építmények létesítése engedélyezhető a területen.
Új légvezeték a területen nem létesíthető, az egyetemi épületek működéséhez
szükséges közművek kizárólag a földben vezethetők.
 Az egyéb nagy zöldfelületű különleges területi besorolás kedvező területfelhasználási
kategória. Az egyetem fejlesztési lehetőségeit az egyéb ingatlanjain biztosítja a javasolt
településszerkezeti terv: Vk központi vegyes területként az Idegennyelvi lektorátus és
Informatikai Intézet telkein.
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Világörökség kezelési terve, Jövőkép – Hosszútávú célok
1. Nagy értékű kultúrtáj egy európai metropoliszoktól övezett régió közepén
Az ősi kultúrtáj, az értékőrző módon fejlesztett falvak és városok, a nemzeti park és az
egyéb védett területek együttes hatása révén nyerte el a Fertő-tó környéke
egyedülállóan különleges jellegét. A természeti és kulturális értékekre építve a
világörökség területét lakói nagy gonddal és körültekintéssel fejlesztik tovább, a Bécs
– Pozsony – Győr - Sopron négyszög közti virágzó gazdasági és szociális élettér
részeként. Ebben az összefüggésben Kismarton (Eisenstadt) és Sopron képezi a
világörökség régióhoz vezető városi kapukat.
2. A fenntartható fejlesztés modellrégiója: védelem a hasznosítás által
A világörökség helyszín nem múzeum, hanem a fenntartható fejlesztés modellrégiója:
olyan települési és táji együttes, amelyben a történelmi értékek, a megújulás és a
fejlődés kiegészíti és erősíti egymást. A régió forrásait és kvalitásait nem
kizsákmányolják, hanem fenntartják és gondos gazdasági irányítás mentén
továbbfejlesztik. A fenntarthatóság minden ágazat kulcsszava. A turizmust, a
mezőgazdaságot és a kereskedelmet a kölcsönösen hasznos együttműködés szálai
kötik össze. A kereskedelem és a közlekedés környezetvédelmi alapelvek mentén
bonyolódik. Mindezen célok elérése érdekében a régió lakossága is erőfeszítéseket
tesz a maga részéről a helyzet folyamatos javítására.
3. "Az én világörökségem": tanuljuk meg becsülni értékeinket
4. „Hídépítés―
 Sopron világörökségi területén új beépítésre szánt terület kijelölésre nem került sor. A
balfi településkarakter megőrzése érdekében tett javaslatok segítik a művi és tájképi értékek
megőrzését (falusias lakóterület átsorolások). Az erdőterületek és a mezőgazdasági területek
területfelhasználásának differenciálása nem idéz elő konfliktusokat az értékőrző hasznosítás
terén.
Jogszabályok
1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL
Tájvédelem
6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges
(ember által létrehozott) környezeti elemek.
(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tájértékek fennmaradásáról.
(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi,
kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége
van.
(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata.
(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek
felsorolását.

 Sopron egyedi tájértékei a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása
szerint a településszerkezeti terv tájrendezési alátámasztó munkarészében szerepelnek.
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Természeti területek körének meghatározása
„15. § (1) Természeti területnek minősül, ha a 4. § d) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelel:
a) az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld;‖
Az élőhelyek általános védelme
„17. § (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely
típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.
18. § (3) Természeti területen - a jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel
rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes és természetközeli állapotú
vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100
méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése.‖

Természeti területek Sopron MJV területén (NP adatszolgáltatás szerint)

 Természeti területnek minősül a Nyugati fejlesztési terület térsége (patakvölgyek). Az
igénybevétel során erre figyelemmel kell lenni. A javasolt Kz nagy zöldfelületű különleges
terület kedvezőbb besorolás természetvédelmi szempontból.
A természet védelme és a területi tervezés
„53. § (3) b) ökológiai hálózat egyes védett természeti területek, valamint egyes védett
természeti területek védőövezete, Natura 2000 területek, érzékeny természeti területek és
természeti területek ökológiai (zöld) folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egységes
elnevezését jelenti;‖
 Az országos ökológiai hálózat az egyeztetési eljárás során a Nemzeti Park Igazgatósággal
egyeztetve módosításra került, az övezetre vonatkozó előírásoknak való megfelelés az
alátámasztó munkarészek 6. fejezetében kerül részletesen bemutatásra.
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275/2004. (X. 8.) KORM. RENDELET AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI
RENDELTETÉSŰ TERÜLETEKRŐL

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja
4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található,
az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása,
valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a
fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti célokat
a) az ország társadalmi-gazdasági fejlődését biztosító – törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott – célokkal összehangoltan, illetve
b) a kulturális igények és sajátosságok, valamint a helyi és térségi jellegzetességek
figyelembevételével
kell megvalósítani.
A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok
10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem
szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz
nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más
tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást
engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az
érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura
2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv,
illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4.
számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére
gyakorolt hatásokat.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak
jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.
(3) A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési
dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a felügyelőség végzi. A hatásbecslési
dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről
szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői
jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti.
(4) A hatásbecslés során – a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel –
vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb
ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú
mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt
várható hatását.
(5) A hatásbecslést – az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével –
a) a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, ha a terv az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály hatálya alá tartozik;
b) a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásban kell lefolytatni, ha a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály hatálya alá tartozik; vagy
c) az a)–b) pontok alá nem tartozó esetekben a felügyelőség hatósági, illetve szakhatósági
eljárásában kell lefolytatni.
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti
hatásbecslési dokumentációt a környezeti értékelés, a környezeti hatástanulmány vagy az
egységes környezethasználati engedély iránti kérelem önálló részeként kell elkészíteni.
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(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés
alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4.
számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére,
illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre
figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival.

 A Európai Bizottság eddigi gyakorlata alapján a vizsgálati kötelezettség körébe tartozó
tervekhez tartoznak a településrendezési tervek is. A javasolt településszerkezeti terv
egyeztetése során az alábbi területek esetében merült fel a Natura 2000 hatásbecslés
szükségessége:
Terület
megnevezése
Külterületi
kerékpárutak

Harkai lőtér

Érintettség
A
kerékpárutak
országos védett, ill.
területen futnak. A
alapos tervezést, ill.
igényelnek.

Megjegyzés
külterületen
Natura 2000
kerékpárutak
hatásbecslést

A „harkai lőtér‖ a Natura 2000
része, beépítésre szánt területként
történő lehatárolása nem javasolt.

Harkai (kemping A terület része az ökológiai
melletti) gyep
hálózat
magterületének,
a
Natura 2000-nek, és a Soproni
Tájvédelmi Körzetnek.
Harkai csúcsot É- Harkai csúcsot É-ról kerülő
ról kerülő tervezett tervezett út Natura 2000, védett
út
területen halad keresztül.

Az egyeztetési terven feltüntetett
két kerékpárút (a Sopron-Récény
és a Sopron-Harka között jelöltek)
a jóváhagyási tervről törlésre
kerül. A 86107 sz. út mentén
haladó
térségi
kerékpárút
továbbra
is
szerepel
a
településszerkezeti
terven,
a
megyei területrendezési tervnek
megfelelően.
A hatásbecslés elkészítését a terv
által
korábban
javasolt
kerékpárutak törlése miatt a
település
nem
tartja
szükségesnek.
A jóváhagyási terven a terület
általános
mezőgazdasági
területként kerül lehatárolásra,
így a hatásbecslés készítésének
szükségessége nem áll fenn.
A jóváhagyási terven a terület
beépítésre nem szánt különleges
területként kerül lehatárolásra,
így a hatásbecslés készítésének
szükségessége nem áll fenn.
A Fertő-Hansági Nemzeti Park
Igazgatósággal egyeztetett módon
a településszerkezeti terven az út
nyomvonala
módosításra,
a
településszerkezeti terv leírása
pedig kiegészítésre került.
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Terület
megnevezése
Fertő-tó vízitelep

Érintettség

Megjegyzés

A Fertői Vízitelep teljes területe
2004 óta része a Natura 2000
hálózatnak. A megyei terven
magterület övezetbe sorolt.

A II. világháború után újjá épített
vízitelep
további
fejlesztése
természetvédelmi
érdekekkel
ütközik. A város hosszú távú
településfejlesztési
koncepciójában szerepel a Fertő
strand és vízitelep minőségi
fejlesztése. A település hosszú
távú fejlesztési tervéről nem
kíván lemondani, a hatásbecslés
elkészítését a Fertő-Hansági
Nemzeti Park Igazgatóság a
29/2007. (X.5.) Önk. rendelettel
jóváhagyott
Sopron,
Fertői
Vízitelep Szabályozási Terve és
Helyi Építési Szabályzatához
kapcsolódóan szükségesnek tartja
elvégezni.
A település elfogadja az elkészült
hatásbecslés eredményeit, új
hatásbecslés elkészítését jelen
tervhez kapcsolódóan nem tart
szükségesnek.
A településszerkezeti terven a
készülő külterület szabályozási
koncepció
szerint
került
lehatárolásra a terület.
A kertes mezőgazdasági terület a
jóváhagyási terven általános
mezőgazdasági területként kerül
jelölésre.
A terven a hatályos szabályozási
terv alapján került a lakóterület
jelölésre. A szerzett jogok miatt a
település nem tudja a területen a
visszalépést vállalni.
A hatásbecslés elkészítését a
hatályban lévő terv miatt a
település nem támogatja.
A terven a hatályos szabályozási
terv alapján került a lakóterület
jelölésre. A szerzett jogok miatt a
település nem tudja a területen a
visszalépést vállalni.
A hatásbecslés elkészítését a
hatályban lévő terv miatt a
település nem támogatja.

Brand-major

A Brand-major mellett tervezett
lakóterület bővítés Natura 2000
területet érint. Az elkészült
hatásbecslés
az
Igazgatóság
állásfoglalása szerint nem teljesíti
a jogszabályi előírásokat.

Kutyahegy

Kutyahegy területének egy része
kertvárosias lakóterület, míg egy
másik része kertes mezőgazdasági
besorolásban van. Az érintett
területek
a
Natura
2000
hálózathoz tartoznak.

Balf
melletti A Balf melletti belterületbe vont
belterületbe vont terület Natura 2000 terület, a
terület
Nemzeti Park része.
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Terület
megnevezése
Egyeztetési eljárás
során
felmerült
további
Natura
2000 érintettségek

Érintettség

Megjegyzés

Az egyeztetési eljárás során az
alábbi esetekben merült még fel a
Natura 2000 érintettség, egyes
esetekben
a
hatásbecslés
szükségessége:
 Fertőboz – Kópháza közötti új
vasúti átkötés
 ÉNy-i tehermentesítő
 Szélerőművek
 Egykori határátkelő a település
ÉNy-i részén
 Mucki volt határőr őrs
 Ivóvíz szállítóvezeték a 8645.
sz. út nyomvonalánál

A felmerült esetek az egyeztetési
eljárás
során
az
érintett
szakhatóságokkal
egyeztetésre
kerültek. Az egyeztetés után ezen
esetekben hatásbecslés készítését
a szakhatóságok nem tartották
szükségesnek.

2003. ÉVI XXVI. TÖRVÉNY AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL
„(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület
kivételével lakóterület kijelölhető;
d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe
sorolható;
f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.‖
 A 2008-ban felülvizsgált OTrT alapján kidolgozott MTrT-nek való megfelelés igazolását az
alátámasztó munkarészek 6. fejezete tartalmazza.
Sopron jellemzően falusias karakterű településrészeinek (Balf, Brennbergbánya, Hermesek,
Görbehalom) hagyományosan vidékies települési térségként történő kezelése a felülvizsgálat
során javasolt településszerkezeti terv egyik célkitűzése – jellegvédelem, karaktervédelem,
tekintettel az örökségi értékekre.
A vízgazdálkodási térségnek való megfeleltetés okán szükséges a Fertő-tó mocsaras, nádas,
lápos területeinek vízgazdálkodási területfelhasználásba sorolása.
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A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok
„7. § (1) Az erdőgazdálkodási térség Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek
minősülő területét a településszerkezeti terv legalább 95%-ban csak erdőterület
területfelhasználási egységbe sorolhatja.
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúrahálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és
biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más
energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.
8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető.
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet beépítésére szánt területté nem minősíthető.‖
 A felülvizsgálat során kapott adatszolgáltatás alapján az erdőtervezett erdők és
szőlőkataszteri területek figyelembe vételre kerültek. A javasolt településszerkezeti terv az
erdő területfelhasználások rendeltetését a környezetvédelméért felelős közigazgatási szervek
javaslata szerint jelölte.
 A szőlőkataszteri területeken nem lehet újonnan beépítésre szánt területet kijelölni, így a
Harkai hulladéklerakó bővítése csak korlátozott keretek között történhet, illetve az Aranyhegyen a mezőgazdasági területként szabályozott tartalék temető terület beépítésre szánt
területté nem minősíthető át. Azon területek esetében, ahol szőlőkataszteri területen beépítésre
szánt terület került az előzőekben kijelölésre, az Önkormányzat nem kötelezhető a
visszaminősítésre (különösen a szabályozási tervvel megerősített esetekben).
A kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok
Magterület övezete
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve […]
Ökológiai folyosó övezete
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve […]
Pufferterület övezete
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit,
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.

 Az egyeztetési eljárás során az ökológiai hálózat a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatósággal egyeztetve pontosításra, módosításra került. A módosítás eredményét a
településszerkezeti terv alátámasztó munkarészének 6. Területrendezési tervek és a
településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás) című fejezet ismerteti.
 Új beépítésre szánt terület magterület, illetve ökológiai folyosó övezet területén nem került
kijelölésre. A Fertőrákosi Vízitelep területe a hatályos terv szerint került beépítésre szánt
területként is jelölésre. A Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóság javasolja a 29/2007.
(X.5.) Önk. rendelettel jóváhagyott Sopron, Fertői Vízitelep Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzatához elkészíteni az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet alapján szükséges
hatásbecslést, illetve az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet alapján szükséges környezeti vizsgálat lefolytatását. A vizsgálatok
eredményének függvényében a szabályozási terv felülvizsgálata során lát az Igazgatóság
lehetőséget az ökológiai hálózat besorolásának ismételt felülvizsgálatára.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

18

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 3-4.
TELEFON: (36-1) 413-0959, FAX: (36-1) 413-0958
www.vatikft.hu

1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL
„8. § (1) A településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés
végrehajtásával bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben,
értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak. Ennek
érdekében biztosítani kell a területek a közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos
magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek
védelmét. Ennek során figyelembe kell venni:
a) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános
követelményeit;
b) a népesség demográfiai fejlődését, a népesség lakásszükségletét;  a jóváhagyott
szabályozási tervek biztosítják a szükséges mértékű lakóterület fejlesztési lehetőségeket. A
kijelölt lakóterületek környezeti szempontú ütemezése javasolt azonban, tekintettel a meglévő
lakásállomány fejlesztési szempontjaira is (különösen a belvárosra vonatkoztatva);
c) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az
idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az
üdülés, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak működési feltételeinek lehetőségeire; 
a különleges sportterület Pozsonyi úti és Balf – Fertő utcai megszüntetése nem korlátozza a
népesség rekreációs lehetőségeit (kedvezőtlen helyszíni adottságok, illetve épületállomány
indokolta változtatások). Sportépítmények egyéb területfelhasználásokban is elhelyezhetők
(lakóterületen, vegyes területen, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, nagy
zöldfelületű különleges területen);
d) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az
építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes
építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét,
annak mértékéig, hogy az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza;  a
felülvizsgált településszerkezeti terv az örökségvédelmi hatástanulmányra alapozottan a
történeti települési területet lehatárolta;
e) a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt
érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére;  új
beépítésre szánt terület kijelölése a Harkai hulladéklerakóhoz kapcsolódóan, a nyugati
elkerülő út mentén, illetve beruházói kérés alapján a Brand-major bővítéseként tervezett
(utóbbi a jogi környezettel ellentétes); a tájképvédelmi övezet pontosítását a javaslat
tartalmazza, illetve a szőlőtermesztés hagyományainak kiemelésére történeti borvidék
területet is kijelöl;
f) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új
munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és az erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és a vízellátás, a hulladékkezelés, a
szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását;  a
jóváhagyott szabályozási tervekben kijelölt gazdasági területek fenntartása biztosítja a
munkahely teremtés érdekeit, a város gazdasági fejlődését; a hulladékkezelés lehetőségeit
bővíti a tervezett hulladékgazdálkodási területfelhasználás bővítése a regionális begyűjtő–
feldolgozó rendszer szempontjaira is tekintettel; a Kópháza felé eső agyaglelőhelyet a javasolt
településszerkezeti terv, mint ásványi nyersanyag-gazdálkodási területet lehatárolja, a
működő bányákat pedig különleges bánya területfelhasználásba sorolja.;
g) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit;  a honvédelmi
objektumok jelentőségének elvesztésével funkcióváltások tervezettek (belváros, őrsök); a
határátkelőhelyen az igazgatási funkciók kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen is
biztosíthatók;
h) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást;  a beépítésre szánt terület
kijelölés (szerkezeti, szabályozási szinten is) esetén is él a termőföld védelméről szóló
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jogszabály, ami a takarékos gazdálkodás elveit megköveteli; a szerkezeti terv leírásában
megkövetelt ütemezés (szabályozási tervekben) segíti a kijelölt beépítésre szánt területek
takarékos, ésszerű felhasználását;
i) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és
védelmét;  a gyógyhely határát és védőterületét a településszerkezeti terv az OTÉK-nak
megfelelően szerepelteti; a gyógyhelyet a javasolt területfelhasználás váltások nem
veszélyeztetik; a gyógyászat szerepét hangsúlyozza a különleges egészségügyi, idegenforgalmi
területfelhasználás;
j) a közlekedési kényszer (lakóhely-munkahely, nyersanyag kitermelés-feldolgozás stb.
viszonylatában) csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását;  a
településszerkezeti jelentőségű utak tekintetében a javasolt terv tartalmazza a M85-ös út
legfrissebb tervezett nyomvonalát, a nyugati elkerülő utat. Mint új elem jelenik meg a nyugati
elkerülőn belül egy belső gyűrűs elem, illetve az M85-höz kapcsolódóan egy, a Harkai útra
menő átkötés. A tervezett új hálózati elemek csökkentik a közlekedési távolságokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a
környezetvédelem, az erdők és a természetes (felszíni és felszín alatti) vizek védelme, az árés belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás - érdekében
az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:
a) a települések rendezése során a település közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz,
valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését, vagy részbeni összegyűjtését és
helyben tartását az adottságok és a lehetőségek figyelembevételével, a belterületi és
külterületi vízrendezés összehangolásával biztosítani kell;  kidolgozott tervek alapján
vízgazdálkodási területek kijelölése (épített tározórészek) az Ikva- és Sós-patakon teremti meg
a lehetőséget az árvízi védekezésre; a lakótelepnél tervezett csapadékgyűjtő tározót a terv a
továbbiakban is tartalmazza;
b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés
előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet;  számítással igazoltan a települési
biológiai aktivitásérték nem csökken;
c) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető,
amilyen célra a település már beépítésre kijelölt és igénybe vett területén belül nincs
megfelelő terület;  a Harkai úti hulladéklerakó esetében a bővítés összhangban van az
előírással; a Brand-major bővítése (kertvárosias lakóterület) aggályos tekintettel a település
egyéb rendelkezésre álló lakóterületeit figyelembe véve; a nyugati elkerülő út menti tervezett
gazdasági terület környezetében új fejlesztési lehetőséget biztosít, azonban a délkeleti
iparterületen nagy területek állnak rendelkezésre;
d) a tervezés időszakában a 20 000 fő lakosságszámot meghaladó, valamint a tervezett
létszámmal azt elérő települések, a kiemelt üdülőterületek, a gyógyhelyek meglévő, illetőleg
bővített belterületét a közigazgatási területükön belül - eltérő területrendezési tervi előírás
hiányában, és ahol ez fizikailag lehetséges - legalább 200 m szélességű, beépítésre nem szánt
(mező-, erdőgazdasági, közlekedési, vízgazdálkodási, természetközeli, különleges beépítésre
nem szánt) területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, amely területen csak közlekedési,
közmű, hírközlési és vízvédelmi építmények helyezhetők el. Új belterületet, beépítésre szánt
területet úgy kell kijelölni, hogy legfeljebb tízezer tervezett lakost befogadó településrészt
(illetőleg az üdülőterület valamint a gyógyhely jellegéhez igazodó területegységeket)
ugyanilyen, beépítésre nem szánt területekből álló gyűrű vegye körül. Két terület közötti
gyűrű - a természeti adottságok és a környezetvédelmi előírások figyelembevétele mellett egymásba metszhet‖;  a település sajátosságait figyelembe véve a legalább 200 m széles
beépítetlen területsáv teljesül.
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Kártalanítási szabályok
„30. § (3) Ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, a 13. § (1) bekezdése szerinti építési jogok
keletkezésétől számított 7 éven belül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy
megszüntetésére, a tulajdonosnak - kérelmére - a (2) bekezdés szerinti kártalanítás jár. A 7 év
eltelte után csak a használat gyakorlásába való beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás,
ha a változtatás a korábbi használatot megnehezíti vagy ellehetetleníti.‖
 A település Önkormányzata a kártalanítási kötelezettségre nézve nem kíván építési jogokat
elvenni, legfeljebb azokat korlátozni (extenzifikálási javaslatok).
Jóváhagyott szabályozási
terv
Virágvölgy
Sopronkőhida,
Tómalom,
Kistómalom dűlő, Sand dűlő
Bánfalva és Kutyahegy
Lőverek
városrész
és
környéke
Belváros
és
kapcsolódó
történeti városrészek
Szent Mihály domb

Rendelet

Aranyhegyi Ipari Park és
környéke
Délkeleti városrész
Apácakert
Győri kapu I-II.
Dél-keleti gazdasági terület
Balf városrész
Brennbergbánya,
Görbehalom, Új-Hermes, ÓHermes városrészek
Fertői Vízitelep

ÉVI XXXVII.
ERDŐGAZDÁLKODÁSRÓL

2009.

47/2001. (X. 31.), utolsó módosítás: 2007. XII.
11/2001. (IV. 1), utolsó módosítás: 2008. XII.

Szabályozási terv
dátuma
2006. XI.
2008.

29/2005. (VII. 8.), utolsó módosítás: 2008. X.
9/2006. (IV. 7.), utolsó módosítás: 2008. XII.

2008. X.
2008. VI.

27/2001. (VII. 5.) utolsó módosítás: 2006. VI.

2001. VI.

25/1999. (XI. 1.), utolsó módosítás: 2009. IV.

1999.

24/2006. (V. 27.), utolsó módosítás: 2008. XII.

2008.

21/2005. (V. 5.), utolsó módosítás: 2009. IV.
47/2000. (XII. 1.), utolsó módosítás: 2005. XII.
25/2005. (VI. 3.), utolsó módosítás: 2006. III.
26/2005. (VI. 3.) utolsó módosítás: 2008. XII.
16/2005. (IV. 7.), utolsó módosítás: 2005. X.
36/2008. (XII. 4.)

nincs megjelölve
nincs megjelölve
nincs megjelölve
2005. V.
2005. IV.
2008. XII.

29/2007. (X. 5.)

nincs megjelölve

TÖRVÉNY

AZ

ERDŐRŐL,

AZ

ERDŐ

VÉDELMÉRŐL

ÉS

AZ

Erdő igénybe vétele
„78. § (1) Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, a (3) bekezdés kivételével kizárólag a
közérdekkel összhangban lehet.
(2) Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőt
kizárólag az engedélyben megjelölt határidőn belül, és az abban meghatározott célra lehet
igénybe venni.
(3) Gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény igénybevételét az erdészeti
hatóság az adott erdő fekvése szerinti, vagy az azzal szomszédos településen végrehajtott, az
igénybe vett erdővel legalább azonos területű, azzal megegyező, vagy attól magasabb
természetességi állapotú csereerdősítés elvégzésének feltétele mellett engedélyezheti.‖
 Az erdőtervezett erdők adatai alapján a felülvizsgált szerkezeti terv az erdő
területfelhasználás bővítési javaslatát tartalmazza, az erdők építésügyi rendeltetésének
megállapításával. Az OTrT szerinti 95%-os megfelelésnek az erdő területfelhasználási
besorolások megfelelnek.
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2007. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY A TERMŐFÖLD VÉDELMÉRŐL
A termőföld (időleges, illetőleg végleges) más célú hasznosítására vonatkozó közös szabályok
„11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű
termőföld igénybevételével - lehet felhasználni.
(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg
helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő
igénybevétele esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása
mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld
más célú hasznosítása engedélyezhető.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni
különösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését,
valamint a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges
létesítményt is.
(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.‖
 A javasolt településszerkezeti terv a Brand-major bővítési területe kivételével nem jelöl ki
új beépítésre szánt területet átlagosnál jobb minőségű termőföld területén. A szabályozási
tervek feladataként előirányzott ütemezést segíti a tematikus mellékletben szerepeltetett adat a
védendő termőterületekről.
A belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére vonatkozó külön
szabályok
„15. § (1) A belterületbe vonás esetén a 9-13. §-ban foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat
terjeszthet elő. A kérelemhez csatolni kell - az érintett földrészletek helyrajzi számait és a
területfelhasználási célt tartalmazó - képviselő-testületi döntést, valamint a településszerkezeti
terv kivonatát. A kérelemhez az önkormányzatnak mellékelnie kell arra vonatkozó írásbeli
nyilatkozatát, miszerint a földrészleteket az (5) bekezdés szerint kívánja belterületbe vonni.
(3) Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan,
a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe.  A jogszabályi
előírás segíti a takarékos területhasználatot.
(4) Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel
érintett termőföldek nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, továbbá a kérelmezett, az
átlagosnál jobb minőségű termőföldek mellett gyengébb minőségű termőföldek is
szomszédosak belterületi földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása során szomszédos
földrészleteknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon
nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el a belterülettől.
(5) El kell utasítani a belterületbe vonás iránti kérelmet, ha az nem olyan földrészletekre
vonatkozik, amelyeket az önkormányzat a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4
éven belül ténylegesen felhasználni tervez.  A településszerkezeti terv időtávjánál rövidebb
határidőt állapít meg az előírás. Testületi döntés keretében kell nyilatkoznia a településnek a
tervezett igénybevételéről.

1993. ÉVI XLVIII. TÖRVÉNY A BÁNYÁSZATRÓL
Bányatelek
„26/C. § (3) Ha a már megállapított bányatelek területét a kitermelés befejezése vagy a
koncesszió megszűnése előtt a 49. § 16. pontja szerinti kivett hellyé nyilvánítják, az ebből
eredő károkért a bányavállalkozót kártalanítás illeti meg. A kivett hellyé nyilvánításról, illetve
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jogszabály alapján az annak érvényesítésére szolgáló határozatban a kártalanításról is
rendelkezni kell.‖
Fogalommeghatározások
„49. § 16. Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel
rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával
szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a
közlekedési célt szolgáló terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy
vezeték biztonsági, illetve védő övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely
forrás és kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a védett
természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a
honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint amit
jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak minősít.‖
 A város Önkormányzata hathatósan akkor tud fellépni a bányanyitással szemben, ha a
területet helyi természetvédelemi oltalom alá helyezi, mivel ebben az esetben lesz illetékes
hatóságként véleményezési jogköre. Az OTrT alapján a tájképvédelmi terület is kivett helynek
minősül.
306/2010. (XII. 23.) KORM. RENDELET A LEVEGŐ VÉDELMÉRŐL
A levegő védelmének általános szabályai
„5. § (2) A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén
biztosítani kell.
(3) E jogszabály hatálybalépését követően engedélyezett, bűz kibocsátással járó környezeti
hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek,
illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
(4) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban:
felügyelőség) a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi
engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítménykihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási
viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények
figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000
méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
(5) Meglévő telephelyen tervezett új légszennyező forrás esetében a felügyelőség a védelmi
övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is
meghatározhat, amennyiben valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.
(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet
lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve
a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő
építményt.‖
 A Harkai úti hulladéklerakónak a Felügyelőség által megküldött működési engedélyeiben
(határozatokban) nem szerepel a levegővédelmi védőövezetére vonatkozó adat. A javasolt
településszerkezeti terv a Lőverek városrészre készült szabályozási tervben szereplő
védőtávolságot vette alapul.
Vonalforrásokra vonatkozó szabályok
„29. § (1) Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén - az autóút és autópálya
működésével összefüggő építmény kivételével - a közlekedési létesítmény tengelyétől
számított 50 méteren belül, az egy- és kétszámjegyű országos közút, valamint vasút
vonalforrás létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül
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nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi,
szociális és igazgatási épület.
(2) A közlekedési hatóság a környezetvédelmi hatóság kezdeményezésére a vonalforrás által
rendszeresen és tartósan okozott légszennyezettség esetén, a levegőterhelés megelőzése és
csökkentése érdekében forgalomszervezési korlátozó vagy egyéb műszaki intézkedést
rendelhet el.‖
 Gyorsforgalmi úttal, főúttal és vasúttal szomszédosan új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre (OTÉK-nak is megfelelően).
4/2002. (X. 7.) KVVM

RENDELET A LÉGSZENNYEZETTSÉGI AGGLOMERÁCIÓK ÉS ZÓNÁK

KIJELÖLÉSÉRŐL

Sopron a jogszabály szerint a 11. kijelölt városok zónájába tartozik az alábbi szennyezettségi
megoszlással.
Légszennyezettségi Kén-dioxid
agglomeráció
Sopron
F
kijelölt város
PM10
Arzén (As)
E

Nitrogéndioxid
C
PM10
Kadmium
(Cd)
F

Szénmonoxid
E
PM10
Nikkel
(Ni)
F

PM10

Benzol

D
PM10
Ólom
(Pb)
F

E
PM10
benz(a)pirén (BaP)
D

Talajközeli
ózon
O-I

 A településszerkezeti terv közlekedés-hálózati és beépítésre nem szánt területekre tett
változtatási javaslatai elősegítik a légszennyezettség mérséklését. A korábbi jóváhagyott
településszerkezeti tervekben lefektetett elhatározásaitól a település nem áll el (pl. Egeredidomb lakóterület).
284/2007. (X. 29.) KORM.

RENDELET A KÖRNYEZETI ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM EGYES

SZABÁLYAIRÓL

Fogalommeghatározások
p) védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti
pa) lakó-, üdülő-, vegyes terület,
pb) különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi
területek és temetők területei,
pc) zöldterület (közkert, közpark),
pd) gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el;
27/2008. (XII. 3.) KVVM-EÜM EGYÜTTES RENDELET A KÖRNYEZETI ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉSI
HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A rendelet megadja a védendő területekre vonatkozóan az üzemi és szabadidős
létesítményektől, az építési kivitelezési tevékenységből, illetve a közlekedéstől származó zaj
terhelési határértékeket.
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A közlekedésből származó
zajállapot
mérésére
2006-ban
zajmérés készült. Az eltelt időszak
alatt az akkori mérésekhez képest
lényegi változások nem történetek.

A stratégiai zajtérképet a Vibracomp Kft.
készítette

1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL
A vizekkel és a vízilétesítményekkel összefüggő feladatok
4. § (1) A települési önkormányzat feladata:
a) a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos
koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt – tervek kialakítása és
végrehajtása;
b) a helyi víziközművek működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a
koncessziós szerződés megkötése;
c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására
vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való
gondoskodás;
d) a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása;
e) a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületének
kijelölése;
f) a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.
(2) A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok
(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni:
a) a települések lakott területén az ivóvízminőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő
ivóvízellátásról;
b) a 2000 lakosegyenértékkel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvízelvezetési
agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek)
szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz
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elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap
ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről;
c) a b) pontban meghatározott feladatok ellátásáról a lakosegyenértéktől függetlenül azokon a
területeken, amelyeket a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről, továbbá a felszín alatti vizek minőségét érintő
tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló jogszabályok határoznak meg;
d) a hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény szerint nem közművel összegyűjtött
szennyvizek ártalommentes elhelyezésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok — a külön jogszabályokban a polgármester, illetve
a jegyző hatáskörébe utalt feladatok kivételével — a képviselő-testület, a főváros esetében a
fővárosi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartoznak.
 A településszerkezeti terv részletes közművesítési – ezen belül vízellátás, szennyvíz-, és
csapadékvízelvezetés témakörű – munkarészt tartalmaz.
 A természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak használatát a településszerkezeti
terv nem akadályozza.
A vízgazdálkodásra, a felszíni, illetve a felszín alatti vizek és a vízbázis védelemre vonatkozó
további fontos jogszabályok:
- a felszíni vizek minősége védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
- 1959. évi 32. törvényerejű rendelet - Egyezmény a magyar-osztrák vízgazdálkodási
kérdések szabályozásáról
2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és
céljával, környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési
környezetvédelmi programok, elvek)
96/2009. (XII.9.) OGy. Határozat a 2009-2014 közötti Nemzeti Környezetvédelmi Programról
NKP III. 5. Tematikus akcióprogramok
5.1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
5.1.1. Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás  Sopronban a környezeti
nevelésnek kedvezőek a feltételei a meglévő oktatási intézményekben (egyetem,
kertészeti iskola, stb.).
5.1.2. Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás
5.1.3. Környezeti információhoz való hozzáférés  2010-ben elfogadásra került a
város környezetvédelmi programja.
5.1.4. A turizmus környezeti hatásainak felmérése, tudatosítása
5.2. Éghajlatváltozás
5.2.1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése  Erdőterületek,
természetes élőhelyek védelme, közlekedés-hálózati fejlesztések.
5.2.2. Felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira  Árvíztározók létesítése a Sós- és
Ikva-patakon.
5.3. Környezet és egészség
5.3.1. Beltéri levegőminőség
5.3.2. Biológiai allergének
5.3.3. A vízminőség és egészség  Közmű fejlesztési javaslatok, vízminőségvédelem,
felszíni és felszín alatti vizek minőség-védelme. Gyógyhelyek védelme (Balf).
5.3.4. Élelmiszerbiztonság
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5.3.5. Klíma és egészség  A biológiai aktivitásérték szinten tartása. A település
zöldfelületi rendszerének védelme (erdő- és mezőgazdasági területek, zöldterületek).
5.3.6. Környezet-egészségügyi információs rendszer
5.4. Települési környezetminőség
5.4.1. Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem
5.4.1.1. Környezeti szempontok érvényesítése a településfejlesztésben és a
településrendezésben  Tájrendezési és környezetalakításai javaslatok,
környezeti vizsgálat lefolytatása.
5.4.1.2. Települési zöldfelület  A zöldterületek védelme, hálózatosság
kialakítása, patakvölgyek, mint zöldfolyosók.
5.4.1.3. Épített környezet  Örökségvédelem.
5.4.2. A települések levegőminőségének javítása  A beépítésre szánt területek építési
intenzitásának csökkentése – területfelhasználás változtatással, szintterült-sűrűség
megadásával.
5.4.3. A zajterhelés csökkentése  Közlekedési javaslatok, véderdősávok kijelölése.
5.4.4. Közlekedés és környezet
5.4.5. A települési közszolgáltatások és a környezetvédelem  Különleges
településgazdálkodási területfelhasználás létrehozása, közmű fejlesztési javaslatok.
5.5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
5.5.1. A természeti és táji értékek védelme  A felülvizsgálat során a védettségekre
tekintettel megállapított területfelhasználások, például természetközeli terület
bevezetése. Szerkezeti terv Természetvédelem c. melléklete.
5.5.2. Természetvédelmi őrzés, kezelés, fenntartás  Kezelési tervek figyelembe
vétele.
5.5.3. Károsodott területek helyreállítása, káros hatások csökkentése  A térségi
tájrehabilitációra kijelölt területek természetvédelmi szempontból nem hordoznak
értéket.
5.5.4. A természetvédelem feltételrendszerének javítása
5.6. Fenntartható terület- és földhasználat
5.6.1. Területrendezés és környezetvédelem  Átlagosnál jobb minőségű termőföldek
vizsgálata, a szerkezeti terv mellékletének termőföldvédelmi része.
5.6.2. Ásványkincsekkel való fenntartható gazdálkodás  Ásványi nyersanyagvagyon
feltüntetése.
5.6.3. Talajok védelme és fenntartható használata  Takarékos igénybevétel, ütemezés
követelménye.
5.6.4. Környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat  A település nitrátérzékeny terület,
helyes mezőgazdasági gyakorlat folytatandó.
5.6.5. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai  Az erdők elsődleges rendeltetése
védelmi, illetve gazdasági.
5.7. Vizeink védelme és fenntartható használata
5.7.1. Vizeink „jó állapotának‖ elérése: vízgyűjtő gazdálkodási tervezés és monitoring
5.7.1.1. Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek
5.7.1.2. Monitoring feladatok
5.7.2. Stratégiai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, kapcsolódó
programok  Közmű fejlesztési programok, határon átnyúló vízgazdálkodási rendszer
kialakítása.
5.7.3. Területi vízgazdálkodás, vízkármegelőzés és elhárítás  Árvízvédelmi tározók,
csapadékvízgyűjtő területek fenntartása.
5.8. Hulladékgazdálkodás
5.8.1. Megelőzés
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5.8.2. Hasznosítás  Szelektív hulladékgyűjtő rendszer hátterének biztosítása.
5.8.3. Ártalmatlanítás  Különleges településgazdálkodás területfelhasználáson belül
a hulladéklerakó működtetése.
5.8.4. Hulladékgazdálkodási tervezés  Regionális rendszer kiépítésének elősegítése.
5.9. Környezetbiztonság
5.9.1. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás  Árvízi védekezés, vízerózió és
defláció elleni intézkedések.
5.9.2. Környezeti kármentesítés
5.9.3. Kémiai és sugárbiztonság
Győr-Moson-Sopron Megye Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, 2006. (Készítette:
Technoplus Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.)
A megyei környezetvédelmi program az NKP és a települési környezetvédelmi programoknál
korábban készült el, ezért elemzését a környezeti értékelésben nem tartjuk relevánsnak.
Sopron MJV Környezetvédelmi Programja 2010 – 2015 (Soproni KPV; Készítette: Nyugatmagyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft., Sopron MJV
Közgyűlése elfogadta 2010.02.25-én).
A környezetvédelmi program intézkedései
1 fő cél: A lakosság életminőségének javítása
1.1 cél: A rövidtávú érdekek hatásától a széleskörű elfogadottsága miatt jól védhető
városfejlődési jövőkép kialakítása
1.2 cél: A város környezeti állapotát monitorozó rendszer és adatbázis kialakítása, továbbá az
adatok korlátlan internetes lekérdezhetőségének megteremtése
1.3 cél: Felmérés útján megismerni a környezeti hatások (pl. jód és fluorid mennyiség,
légszennyezés, zaj, rezgés, fényszennyezés, elektroszmog, Bánfalván a természetes radioaktív
terhelés stb.) és a lakosság egészségi állapota közötti összefüggést
1.4 cél: A város tisztasága, rendezettsége szintjének emelése
1.5 cél: A gyermekek megóvása a mérgező növényektől
1.6 cél: A termékek teljes életciklusára kibővített termelői felelősség megalapozása
1.7 cél: Kockázatmentes vasútüzem biztosítása

2 fő cél: A környezeti nevelés színvonalának emelése
2.1 cél: A pedagógusok környezeti szemléletének formálása
2.2 cél: Az oktatási intézmények környezetkímélő felszereléseinek és anyag-használatának
bővítése

3 fő cél: A lakosság környezettudatossága színvonalának emelése
3.1 cél: A lakosság környezettudatosságának kérdőíves felmérése
3.2 cél: A környezettudatosság szintjének emelése
3.3 cél: A környezetvédelem ügyét a ‖soproni divat‖ szintjére emelni
3.4 cél: A lakosság tájékoztatása a környezeti biztonsága érdekében az esetlegesen fellépő
hatásokról
3.5 cél: Környezetvédelmi jelzések átlátható rendszerének megalkotása helyi szinten és
megismertetése a lakossággal
3.6 cél: Környezetvédelmi reklámok kezdeményezése a helyi kommunikációs csatornákon
(TV, hírlap, szóróanyag)
3.7 cél: Környezetkímélő termékeket forgalmazó "öko-boltok" és környezetvédelmi
információs pontok (3-4) létrehozása
3.8 cél: A környezet védelmét felvállaló civil szervezetek tevékenységének segítése a
közösségi célok elérése érdekében
3.9 cél: Az önkormányzati tevékenység környezeti hatásának folyamatos értékelése

4 fő cél: A talajok környezeti terhelésének megelőzése
4.1 cél: Termőterületek csökkenésének megakadályozása
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4.2 cél: Szennyezett ipari és mezőgazdasági területek felmérése, kármentesítése
4.3 cél: A mezőgazdasági eredetű talajszennyezés mérséklése
4.4 cél: Felhagyott bányák rekultivációja és a bányászathoz kapcsolódó megmaradt ipari
létesítmények felszámolása
4.5 cél: A talajerózió és a felszíni lefolyás mérséklése, valamint a hordalék visszatartása a
vízgyűjtő területeken

5 fő cél: Az ökológiailag fenntartható és gazdaságos ivóvízgazdálkodás elősegítése
5.1 cél: A takarékos ívóvízgazdálkodás
5.2 cél: A vízbázisok megvédése a szennyeződéstől

6 fő cél: A vízelvezetés hiányosságainak kiküszöbölése
6.1 cél: A csapadékvíz-elvezetési gondok megoldása

7 fő cél: Az árvízveszély mérséklése
7.1 cél: A felszíni vízfolyások rehabilitációja és az árvízveszély mérséklése

8 fő cél: A felszíni vizek és a források tisztaságának, természetességének, a patakok
nyomvonalainak és partjai rendezettségének elősegítése
8.1 cél: A felszíni vízfolyások tisztasági és természetességi színvonalának emelése

9 fő cél: A talajvíz szennyeződésének megelőzése
9.1 cél: A közcsatornára való teljes rákötés megvalósítása a talaj és talajvíz védelme
érdekében
9.2 cél: Sopron nitrátérzékeny terület, ezért fokozott elővigyázatosságra van szükség

10 fő cél: A levegő minőségének javítása és a szennyezés megelőzése
10.1 cél: A nem megfelelő időben történő háztáji, szabadtéri égetések és a környezetre káros
anyagokkal való fűtés visszaszorítása

11 fő cél: A bioaktív felület növelése
11.1 cél: A település zöldfelületének fejlesztése
11.2 cél: A közösségi fás növényzet térigényének kielégítése

12 fő cél: A zöldfelület jóléti szolgáltatásainak megőrzése és bővítése
12.1 cél: Az erdők felüdülési és turisztikai vonzerejének növelése

13 fő cél: A zöldfelületek természetességének javítása jóléti és klímajavító hatásuk növelése
13.1 cél: A közlekedési pályák okozta élőhely sérülések mérséklése
13.2 cél: A természeti értékek védelme

14 fő cél: A tájkép és a városkép megőrzése és színvonalának emelése
14.1 cél: Sopron történeti sziluettjének védelme
14.2 cél: Sopron természeti környezete és a városkép megóvása

15 fő cél: A gépjármű forgalom miatti környezeti teher mérséklése és megelőzése
15.1 cél: Emberközpontú és környezetet kímélő közlekedésfejlesztési koncepcióval mérsékelni
a közlekedés miatti terhelést és "élhetőbbé" tenni a települést
15.2 cél: Az átmenő forgalom által okozott környezetterhelés mérséklése
15.3 cél: A határon átvezető egykori összekötő utak helyreállítása a távolság-rövidítésből
eredő környezeti teher mérséklése és a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek fejlesztése
céljából
15.4 cél: A forgalomnövelő településszerkezeti elemek által növelt gépjármű-forgalom
mérséklése
15.5 cél: Forgalomcsillapított övezetek számának növelése.
15.6 cél: Az utak rossz műszaki állapota és kedvezőtlen műszaki megoldások által okozott
környezetterhelés mérséklése
15.7 cél: A mezőgazdasági utak kiporzás általi terhelését mérsékelni szükséges
15.8 cél: A személygépkocsi közlekedésnél környezetkímélőbb közösségi személyszállítás
javítása és ösztönzése
15.9 cél: A parkolási rend és a különböző közlekedési módok közti kapcsolat javítása
15.10 cél: A kerékpáros közlekedés lehetőségének javítása és ösztönzése
15.11 cél: A kerékpáros közlekedés népszerűsítése
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15.12 cél: A vasút, mint gazdaságos és környezetkímélőbb személy- és teherszállítási mód
jobb kihasználása a közösségi közlekedésben és az áruszállításban

16 fő cél: A lakosság gyalogos mobilitásának és társas kapcsolatainak javítása
16.1 cél: A városi akadálymentesítési program befejezése
16.2 cél: A gyalogosközlekedés és a társas találkozások színhelyeinek elsőbbsége a gépjármű
közlekedéssel szemben
16.3 cél: A biztonságos gyalogosközlekedés
16.4 cél: A "határtalan gyalogtúrák" infrastruktúrájának fejlesztés

17 fő cél: Zaj- és rezgésterhelés mérséklése és megelőzése
17.1 cél: Közúti közlekedésből eredő zajok és rezgések csökkentése
17.2 cél: Vasúti közlekedésből eredő zajok, rezgések csökkentése
17.3 cél: Üzemek, vendéglátó ipari egységek zajkibocsátásának csökkentése
17.4 cél: Szabadtéri tevékenységből származó zajterhelés csökkentése

18 fő cél: Az éjszakai és nappali fényszennyezés mérséklése
18.1 cél: A fényszennyezés és a tükröző felületek okozta állatsérülések mérséklése

19 fő cél: Az energiagazdálkodás racionalizálása
19.1 cél: A város földgázfüggőségének csökkentése
19.2 cél: Az energiafelhasználás hatékonyságának növelése

20 fő cél: A hulladékgazdálkodás korszerűsítése
20.1 cél: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése
20.2 cél: A felszámolásra váró hulladéklerakók rekultivációja
20.3 cél: A környezettudat formálása
20.4 cél: Az illegális hulladéklerakások folyamatos és gyors felszámolása

 A javasolt településszerkezeti terv tervezett változtatásai összhangban állnak a program
intézkedéseivel (NKP-hoz történő illeszkedés). A településszerkezeti terv keretein belüli
lehetséges környezeti szempontú javaslatokat a terv megadja, tekintettel a város hosszútávú
fejlesztési és gazdasági érdekeire is.
2.4. A terv és a változatok rövid ismertetése
A javasolt településszerkezeti terv az alátámasztó munkarészekben ismertetésre került.
Valós változatok nem készületek a felülvizsgálat során.
A javasolt visszaminősítések esetében megfontolásra kerültek egyéb helyszíneken is a
beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területté való átsorolása, például:
 Kutyahegy,
 Harkai-plató 10%-os különleges terület,
 Egeredi-domb lakó és különleges területe,
 nyugati fejlesztési terület a patakvölgyekben,
 Aranyhegyi lakóterületek,
 balfi tervezett lakóterületek,
 gazdasági területek esetében az átlagosnál jobb minőségű termőföldeken tervezett
fejlesztések stb.
Az országos és helyi jogszabályi környezetet figyelembe véve, a visszaminősítésekre a
felülvizsgált szerkezeti tervjavaslat csak nagyon korlátozott módon tett javaslatot.
A beépítésre szánt területek felhasználása során a termőföldvédelmi ágazati jogszabályok,
illetve a gazdasági környezet képesek racionalizálni az igénybevételt – amit az elmúlt 10 év
tendenciái is alátámasztanak (például a meglévő belterületi határ jól leköveti az átlagosnál
jobb minőségű termőföldek elhelyezkedését, a 2001-ben kijelölt területeken még 2011-ben is
hatalmas tartalékok állnak rendelkezésre). A 2001-ben elfogadott településszerkezeti terv
valóban hosszú távra készült, mivel a következő 10 évre is elegendő fejlesztési potenciált
tartalmaz.
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3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem
valósulása esetén)
3.1. A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot
ismertetése, természeti területek bemutatása1
A települési környezetvédelmi program 2010-ben került elfogadásra, a jogszabályi előírások
szerinti egyeztetések eredményeit figyelembe véve (illetékes környezetvédelmi igazgatási
szerv, talajvédelmi hatóság, ingatlanügyi hatóság, egészségügyi államigazgatási szerv,
illetékes regionális fejlesztési tanács és megyei önkormányzat, valamint szomszédos
önkormányzatok).
A környezetvédelmi program a környezeti állapot leírását részletesen tartalmazza, így azt csak
kivonatosan ismertetjük.
A környezetvédelmi program szerinti környezetállapot ismertetése
A környezetvédelmi program kivonata az alábbiakban szerepel (idézett), tekintettel a
felülvizsgálat szempontjából releváns elemzésekre / vizsgálatokra.
Sopron és környékének földrajzi helyzete
Sopron és környéke négyféle kistáj együttesből áll: a Soproni-hegység, a Soproni-medence, a
Fertő-menti dombság, és – a soproni lakosokra való nagy vonzása miatt – ide sorolható a
Fertő állóvízi-medencéje is.
E négyféle, különböző tájtípus adja Sopron környékének azt a táji diverzitást, ami itt az Alpok
és a kisalföldi Pannon-medence találkozásánál létrejött. E környék geológiai, domborzati,
éghajlati és vízellátottsági sokszínűsége a még megmaradt természetközeli vegetációban és a
területhasználatban is sokszínűséget (alpi- és pannon jellegű) von maga után.
Természeti viszonyok: az Alpok és a Pannon átmenete
A viszonylag alacsony Soproni-hegység, és nyugati magasabb szomszédai enyhe főnjellegű
hatást okoznak Sopron környékén, sőt az egész Fertő-medencében, ami a környékénél
melegebb és szárazabb éghajlatot eredményez.
A Soproni-hegység kőzetei (gneisz, csillámpalák kristályos palák, agyagos konglomerátum)
egyrészt jó vízzárók, másrészt bázikus elemekben szegények, és mindkét tulajdonság – a kis
tengerszint feletti magasság (Magas-bérc 557 m) ellenére – az Alpok kristályos vonulataira
jellemző humiditást és a savanyúságot erősíti, amit a vegetáció jól mutat.
A felszíni kőzetek tekintetében megtalálható különbség is fokozza a Soproni-hegyég és a
Fertő-menti dombság vízháztartása közötti különbözőséget. A Fertő-menti dombvonulat
ugyanis mészkőből, márgából és löszös üledékekből áll, ami tehát a csapadékvíz jelentős
részét átereszti, így a felszín kevéssé lesz nedves. A növények vízfelvételét itt egyébként
nemcsak a csekélyebb nedvesség ellátottság, hanem a kőzet és a talaj mésztartalma is nehezíti.
Éghajlat
Az Alpok keleti nyúlványai és a Kisalföld közötti peremi elhelyezkedésű Sopron a
környezetében az éghajlati átmeneti jellegzetességek jó példáját mutatja. Itt negyven
kilométeren belül megtaláljuk a Fertő-tájon jellegzetes erdős sztyep, erdő fajgazdagságát
lehetővé tevő kocsánytalan-tölgyes cseres, a Lőverek gyógyklíma jellegét adó gyertyános–
1

Ny-Mo-i Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. (2010): „Sopron MJV
Környezetvédelmi Programja 2010-2015”
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tölgyes és a brennbergi szubmontán bükkös klímát is. A változatosság nemcsak a sík,
dombvidéki és középhegységi jelleg megjelenésének köszönhető, hanem az időjárást
meghatározó légtömegek származási helyének is. A Kárpát-medencében érvényesülő
kontinentális, szubmediterrán és atlanti hatás közül itt a legutóbbi jelentkezik
legmarkánsabban, a délies áramlások érvényesülése is igen gyakori, de a legelső is érezteti itt
hatását, hiszen szikes tó a Fertő.
Az éghajlat általános jellemzői
A havi középhőmérséklet az 1971-2000 évi bázis-időszakban a januári –0,4 és a júliusi
20,0°C között változik, az éves 9,9°C átlaghőmérséklet körül. A legkevesebb csapadék
februárban hull, 26 mm, a legcsapadékosabb hónap pedig a június, amikor átlagosan 85 mm
csapadék hull. Az évi csapadékösszeg 646 mm.
A napsugárzásból származó energia éves egyenlege a lehullott csapadéknál több víz
elpárologtatására is képes lenne, de az aszály nem gyakori jelenség a tájon. Ez magyarázza a
Fertő vízszintjének éven belüli ingadozását és ez teszi a tájat a szőlő termesztésére
alkalmassá. A térség Magyarország legszelesebb tája, hiszen az Alpok és a Kárpátok között a
Dévényi kapunál ér a nyugatias áramlás a Kárpát-medencébe. A Fertő mentén az Alpokat
megkerülő szelek jellegzetesen észak-nyugatias és délies
dominanciájú gyakorisággal fordulnak elő.
A soproni meteorológiai megfigyelések adatai (1400-as évek elejétől) az utóbbi évtizedekben
az ariditás jelentős erősödéséről tanúskodnak. A hőmérséklet emelkedik, a
csapadékmennyiség csökken, s ami esik is kedvezőtlenebb eloszlású, mint korábban. Főleg a
nyári félévben ritkábban esik, nagyobb mennyiségű csapadék. Ezáltal megnövekedett mind az
aszály, mind pedig az árvíz kialakulásának a veszélye.
A borultság mértékének csökkenésével a napfénytartam növekszik. A gyengülő ózonpajzs és
a csökkenő szulfát aeroszol kibocsátás következtében jobb áteresztőképességű légkörön egyre
jobban érvényesül a napsugarak fűtő hatása. Ennek következtében Sopron környékéről
visszaszorulnak a lucfenyvesek, ezek a tendenciák inkább a szőlőnek kedveznek.
Sopron szeles városnak minősül: a térségben az élénk szél a jellemző, ez a szél energetikai
hasznosítása szempontjából kedvező. A viharkárok gyakoriságának növekedése az utóbbi
évtizedekben nem volt tapasztalható. Ez feltehetően a medence-peremi fekvésnek köszönhető.
Környezetvédelmi szempontból veszélyt jelent az anticiklonális helyzetekben jelentkező
völgyi szmog kialakulásának lehetősége, valamint a szél által fölkevert por. Ez az
önkormányzat szmogriadóval kapcsolatos feladatait gyarapítja.
Vízrajz
Felszíni vizek
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területének jelentősebb felszíni vízfolyásai
hozamuk alapján patakok, név szerint az Ikva, a Rák, a Liget, a Sós és a Rákos patak.
Vízgyűjtő
Ikva-patak vízgyűjtője a Liget-patak torkolatánál
Liget-patak vízgyűjtője
Sós patak vízgyűjtője
Ikva Sopron belterületi szakaszának vízgyűjtője
Rák-patak vízgyűjtője
Rákos-patakvízgyűjtője

Területe km2
33,4
11,3
12,0
6,0
40,0
50,9
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A felszíni vízfolyások Sopron feletti szakaszának vízjárását és minőségi jellemzőit alapvetően
a vízgyűjtők jelentős erdősültsége befolyásolja. Mivel az erdők egyrészt késleltetik a lehulló
csapadék lefolyását, másrészt az erdőterületről származó felszín alatti vizek általában
tisztábbak.
Felszín alatti vizek
A Soproni-hegység és a Hanság nyugati térségének hidrogeológiai adottságai nagy
változatosságot mutatnak. Míg a Soprontól délnyugatra húzódó dombvidék palás, gneiszes
rétegei csekély mennyiségű vizet tárolnak, és ezért a vízellátásában nem játszanak
kulcsszerepet, addig a várostól nyugatra, északra és délre elhelyezkedő, agyagrétegre települt
kavics- és homokréteg jó vízadó összletet eredményez. A Fertő-tó melletti, peremi területen
lévő karsztos képződmények szintén jó vízadók (VKI 2009). A talajvíz mélysége a Sopronimedencében átlagosan 2-4 m között van, de a várostól délkeletre fekvő síkon a vízfolyás
mentén a felszínhez 2 m-nél is közelebb kerül. A talajvíz hozama az előbbi területen jelentős
3-5 l/s km2 között van. Minősége kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos.
A Fertőmelléki-dombságban a talajvíz elhelyezkedése a felszíntől függ. A lejtőkön és a
tetőkön 4m alatt van, a völgyek alján viszont sokszor 2m-nél is közelebb kerül a felszínhez. Itt
a hozama is tetemes lehet 4-5 l/s km2. A talajvíz jellege itt is kalcium magnézium
hidrogénkarbonátos.
Az Országos Területfejlesztési Koncepció meghatározása szerint a Sopron környéki felszíni
és felszín alatti vízbázisok a fokozottan érzékeny besorolási kategóriában szerepelnek.
Vízfelhasználás
A soproni rendszert ellátó vízbázisok Sopron közelében helyezkednek el, ezek a következők:
Fertőrákos, Sopronkőhida, Kistómalom, Csalánkert, Somfalvi galéria. A vízmű telepeken
kitermelt víz nagy részének minősége I. osztályú, ezért a rendszerbe juttatás előtt különleges
vízkezelésre nincs szükség.
A Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. üzemeltetésében van, az ún. Hegykő Térségi
Regionális Vízmű, ami 1989-1993 között elsősorban Sopron „kiegészítő‖ vízellátását
szolgálta. Ezt a vízbázist és vízművet 1993-ban leállították. A Sopronba vezető távvezeték
nem üzemel, így a korábban kiépített összekötés jelenleg nem funkcionál.
Növényzet
A geotényezők nyugat-keleti változása tehát a fentieknek megfelelően szinerg módon okozza
a környezet szárazabbá válását nyugatról kelet felé. Ennek hatására a természetszerű
növényzet Soprontól nyugatra a humid, savanyú, fenyőelegyes alpi erdővegetáció, a várostól
keletre pedig a mészkedvelő száraz tölgyes, az erdőssztyep, illetve a szikes gyepek.
Soproni-hegység: A hegység potenciális erdőterület. Vegetációtípusát üde lomberdők jelentik:
a Brennbergbánya–Görbehalom vonalig bükkösök, innen keletre gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek. Számottevő a mészkerülő lomberdők kiterjedése is. A hegységperem jellegzetes
kultúrállományai a szelídgesztenyések. Telepített fenyves állományok borítják az erdőterület
több mint 50%-át. Az inváziós terhelés alacsony, a határsávi akácosok említhetők.
Fertőmelléki-dombság: A kistáj potenciális vegetációtípusát gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek és cseres-tölgyesek jelentik, de a geológiai adottságok következtében számottevő az
edafikus erdőtársulások (mészkedvelő, mészkerülő erdők) aránya is. Északi kitettségben
extrazonális bükkösök és sziklaerdők is előfordulnak. A dombságot kettéosztó Kőhidaimedencét egykor láp-és ligeterdei növényzet jellemezhette.
Soproni-medence: A medence peremrészeit egykor cseres-tölgyesek, illetve gyertyánostölgyesek borították, belsejében főként ligeterdei, szórványosan pedig láperdei és mocsári
növényzet uralkodott. Másodlagosan nagy területeken jöttek létre gyepek (kaszálók, legelők).
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Talajok, geológiai képződmények
Talajok állapota
A talajoknál fellépő problémákat két fő csoportba lehet sorolni, az első csoportba a talajokon
bekövetkező mennyiségi, a másodikba a minőségi károsodások tartoznak. Mivel ezek gyakran
együttesen lépnek fel elkülönítésük nem minden esetben lehetséges, felsorolásuk során
azonban igyekeztünk először a mennyiségi problémákat tárgyalni. Az elmúlt évtizedben
Sopron város területén jelentősen csökkent a termőtalajok mennyisége. Ennek elsődleges oka
a beépítések növekedése, illetve a belterületbe vonás. A Belvárosban már évszázadok óta
folyik építési tevékenység, így az eredeti termőtalajt ma már több méter vastag építési
törmelék fedi.
Az elmúlt évtizedekben jelentős, korábban a mezőgazdaság által hasznosított, újabb területek
kerültek belterületbe. Ezeken a területeken általában családi, vagy sorházas beépítés, illetve
bevásárló központ építés valósult meg. Ezek a beépítési típusok a legnagyobb fajlagos
területigényűek (lakos / terület). A beépítés nem csak a belterületeken, hanem a külterületeken
is megindult, a korábbi szántó, illetve egyéb művelési ágú területeken Sopron város
határában, nagy területen zárt kertes övezet alakult ki, amelyekben épületek és utak létesültek.
Ezen létesítmények nagyban csökkentik a termőterület kiterjedését. A talajok beépítése teljes
funkcióvesztéssel jár, ami azt jelenti, hogy a talaj sem a víz-, sem a tápanyag- szolgáltató
képességét nem képes többé ellátni és nem szolgál többé a növények termőhelyéül. A beépítés
mértékét az építési előírások szabályozzák, de ezek csak részben térnek ki a térburkolatokra,
amelyek szintén a talajok elzárását és a beépítéshez hasonló funkcióvesztést eredményeznek.
Sopron városban nagy területen került sor a talaj burkolására parkolók kialakítása, utak
létesítése, illetve kerteken belüli utak létesítése céljából. Ezen burkolatok, a beépítéshez
hasonlóan, a burkolat típusától függően – megnehezítik, vagy megakadályozzák a
csapadékvíz talajba szivárgását, illetve a talaj gázcseréjét. A beépítéssel és a
tereprendezésekkel gyakran együtt jár a talaj víztelenítése, azaz a talajokban tárolt víz
mielőbbi elvezetésének igénye. Ennek eredményeképpen a talajokban tárolt víz mennyisége
csökken, amely alapvetően kihat a természetes növényzetre. Mivel a beépített területeken
csökken a talaj víznyelő és tároló képessége, a lehulló csapadék víz elvezetésére árkokat és
vízelvezető csatornákat létesítenek. Jó esetben ezekben a csapadékvíz gyorsan elhagyja a
területet.
Az elmúlt években a város területén jelentős eróziós károk jelentek meg. Ennek alapvető oka,
hogy a gyorsan, nagy intenzitással lehulló csapadékot nem képes a talaj elnyelni, így a
felszínen alakulnak ki vízfolyások, amelyek magukkal ragadhatják a talaj- és
kőzetszemcséket. Az eseteket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az eróziós károk egy részénél
olyan természeti okok voltak a kiváltó tényezők (pl. igen nagy intenzitású csapadék), amelyek
ellen nem tudunk védekezni (ilyenkor még többszintes erdők alatt is kialakulhatnak eróziós
károk). Más esetekben a talaj csökkenő víznyelő képessége döntő szerepet játszott az eróziós
károk kialakulásában. Mezőgazdaságilag művelt területeken a tömörödés, a lejtő irányú
talajművelés, a talajborító növényzet csökkenése, valamint a nagyméretű táblák kialakítása
játszik elsődleges szerepet az eróziós károk megjelenésében. Különösen a nem megfelelően
művelt szőlőterületeken, illetve azokon a területeken, ahol az év nagy részében a talajt nem,
vagy csak igen gyengén borítja növényzet, léphetnek fel eróziós károk. Sopron újonnan
létesített lakóterületein gyakran nem, illetve nem megfelelő módon került kiépítésre a
vízelvezető rendszer. Ezeken a területeken új problémaként jelenik meg, hogy a lehulló
csapadék felszínen áramlik a mélyebb területek felé, ahol komoly károk jelentkezhetnek az
épületekben. Az így áramló csapadék gyakran jelentős mennyiségű talajt is magával visz, ami
szintén eróziós károkat jelent.
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A talajok károsodásának következő nagy területét jelentik a szennyező-anyagok miatt
bekövetkező károsodások. A Soproni-hegyvidéken találhatók hazánk legsavanyúbb talajai.
Ezek kialakulásában természetes okok, így a savanyú alapkőzet (gneisz, csillámpala), a nagy
mennyiségű csapadék kilúgzó hatása és az erdőállomány avartakarójának savanyító hatása
játszottak szerepet. A természetes folyamatok mellett, az utóbbi évtizedek savas ülepedése
fokozta a talajok savanyodását. Bár a savas ülepedés mennyisége csökkent, a talajsavanyodás
nagy területeken érinti Sopron – elsősorban a Soproni-hegyvidék – talajait. Szerencsére a
talajok savanyodása nem érte el azt a mértéket, amely az erdőállományok fennmaradását
kérdésessé tenné, ennek ellenére a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani a talajok
megfelelő kémiai állapotára. Míg a talajsavanyodás nagy területeket érint, a többi
talajszennyezés kisebb részekre terjed ki. Ezek közül az első a talajok fémszennyezése. 1992ben a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet végzett a közlekedésből származó
talajszennyeződés feltárására vizsgálatot Sopronban, a vizsgálat eredményei alapján Sopron
talajaiban nincs jelentős fémszennyezés. A Nyugat-magyarországi Egyetem által végzett
vizsgálati eredmények (Varga - Konkolyné - Kovács - Schmidt – Radó, 2000) azt mutatták,
hogy a város egyes pontjaiban (pl. Csengeri utca) a talajokban megnövekedett az ólom
koncentrációja. Az ólommentes benzin alkalmazásával ez a terhelés csökkent. Az ólom a
talajban képes megkötődni, így a korábbi szennyezések hatására még ma is számolhatunk
elsősorban a jelentősebb utak mentén ólomszennyezéssel. Helyi jelentőségű a korábbi
vasöntöde körzetében fellépő fémszennyezés, amely pontos mértéke még nem ismert. A
fémterhelés mellett a város talajaiban jelentős szervesanyag szennyeződés is kimutatható. A
már korábban említett vizsgálat a talajokban, a nagyforgalmú utak mentén, jelentős
mennyiségű policiklikus aromás (PAH) vegyületet mutatott ki. Olajszennyeződés volt a
korábbi határőr laktanyák egy részénél is. Illetve további talajvízszennyező forrásként
említhető a városi hulladéklerakó, ahol az elszivárgó csurgalékvizek miatt a talajvíznek magas
a szulfát, klorid és nitrát tartalma.
Bányászat – geológiai képződmények
Sopron város területén – a Veszprémi Bányakapitányság nyilvántartása szerint - jelenleg
három helyen folyik bányászati tevékenység. A meglévő bányák elsősorban helyi terhelést
jelentenek, működésük szigorúan előírt keretek között történik. A Pozsonyi úti bányagödör
feltöltése - a rekultivációs elképzeléseinek megfelelően - inert hulladékkal jelenleg is zajlik. A
Bányakapitányság által nyilvántartott bányákon kívül Sopron város területén az elmúlt
évszázadokban jelentős számú mélyművelésű és felszíni bánya volt, amelyek a mai napi
meghatározzák a város képét.
Területhasználat
A legmagasabb az erdők aránya, de nagyságrendileg rögtön utána a művelés alól kivett
területek aránya következik. A művelés alól kivett, azaz megközelítőleg a beépített területek
aránya a kertek, a szántó és a szőlő rovására növekedett: a „kivett‖ terület 25 év alatt 16
százalékkal növekedett. E folyamat a tájkarakter módosulását vonja maga után, tájértékek
megszűnésével fenyeget.
Mezőgazdálkodás
Az elmúlt évtizedben Sopron községhatárban jelentősen visszaszorult a mezőgazdasági
tevékenység. A mezőgazdasági területek egy része belterületbe került, más része jelenleg nem
művelt szántóföld, illetve nem használt kaszáló (az előírások miatt évente egy-két alkalommal
lekaszálják, de a szénát nem hasznosítják). Környezetvédelmi szempontból kiemelendő, hogy
a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.
7.) Korm. Rendelet melléklete alapján Sopron nitrátérzékeny terület (a közigazgatási terület
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legalább 10%-ában érintett). A mezőgazdasági területeken szennyvíz, szennyvíz-iszap,
hígtrágya elhelyezés nem történik. A 45/2006. KvVM rendelet 1. és 3. számú melléklete
szerint a város területén több különleges madárvédelmi, illetve kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület található (Natura 2000), ahol a gazdálkodást a természetvédelmi
hatóság is ellenőrzi. A mezőgazdasági területeken történő vegyszerfelhasználásáról nem
állnak rendelkezésre adatok. A vegyszerfelhasználás a nagyobb üzemekben
valószínűsíthetően az előírásoknak megfelelően történik (már gazdasági okokból is). A kisebb
gazdálkodóknál és a kiskertekben gyakran tapasztalható túlzott vegyszer-felhasználás.
Kedvezőtlen, hogy Sopron mezőgazdasági területein nem folyik jelentős mértékű
biogazdálkodás és az agrár-környezetgazdálkodási programban viszonylag kevés gazdálkodó
vesz részt.
Növénytermesztés: Szőlőtermesztés, borászat
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény melléklete
alapján a térség a Soproni borvidékhez tartozik. Az összesen 1160 ha szőlőterületen 1848
gazdálkodó folytat szőlőművelést, közülük 370-en borászattal is foglalkoznak. A telepített
szőlőfajták 75%-a vörös szőlő (Kékfrankos, Zweigelt, Pinot Noir, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah), 25%-a fehér szőlő (Zöld Veltelini, Irsai Olivér,
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Királyleányka, Piros Veltelini). 1998 óta működik az ún.
Agroexpert növényvédelmi előrejelző rendszer. Jelenleg 10 mérőállomás szolgáltat 15
percenként meteorológiai és levélnedvesség adatokat, amelyek alapján növényvédő mérnökök
tesznek javaslatot – hetente – a szükséges növényvédelmi beavatkozásokra. Így okszerű és
szükségszerű növényvédelem valósítható meg. Az elhanyagolt, nem művelt szőlőterületek
gyomok és növényi kórokozók szempontjából fertőző gócokat jelentenek, ezért a velük
szomszédos művelt területeken több növényvédő szert kell kijuttatni és több talajmunkát kell
végezni.
Szántóföldi növénytermesztés, kertészet
Az elmúlt években a szántóföldi növénytermesztés Sopron községhatárban jelentősen
visszaszorult. A korábban nagy területeken termesztett lucernát és siló kukoricát - az
állattenyésztés visszaszorulása miatt -, illetve cukorrépát - a Petőházi Cukorgyár bezárása
miatt – ma már nem, illetve alig termesztik. A területen jellemző szántóföldi növények az őszi
búza és a szemes kukorica, illetve az utóbbi években előtérbe kerülő olajos magvú növények
(repce, napraforgó). Az összes szántóterület kb. 10-15%-a ún. pihentetett föld, amelyen fekete
vagy zöld ugarként tartják a talajt. A földhivatali nyilvántartásban szántóként szereplő
területek jelentős része a kárpótlás során elaprózódott a tulajdonosok között (egy-egy
tulajdonos gyakran csak néhány száz m2-nyi területtel rendelkezik). Ennek megfelelően ezek
a területek vagy zártkertként hasznosulnak, vagy parlag területek. Ennek eredményeképpen
Sopron községhatárában sok az elhanyagolt, nem művelt terület, amelyek jelentős humán
egészségügyi (pl. parlagfű), növényvédelmi (gyomterhelés, fertőző gócok) problémát
jelentenek.
Állattenyésztés
Jelenleg Sopron területén nem folyik jelentős mértékű haszonállat tartás. A korábban működő
állattartó telepek túlnyomó része bezárt, illetve átalakult. Sopronban elsősorban csak néhány
gazdálkodó folytat állattenyésztést (pl. juh- és kecsketartás), ezek azonban csak helyi terhelést
okoznak. Sopronban és környékén több helyen foglalkoznak lótartással. Ezen telepek helyi
terhelést jelenthetnek. Mivel jelentős állattartás nincs a városban, így a trágya és hígtrágya
elhelyezés sem okoz jelentős terhelést. Egyes állattartó telepek mellett ideiglenesen előfordul,
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hogy a trágyát nem megfelelően kezelik. Jellemzőbb azonban az, hogy a szerves trágya
hiányzik a gazdálkodóknak a szántóföldi növénytermesztésben.
Erdőterületek:
Az összes erdőterület 95%-a állami tulajdon, 4% magántulajdon, 1% közösségi tulajdon. Az
állami tulajdonú erdők túlnyomó többsége a Tanulmány Erdő-gazdaság Zrt. kezelésében van.
Az állami tulajdonú erdőkben az erdőgazdálkodás tervszerűen folyik. A magántulajdonú
erdők általában kis területűek, gyakran rendezetlen tulajdonviszonyúak (a tulajdonosok nem
tudják pontosan, hol terül el az erdejük), így ezekben sokszor nem folyik tervszerű
gazdálkodás.
Az elmúlt évszázadokban jelentősen átalakultak Sopron város erdei. Míg a XIX. század során
a városhoz közeli erdőket rövid (15-30 éves) vágásfordulóval kezelték, elsősorban tűzifa
nyerés céljából. A XX. század során jelentősen átalakult a fafajösszetétel és megnőtt a
vágásforduló is. A vágásforduló növekedése mindenképpen kedvező folyamat, mivel ezzel az
erdők természetessége is növekedett. A fafajösszetétel változása során, főleg a Sopronihegyvidékre jellemzően, nem őshonos, így a termőhelynek nem megfelelő fafajok is
bekerültek. Ezek közül elsősorban a lucfenyő problémáját érdemes kiemelni. A Sopronihegyvidék termőhelyein, különösen ha rendszeresen jelentkeznek szárazabb évek, a lucfenyő
jelentősen legyengül, így a másodlagos károsítók, elsősorban a szúbogarak, igen nagy
pusztítást végezhetnek az állományban. A gyengülés és az ezzel járó szú károsítás kiemelten
jelentkezett a 40-50 évnél idősebb állományokban. A károsítások eredményeképpen a
Soproni-hegyvidéken az elmúlt évtizedekben jelentős mértékű lucfenyő pusztulás lépett fel.
Ipari tevékenység
Sopronban az 1989-es rendszerváltás óta jelentősen lecsökkent az ipari tevékenység volumene
és ezzel együtt a környezetre gyakorolt hatása is. A nehézipar, a gépgyártási tevékenység
jelentősen visszaszorult a vállalatok megszűnésével (öntöde, gépgyárak). A könnyűipar, ami
jellemzően textilipari tevékenység volt, gyakorlatilag felszámolódott (Fésűs, SOTEX, Pamut,
Selyem, és konfekció ipari tevékenység). Megmaradt azonban különböző üvegipari
tevékenység, a Téglagyár, Sör-gyár, és kisebb nagyobb gépgyártási tevékenység különböző
műanyag és gumi-ipari termelés. Jelentősnek mondható a fa ill. bútoripari termelés.
A megmaradt ill. létrejött ipari termelés jelentősen korszerűsödött, a környezetre gyakorolt
hatásuk is jelentősen lecsökkent. A környezetvédelmi szabályok szigorodásával
tevékenységük jól ellenőrizhető nyomon követhető. A város számára leginkább kockázatot a
szaporodó autó karbantartáshoz, javításhoz, kereskedelemhez tartózó tevékenységek
jelentenek, ahol a környezet védelme a veszélyes anyagok kezelése, nyomon követése nem
megoldott és nehezen is felfedhető. Ezen túl húsfeldolgozástól a keramikus tevékenységig
számos sokszor nem bejelentett tevékenység is fellelhető, amelynek hulladékai,
melléktermékei, gyakran megtalálhatók a város környéki erdőkben, mezőkön illegális
hulladék elhelyezés eredményeként.
Ipari területek
A jelenleg működő ipari tevékenység jellemzően a város keleti és nyugati oldalán
koncentrálódott. A nyugati iparterület megközelítése csak a belvároson keresztül lehetséges,
ami jelentősen terheli a város úthálózatát és levegőjét. Az vasúti szállítás az elmúlt évek alatt
elsorvadt, pedig csaknem minden nagyobb termeléssel, anyagmozgatással járó üzemnek volt
saját, vagy közös iparvágánya a vasút megközelíthetősége végett.
A Dél-keleti ipari terület döntő mértékben újonnan betelepült vállalkozásokkal töltődik fel,
ahol a jó értelemben vett tulajdonosi szemlélet jobban érvényesül. Az ide települt
kereskedelmi létesítmények is magasabb környezeti igényességre motiválják az
ingatlantulajdonosokat. Ezen a területen is okoz némi problémát a gépjárművek
karbantartásával kapcsolatos tevékenységek környezetre gyakorolt hatása (gumiszervizekben
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„hegyekben‖ állnak a használt abroncsok környezeti kockázatot okozva ill. a városba érkezők
számára kedvezőtlen látványt eredményezve).
Az aranyhegyi ipari park lassan töltődik fel vállalkozásokkal.
Levegőminőség
A humánkomfort szempontjából a levegő minősége meghatározó jelentőségű, hiszen a
civilizációs ártalmak között Sopronban is nagy jelentősége van a légszennyezettségből eredő
hatásoknak. A környező erdők és a gyakori szél ellenére a város levegőkörnyezeti állapota
nem olyan kedvező, mint azt gondolnánk. Erre már több éve felfigyeltek az illetékesek, ezt
több felmérés, intézkedési program, koncepció bizonyítja. Sajnos az immissziós adatok ennek
ellenére nem bíztatóak.
A légszennyező anyagok koncentrációját 1978 októberétől a Regionális Immisszió Vizsgáló
hálózat (RIV) állomásainak adataiból követhetjük nyomon. A városban működő három
mérőállomás egy forgalmas útkereszteződés (Csengery u.), egy lakóövezet (Szarvkői u.) és
egy erdei környezetben elhelyezkedő gyógyhely (Állami Szanatórium, Várisi út) levegőjének
szennyezettségéről szolgáltat mintát. A mérések a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-dioxid (NO2)
és az ülepedő por mennyiségére vonatkoznak. 2003 decembere óta működik a Kodály téren az
Országos Légszennyezés Mérő hálózat (OLM) mérőkonténere, amely a városi
háttérszennyezés minden, napjainkban szokásos elemét méri. A Szarvkői úti óvodában
elhelyezett mérőegységet két állomás közelsége miatt ezóta nem üzemeltetik.
Kén-dioxid (SO2): a földgázra való áttérés után fokozatosan lecsökkent a kén-dioxid terhelés a
városban, ma ritkaság számba megy ezen a téren a határérték túllépés.
Nitrogén-dioxid (NO2): a 90-es években hullámzóan magas, majd enyhén csökkenő jelleget
mutat. Határérték túllépések rendszeresen előfordulnak.
Ózon: mint a fotokémiai reakciók köztes terméke, a nitrogén–vegyületek koncentrációival és
a napsugárzás intenzitásával mutat szoros összefüggést, mivel keletkezésének egyik módja a
nitrogén-dioxid fotokémiai bomlása. Ezért a légköri koncentrációja az energia ipar és a
közlekedés emissziójával van kapcsolatban. A téli időszakban a fűtési energiafelhasználás
erősödésével és a napsugárzás intenzitásának csökkenésével a nitrogén-vegyületek
koncentrációja emelkedik, míg nyáron az ózoné. Az adatok az ózonra vonatkozóan is
meglehetősen magas értékeket mutatnak.
Por: A környezetvédelem kétféle porszennyezést ismer. A nagyobb méretű, többnyire a
földfelszínről szél által felkapott felaprózódott törmeléket, és a kéményekből fölemelkedő
pernyét, amelynek légköri tartózkodási ideje rövid, hiszen a gravitáció hatására viszonylag
gyorsan szedimentálódik. Ennek az ülepedő pornak a terhelését a havonta m2-enként lehullott
mennyiség alapján mérjük. Az erre vonatkozó adatsorunk több mint 30 éves. A 10 µm-nél
kisebb méretű szálló por a veszélyesebb. Ennek forrásai a tüzelőberendezések, a közlekedés
és a levegőben lezajló kémiai folyamatok lehetnek. Az egészségre ártalmas anyagokat
tartalmazhat, a pollen allergén hatását fokozhatja. A mérési adatok mindkét légszennyező
anyag tekintetében jelentős határérték túllépésekről tanúskodnak.
Közlekedés
A levegőminőség rossz állapota miatt az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
2004-ben levegődelemmel kapcsolatos intézkedési programot írt elő.
A besorolásból, a részletes elemzésből és az intézkedési programból megállapítható, hogy a
legsúlyosabb gond a nitrogén-dioxid koncentrációja. Az intézkedési program megállapítja,
hogy „a területen kibocsátott nitrogén-dioxid 86,1%-a közlekedésből származik‖. 2010.
január 1-től kezdődően a nitrogén-dioxid koncentráció évi átlagához tartozó egészségügyi
határértékére eddig alkalmazott tűréshatár megszűnik.
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Ugyancsak erősen kedvezőtlen a helyzet a szálló por (PM10) tekintetében, amelynek forrására
vonatkozóan ugyan nem áll rendelkezésre vizsgálat, vagy számítás, de más példák alapján
kijelenthető, hogy a közlekedés ebben is jelentős szerepet játszhat.
Mindezekre tekintettel kijelenthető, hogy Sopron közlekedési viszonyait alapvetően meg kell
változtatni, „közlekedési reformot‖ kell végrehajtani.
A közlekedés és az általa okozott környezeti károsítások nem vizsgálhatók a település
közigazgatási határain belül. Kerékpáros közlekedést, gépkocsi közlekedést, vasúti és légi
közlekedést csak nagyobb térségre kitekintve lehet elemezni. Elengedhetetlen ezért a
környező községek bevonása a vizsgálatokba.
Indokolt a közlekedés és a környezet kérdésköre vizsgálatához a Sopron-Fertőd Többcélú
Kistérségi Társulás intézményét és területi határait is igénybe venni, sőt tekintetünkkel
célszerű az egykori soproni járás határáig is ellátni, mivel a város agglomerációs körzete a
gyakorlatban itt határolható le.
Sopron lakos számát tekintve egy kisváros, amelyben a kisebb távolságok folytán a gyalogos
helyváltoztatásnak igen nagy szerepe van. A városi belterület megnövelése és a külső
területeken (Kutya-hegy, Pihenőkereszt, Lehár F. utca stb.) folyamatban lévő lakóterületi
beépítések, az iskolai körzetesítések megszüntetésével és a kereskedelmi, ipari-szolgáltatói
fejlesztések következtében megnőttek a közlekedési távolságok és a közlekedési igények,
mind a lakóhely-munkahely, lakóhely-iskola, lakóhelybe-vásárlóközpont viszonylatban. Ezzel
együtt nagyobb lett a városrészi alközpontok jelentősége, hiszen előnyös, ha a mindennapos
ügyintézéseket, vásárlásokat ilyen gyaloglással elérhető körzetben lehet lebonyolítani.
Zaj-és rezgésterhelés
Sopron város zaj- és rezgéshelyzetét a közlekedésből származó, az üzemek által kibocsátott,
valamint a szabadidős tevékenységből származó zajok és rezgések határozzák meg.
Közúti közlekedés
A közúti közlekedés által kibocsátott zajszintet a városon áthaladó országos főútvonalak,
valamint a hozzájuk kapcsolódó közúthálózat járműforgalma határozza meg. A zajállapot
felmérésére 2006-ban stratégiai zajtérkép készült. Megállapítható, hogy jelentős a forgalom és
ezáltal a zajterhelés a városközpontban, illetve az oda vezető utakon pl. a Győri úton, a Balfi
utcában, a Bécsi úton, Lackner Kristóf utcában, a Bánfalvi úton, Kossuth Lajos utcában, a II.
Rákóczi Ferenc utcában. A zajtérkép elkészítésé óta a városban több helyen megváltozott a
forgalmi rend, kiépült az Ágfalvi úti lakópark, valamint bevásárló központok létesültek a
Győri út városba bevezető szakasza mentén. Mindezek megnövelték az odavezető útvonalak
forgalmát (bevásárlások, munkába járás). Az útszakaszok útburkolatának felújítása javított
valamelyest a zajállapotokon, az egyre növekvő járműforgalom azonban folyamatosan
növekvő zaj- és rezgéskibocsátást okoz.
Vasúti közlekedés
A városon a GySEV Zrt. által fenntartott belföldi (Sopron – Szombathely – [Graz]; Sopron –
Győr – [Budapest]), valamint nemzetközi (Sopron – Wiener Neustadt; Sopron – Ebenfurt –
[Wien]; Sopron – Deutschkreutz) vasútvonalak haladnak keresztül. A tehervonatok
összeállítása Sopron Keleti Rendező Pálya-udvaron történik.
A vasúti zajállapotok felmérésére készült zajtérkép alapján látható, hogy magas a zajjal
érintett lakosság száma. A vasútvonalak mentén megrendelésre zajmérés készült 2008-ban a
Kismartoni soron, a Béke utcában, a Lóki soron, valamint a Csengery utcában. A mérési
eredmények alapján megállapítható, hogy bár a mért értékek magasabbak a határértéknél, de a
túllépés mértéke nem haladja meg a 10 dB-t.
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Üzemek zajkibocsátása
Sopron város területén az utóbbi időben jelentős üzemek zártak be (Baross utca és környéke),
illetve újak létesültek (Győri út bevezető szakasza, Ipar krt.). A hatósági előírások
eredményeképpen az ipari üzemek esetén a lakóterületeken határérték feletti üzemi jellegű
zajterhelés már nem észlelhető. Ide tartozik még a vendéglátó ipari létesítmények
zajkibocsátása. Főként az érkező és távozó vendégek hangoskodására érkeznek egyedi
panaszok.
Szabadidős tevékenységből származó zajok
A városban rendezett nagyszabású szabadtéri rendezvények idején (VOLT Fesztivál, majális
stb.) jelentkeznek egyedi panaszok, ezek a rendezvények azonban időszakos, viszonylag rövid
ideig tartó zajhatásokat eredményeznek.
Vízminőség
Felszíni vizek
A felszíni vizek esetében is általános probléma hogy a patakok a településeken
keresztülhaladva elszennyeződnek. Igaz ez mind az Ikva, mind a Rák-patak és a Rákos patak
esetében is. Példa erre a Rák-patak esetében a forrásvidéken, a város fölött, de már kisebb
településeken átfolyva, ill. a város alatt egy-egy minta-vételi pontban a vízminőség. A Rákospatak állandó vízfolyásnak tekinthető, Fertőrákosi szakasza elszennyeződött. A vízhozama
azonban csekély, így szennyezett volta ellenére sem szállít jelentősebb mennyiségű
szennyezőanyagot a Fertő-tóba. A szennyezés még ezen minimális mértékének
kiküszöbölésére a tóba korábban közvetlenül bejutása helyett ma egy nádas szűrőmezőnek
nevezett kazettában tisztul meg és alakul át Fertő-tó típusú vízzé. Hasonló szűrőmezős
utótisztítás követően került a Fertő-tóba korábban Fertőrákos szennyvize is, azonban jelenleg
a tisztított szennyvizet Sopron városába emelik vissza jelentős költségen. Ennek a
többszörösen tisztított és így Fertő-tó típusúvá vált víznek az elvezetése a tó vízgyűjtőjéből a
tó vízmérlege szempontjából egyértelműen veszteségként kezelhető. Magában a Fertő-tóban
az eutrofizációs folyamatok ugyanis nemcsak a tápanyagok korlátozott rendelkezésre állása
miatt nem indulnak meg, hanem a biológiai produkció korlátozója a Fertő nagy mennyiségű
finom lebegő iszapja miatti fényhiány.
Sopron környékének közepesen szennyezett vizei nem szennyezik a Fertőt, mivel fő
befogadójuk az Ikva nem tartozik a Fertő vízgyűjtőjéhez. Ugyanakkor dél, nyugat és észak
felől számos tiszta vizű forrás táplálja, aminek egy része karszt-forrás. Soprontól keletre a
lejtőkön inkább szőlők vannak, mint szántók, így műtrágyázás híján a lejtőkön időszakonként
lefolyó víz jóval kevesebb tápanyagot tartalmaz, mint, ha szántó lenne. Nem jellemzőek tehát
a Fertőbe torkolló, tápanyagdús időszakos vízfolyások. A lejtőkről bekerülő kisebb tápanyag
mennyiségek a széles nádas övben jórészt növényi felvételre kerülnek, tehát alig jutnak el a
nyíltvizekbe (Berki et al. 2009).
Felszín alatti vizek
A talaj szempontjából Sopron város nitrátérzékeny terület, fennáll a talajvíz nitráttal való
elszennyeződésének veszélye, sőt a nitrátszennyezés detektálható is a talajvizek esetében. A
felszínközeli vízkészletek az országos helyzetnek megfelelően általában nitráttal
szennyezettek, az intenzív mezőgazdasági művelés és sűrű településhálózat miatt. A
rétegvizek - a felsőket leszámítva - megfelelő tisztaságúak. A felszín alatti vizekből származó
vízminták kiértékelése alapján megállapítható, hogy arzén és más káros nyomelemek
nincsenek. A termelt mélységtartományokban a szénhidrogén tartalom elfogadható (gázos
jellegű szennyeződés). Sajnos nincs információ a felszín alatti vízkészletet fogyasztó és
esetlegesen szennyező magán kutakról, hőszivattyúkról. Pedig ezek a kutak összességükben
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lényeges mennyiségű vízkészletet fogyaszthatnak, de még inkább jelentős szennyezések
forrásai lehetnek.
Hulladékgazdálkodás
A kommunális szilárd hulladék gyűjtését Sopronban közszolgáltatóként az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.
A soproni nem veszélyes hulladéklerakója Sopron város külterületén a Harkai út
szomszédságában található. A terület Sopron külterületén fekszik, a belvárostól D-DNy-i
irányban, 2700 méter távolságra. Az ÉK-re néző domboldal eredeti felszíne egyenletesen, kb.
10%-os mértékben lejt ÉK-i irányba, az Ikva völgye felé. A hulladéklerakó 1981 óta üzemel.
A domboldal egykori kis völgyében az évtizedek óta tartó kommunális hulladéklerakás ÉK
felé növekvő vastagságú feltöltést eredményezett, amelynek maximuma a fúrások szerint
meghaladja a 14 métert.
A volt lerakótér lezárásra került. A kezelőtelepen újonnan kiépített szigetelt depóniatér 10.120
m2 alapterületű és 177.500 m3 kapacitású. A hulladékkezelő telepen jelenleg is teljes
egészében kiépített infrastruktúra található. Inert hulladéklerakó a Pozsonyi úton található a
4902/17 helyrajzi számon. Területe: 7,1553 ha.
Hulladékkok hasznosítása, szelektív hulladékgyűjtés
Sopronban a szelektív hulladékgyűjtés kísérleti bevezetésére 1993-ban került sor. Sopron
egész területének lefedése, a szelektív hulladékgyűjtés egész városra történő kiterjesztése
folyamatban van. A gyűjtött hulladékok hasznosítása az ÖKO-Pannon Nonprofit Kht-val
2005 évben kötött megállapodás óta megoldott.
Szennyvíztisztítás
A soproni szennyvíztelep a várostól délkeletre helyezkedik el. A tisztított szennyvíz
befogadója az Ikva-patak. A szennyvíztelep helyzete a szélirány és a magassági szempontból
is kedvező. ISPA beruházással a szennyvíztelepet teljesen átépítették és kibővítették. A
bővítés kapcsán a szennyvíztisztító telep szárazidei átlagos napi terhelhetősége 15 000
m3/napról 21 000 m3/napra növekedetett, ami távlatilag is elegendő a régióban keletkező
szennyvizek tisztítására. A naponta beszállításra kerülő fölös eleveniszap és szippantott
szennyvíz mértékadó mennyisége 50 m3/nap-ban adható meg. A telepen biztosítani tudják a
csatornahálózat tisztításakor keletkező csatornaiszap fogadását és kezelését is. A maximum
várható csatornaiszap mennyisége 20 m3/nap.
Az ISPA beruházás keretében a csatornahálózat több rossz állapotú szakaszát kiváltották,
valamint a környező települések közül Kópháza, Harka, Sopronkőhida és Fertőrákos
szennyvizét is a soproni telep tisztítja. Az előbbi beruházások következtében a nagyobb
központi telepen a tisztítás valószínűleg költséghatékonyabban megoldható, de a hosszabb
ideig utaztatott szennyvíz tisztításakor problémák léphetnek fel, emellett az így tisztítandó
nagyobb mennyiség miatt nagyobb terhelés is éri az Ikvát. A Balfi telep, 700 m3/nap
kapacitással továbbra is működik, tisztított szennyvizét a Fertőbe juttatja.
3.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség)
Az előzőekben már bemutatásra került, hogy Sopron város 2001-ben jóváhagyott
településszerkezeti terve igen nagytávra tervezte a települési fejlesztéseket. Sem a
lakónépesség növekedése, sem a gazdasági területhasználat nem növekedett olyan mértékben,
amely további jelentős kiterjedésű terület igénybevételt jelentene.
A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a megyei jogú város beépítésre szánt
területeit figyelembe véve elérte eltartóképessége határát. A tervjavaslat hosszú távon is csak
korrekciókat, kisebb bevonásokat javasolhat, tekintettel a város örökségi és természeti
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értékekben való gazdagságára. A megelőző településrendezési tervekben kijelölt
települési/fejlesztési határokon belül a város az elmúlt évtizedben így is robbanásszerű
növekedést ért el (elsősorban lakó, üdülő és gazdasági területhasználatok terén). Az elfogadott
környezetvédelmi program is megállapította, hogy a város terjeszkedése az elmúlt
évtizedekben drasztikusan növekedett.
(A 2001 óta megjelent fenntarthatósági és egyéb környezeti kompenzációk kötelezően nem
írhatók elő a településre, mivel a beépítésre szánt területek kijelölése még ezek előírások előtt
történt meg. A város fejlődését a magyarországi versenytársakhoz képest a 2001-es terv
megalapozta. Az elfogadott környezetvédelmi program alapján azonban, a közösségi
értékekre tekintettel, szükséges a jövőben felülvizsgálatra kerülő szabályozási tervekben
ütemezési javaslatok kidolgozása, illetve környezetvédelmi, természetvédelmi, tájképvédelmi,
zöldfelület-fejlesztési javaslatok beépítése.)
A folyamatosan változó és szigorodó jogszabályi környezet miatt a felülvizsgálat jelentős
visszalépéseket nem fogalmazott meg. Környezeti szempontból indokolható volna azonban a
település tervezett határainak visszafogása, különös tekintettel a Soproni-medence
beépítettségére és a Soproni-hegység, Fertő-melléki dombság természeti, táji érzékenységére.
A fenti következtetéseket támasztja alá a környezetvédelmi program településrendezési
tervhez történő kapcsolódásának leírása:
„a területhasználati szerkezeti terv hosszú távú és bizonytalan megvalósulásáig célszerűbb
lehet a meglévő területhasználat lehetőségét továbbra is biztosítani a szabályozásban, de olyan
módon, hogy az ne veszélyeztesse a szerkezeti terv elhatározásának későbbi megvalósulását.‖
3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és
mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg
A javasolt településszerkezeti terv változtatásai elsősorban korszerűsítéseket jelentenek,
igazodva az építési törvény és OTÉK adta keretek között (területhasználatok rugalmassága).
A környezeti szempontból kiemelhető változtatási javaslatok a korábbiakban bemutatottak
szerint visszafogott módon kerültek beépítésre a felülvizsgált településszerkezeti tervbe. A
javaslatok jelentősége ennek ellenére nem kérdőjelezhető meg.
A környezetvédelmi program eredményei alapján megállapítást nyert, hogy
„a környezeti tehernek, a táji, természeti és művi elemek leértékelődésének és hanyatlásának
fő oka az, hogy hiányzik egy széleskörű elfogadottságon alapuló, hosszú távú városfejlesztési
jövőkép és a jövőkép védelmének képessége.‖
Környezeti
szempontú
változtatási javaslatok
Kis léptékű új beépítésre szánt
területek kijelölése
- nyugati elkerülő út menti
gazdasági terület bővítés
- Harkai úti hulladéklerakó
bővítése
- Brand-major bővítése

Ha a terv nem valósulna meg
- a terület az út megépítésével felértékelődik, potenciális fejlesztési
területté válik; ha a terv nem valósulna meg, akkor a nyugati ipari
zóna terjeszkedése rövid távon belül megtorpan (lényegében
betelepült); az uralkodó széljárást figyelembe véve kedvező volna,
ha a terület beépítésre nem szánt maradna;
- a valós területhasználat ma is kiterjed a vizsgált területre, a
javaslat ennek rendezésére is irányul; ha a terv nem valósulna meg,
akkor a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiszolgálására
más helyszín kijelölése válna szükségessé;
- ha a terv nem valósulna meg, az kedvező volna mind
területhasználati, mint táj- és természetvédelmi szempontból,
figyelemmel az egyéb jogszabályi ütközésekre is;
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Környezeti
szempontú Ha a terv nem valósulna meg
változtatási javaslatok
Beépítésre szánt területi
visszalépések
- Virágvölgy
- ha a terv nem valósulna meg, akkor a Virágvölgy–Bécsi-domb
teljes egésze beépítésre kerülhetne (jóváhagyott szabályozás
biztosítja);
- Egeredi-domb egy kisebb
- az Egeredi-dombon az érintett területen nem került
területrésze
kiszabályozásra a lakóterület; ha a terv nem valósulna meg, akkor a
lakóterület távlatosan megmaradna;
Beépítésre szánt területek
- ha a terv nem valósulna meg, úgy a településszerkezettől,
extenzifikálása
karaktertől elütő beépítések valósulhatnának meg; a Sós-, Ikva- és
Liget-patakok között intenzív beépítés jelenhetne meg, függetlenül
a terület természeti értékeitől;
A biológiai aktivitásértékre
- településszerkezeti szinten a visszafogott visszalépések
tekintettel elvégzett
kedvezőek; ha a szerkezeti terv leírásában rögzített ütemezési
felülvizsgálat
kötelezettség szerint a helyi építési szabályzatok nem kerülnek
átdolgozásra, akkor a beépítések irányíthatatlan módon, széttagolt
szerkezetben
valósulhatnak
meg
(jelentős
foghíjakkal,
településüzemeltetési szinten drága fenntartással stb.);
Erdőterületek felülvizsgálata
- ha a terv nem valósulna meg, akkor az erdőtervezett erdőterületek
kisebb arányban volnának erdő területfelhasználásba soroltak; a
rendeltetés megállapítása a külterületi szabályozási terv döntéseit
alapozza meg;
Mezőgazdasági terület- az általános és kertes mezőgazdasági területfelhasználás
felhasználás differenciálása
differenciálása a külterületi szabályozási terv döntéseit alapozza;
Tk, természetközeli
- ha a terv nem valósulna meg, akkor az OTÉK vagy szabályozási
területfelhasználás bevezetése
tervek által biztosított építési lehetőségek ellentétesek volnának a
természetvédelmi célkitűzésekkel;
Fertő-tó vízgazdálkodási
- ha a terv nem valósulna meg lényegében nem jelentkezne káros
területként történő besorolása
környezeti hatás, tekintettel a térség többrétegű védettségére;

A javasolt településszerkezeti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a szabályozási tervek
azonnali felülvizsgálatát. Szabályozási terv készítése esetén válik kötelezővé a szerkezeti
tervhez való igazodás. A tervjavaslat támogatottsága esetén javasolt azonban a főbb ütközési
pontokon a szabályozási tervi szinten történő végigvezetése az elhatározásoknak, különös
tekintettel a Virágvölgyre, Balfra, az általánosan rögzített ütemezésre – termőföldvédelem,
természetvédelem elveire alapozottan.
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4. A terv megvalósulása esetén várható, a környezetet érő hatások és
következmények előrejelzése (közvetlen és közvetett környezeti következmények)
Az alátámasztó munkarészek általános és szakági munkarészeiben már részletesen
bemutatásra kerültek a tervezett változtatások környezeti hatásai. A következmények
előrejelzését a korábbiakban szereplő elemzések kiegészítéseként szerepeltetjük.
4.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a
környezeti elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire
- a környezeti elemekre és a környezeti elemek rendszereire  az újonnan kijelölt
beépítésre szánt területek esetében területfoglalás következik be, ellenben ennél
nagyobb térmértékű a visszalépések területe; a javasolt településszerkezeti terv
lehetőségeihez méreten (szerzett jogok, hosszú távú települési érdekek) a környezeti
elemek minőségét javító intézkedéseket is tartalmaz;
- a Natura 2000 területek állapotára  a Brand-major bővítésére készült Natura 2000
hatásbecslés, amelyet a környezeti értékelés függeléke; Natura 2000 területen egyéb
új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, az egyéb tervezői javaslatok
kedvezőbb állapotokat eredményeznek az európai jelentőségű természetvédelmi
oltalom alatt álló területeken (Balf); a Natura 2000 területen fekvő erdőterületek az
erdőtervben meghatározott rendeltetéstől eltérően védelmi rendeltetésű
erdőterületként kerültek lehatárolásra (pl. a Dudlesz-erdő is faanyagtermelő erdő);
- természeti rendszerekre, élővilágra, ökoszisztémákra  a Tk természetközeli terület
bevezetése, összhangban a meglévő kezelési tervekkel is, kedvező hatásokat
eredményez az élővilágra;
- tájra  az országos jelentőségű tájképvédelmi terület települési szinten pontosításra
(bővítésre került), a szőlészeti hagyományok erősítése is kedvez tájképi hatásokat
eredményez;
- településre, településszerkezetre és épített környezetre, építészeti és régészeti
örökségre  az örökségvédelmi hatástanulmány elemzi;
- településökológiai viszonyaira (klíma, átszellőzés, biológiai aktivitásérték)  a
javasolt extenzifikálások kedvezőek településökológiai szempontból, a biológiai
aktivitásérték szinten tartása biztosított;
- emberre, társadalomra  a tervjavaslat a szerzett jogok figyelembe vételével készült
el, a közösségi érdekekre is tekintettel, a beépítésre szánt területek elegendő teret
biztosítanak a különböző területhasználatoknak.
4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése
- új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére 
az elkerülő út melletti új gazdasági területre nem környezetbarát ipari tevékenység
betelepülése esetén növekedhet a környezeti terhelése a szomszédos lakóterületeknek
(Bánfalva, Kutyahegy)
- környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek
gyengítésére vagy korlátozására  az extenzifikálás és a természeti értékeket
figyelembe vevő területfelhasználás rendszerének kialakítása segíti a
környezettudatos, környezetbarát magatartás erősödését; a különleges sport és
szabadidő területfelhasználás változtatásai nem gyengítik az egészséges életmód
lehetőségeit;
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-

-

-

olyan
helyi
társadalmi-kulturális,
gazdasági-gazdálkodási
hagyományok
gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak  a javasolt
változtatások nem eredményeznek ilyen hatásokat; az erdőgazdasági–
mezőgazdasági és szőlészeti hagyományok erősítését segítik elő a javaslatok;
a természeti erőforrások megújulásának korlátozására  ilyen hatások a Brandmajor bővítése esetén várhatók (zavarás, terülefoglalás);
a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi
természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására  a 2001-es
településszerkezeti tervhez képest a javasolt módosítások nem idéznek elő ilyen
közvetett hatásokat;
a közvetlen és közvetett hatások következtében az érintett közösség társadalmi,
gazdasági helyzetében, különösen életminőségében, kulturális örökségében,
területhasználata feltételeiben várhatóan fellépő változásokra  a javasolt
változtatások javítják, nem pedig gyengítik ezen jellemzőket.

4.3. Értékelési módszer alkalmazása
A környezeti értékelés a környezetvédelmi programra támaszkodva végezte el a környezeti
vizsgálatot, szöveges és tervi formában kidolgozott formában.
Az elkészült környezetvédelmi program szakítani próbált azzal a gyakorlattal, hogy a
környezeti dokumentumok gyakran adathiányos állapotfelmérésre alapozva állítják fel a
védelem stratégiáját, hogy az intézkedések hatékonyságának észleléséhez pedig nem
rendelnek környezetminőségi mutató-számokat, indikátorokat. A program célkitűzése nem
tudott teljes körű lenni, ezért szerepelnek az intézkedései között az alábbi célkitűzések:
 1.2 cél: A város környezeti állapotát monitorozó rendszer és adatbázis kialakítása,
továbbá az adatok korlátlan internetes lekérdezhetőségének megteremtése;
 1.3 cél: Felmérés útján megismerni a környezeti hatások (pl. jód és fluorid
mennyiség, légszennyezés, zaj, rezgés, fényszennyezés, elektroszmog, Bánfalván a
természetes radioaktív terhelés stb.) és a lakosság egészségi állapota közötti
összefüggést.
4.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok
A tervjavaslat készítése során az alábbi forrásokra támaszkodtunk:
 Sopron MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája (általános alátámasztó
munkarészek),
 Sopron MJV Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója,
 Sopron MJV Környezetvédelmi Programja,
 Magyarország kistájainak katasztere,
 természetvédelmi kezelési tervek,
 világörökség kezelési terve,
 országos jogszabályok,
 helyi jogszabályok,
 kapott adatszolgáltatások,
 Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve.
A felülvizsgálatra szóló megbízás csak a településszerkezeti tervre terjedt ki, amely jellegéből
adódóan csak korlátozottan képes a rendezési szempontokat módosítani – építési jogot, illetve
egyéb kötelezettségeket nem keletkeztet, csak a település Önkormányzatára nézve kötelező
dokumentum (közgyűlési határozattal elfogadott). A településrendezési tervek hierarchikus
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rendszeréből következően a környezeti értékelés következtetései csak szerkezeti szintűek –
rendszerszemléletűek lehetnek. A tényleges és pontosabban előre jelezhető környezeti hatások
csak a részletes szabályozási előírások és tervek esetében adhatók meg (szabályozási tervek
esetében is környezeti vizsgálatok lefolytatása, indokoltság esetén szükségessé válhat).

5. Változatok meghatározása
A településrendezési tervek sajátos adottságaiból adódóan valós változatok kidolgozására nem
került sor, így azok bemutatása, priorizálása nem lehetséges. Ugyanakkor a tervezési folyamat
egyes szakaszai értelmezhetők úgyis, mint tervváltozatok. A felmerült településrendezési
feladatok esetében, ahol több lehetséges megoldás merült fel, ott a tervbe a kedvezőbb került
beépítésre az Önkormányzat céljaihoz igazodóan, így például:
Terület megnevezése
Harkai / Kemping
melletti gyep
Fertő-tó vízitelep

Natura 2000 területen
fekvő erdőterületek

Nem működő sípálya

Hatályos terv
szerinti változat
Egyéb különleges
terület
Vegyes és
üdülőterületek,
illetve különleges
területek
zöldterületekkel
tagoltan, lagúnák
ölelésében
A hatályos
településszerkezeti
terv nem tett
különbséget az
erdőterületek
rendeltetésében
Egyéb nagy
zöldfelületű
különleges terület

Harkai lőtér

Különleges
sportterület

ÉNy-i fejlesztési
terület

Mezőgazdasági
terület
Erdőterület
Kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági
terület
Központi vegyes
terület

I. Változat
Egyéb nagy
zöldfelületű terület
Különleges sport és
szabadidő terület

Erdőterv szerinti
rendeltetés
megállapítás

Jóváhagyási terven
szereplő változat
Különleges egyéb
nagy zöldfelületű
terület
Hatályos terv szerint

Etv. szerinti védelmi
rendeltetés került
megállapításra

Különleges sport- és
szabadidő terület

Általános
mezőgazdasági
terület, erdőterület
Különleges sport- és Általános
szabadidő terület
mezőgazdasági
terület
Különleges egyéb nagy zöldfelületű terület
Zöldterület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
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6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros
hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó
intézkedésekre
A településszerkezeti terv jellegéből fakadóan csak korlátozott módon tett kompenzációs,
védelmi javaslatokat. Ezek hatékonysága megfelelőnek értékelhető, illetve a későbbiekben a
szabályozási tervekkel együttesen vizsgálható:
 az Egeredi-dombi lakóterület és különleges terület délkeleti-keleti határán védelmi
rendeltetésű erdősáv kijelölése min. 30 m szélességben,
 a délkeleti iparterület határolására 50 m szélességben védelmi rendeltetésű erdősáv
kijelölése,
 zöldfelületi hálózatosság kialakítása az Egeredi-domb, délkeleti iparterületek
között,
 erdőterületek ölelésében, illetve szomszédságában elhelyezkedő volt őrsök,
objektumok fejlesztésének korlátozása, csak a fenntartó építési lehetőségek
biztosításával,
 a Jereván lakóteleptől nyugatra elhelyezkedő fejlesztési terület zöldterületeinek
hálózatos kialakítása, a Kz területfelhasználással,
 a Pozsonyi úti volt bányaterület rekultivációja gazdasági területként nagyobb
eséllyel valósulhat meg.

7. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra
A helyi építési szabályzatokra vonatkozó javaslatok
 Az ütemezések kidolgozása a szerkezeti terv mellékleteinek figyelembe vételével,
a használati igényeknek megfelelő területegységek megállapításával, a közösségi
érdekekre és értékekre is tekintettel (különösen Kutyahegy, Aranyhegy,
Virágvölgy és Bécsi-domb, délkeleti iparterületen).
 A Virágvölgy és a Bécsi-domb területén a kertkultúra hagyományainak fenntartása
érdekében a beépítés feltételeként szőlő- és gyümölcsművelési kötelezettség
megállapítása a szabályozási tervekben vagy önálló jellegvédelmi rendeletben.
 Az egyes területfelhasználásokon belül nem közlekedési célú közterülek
(közkertek szabályozása).
 Kz, nagy zöldfelületű különleges területen a beépítettség korlátozása, a tervezett
funkció és helyszíni–szomszédsági adottságoktól függően.
 Kertépítészeti terv előírása a Kz és Keg, id - egészségügyi, idegenforgalmi
különleges területen.
 A balfi település feletti szőlőskertre tervezett lakóterület (a településszerkezeti
tervjavaslat kertvárosiból falusiasba sorolja) szabályozásának módosítása, úgy
hogy fenti beépítetlen kerti sáv maradjon fenn, egy sor lakótelek kialakításával.
 A védelmi és gazdasági rendeltetésű erdőterületeken a meglévő épületek
karbantartó és komfortnövelő beruházásaihoz 25-50 m2 bővítési lehetőség
megadása.
 A nyugati elkerülő út mellett tervezett új gazdasági területen a vasúttal
párhuzamosan telken belüli beültetési kötelezettség szabályozása (védőfásítás),
legalább 30 m szélességben.
 A településen áthaladó vízfolyások mellett legalább telken belüli zöldsávok
szabályozása, különös tekintettel a délkeleti iparterületre.
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Tájképvédelmi, városképvédelmi javaslatok kidolgozása (látványterv, tájba
illesztési dokumentáció előírása).
Zöldfelület-fejlesztési
javaslatok,
különböző beültetési
kötelezettségek
szabályozása indokoltság szerint.
A közlekedési területek szabályozása esetén a térségi/szerkezeti jelentőségű
kerékpárutakhoz csatlakozóan kerékpáros nyomvonalak számára helybiztosítás.
A közlekedési területek szabályozása esetén megfelelő szélességű zöldsávok
számára helybiztosítás, tekintettel a fás szárú növények védelméről szóló
jogszabályra.
A mezőgazdasági területek szabályozása esetén a szőlészeti hagyományokat
erősítő szabályozás kidolgozása (példaként a Balaton törvény előírásai).

8. Monitorozási javaslatok
A környezetvédelmi programban előirányzott intézkedések keretén belül javasolt megoldani.
1.2 cél: A város környezeti állapotát monitorozó rendszer és adatbázis kialakítása, továbbá az
adatok korlátlan internetes lekérdezhetőségének megteremtése.
1.2.1 – 1.2.3 intézkedés: Fontosság: 9 Azonnali intézkedést kíván
„A város környezeti állapotát monitorozó rendszer megtervezése, a monitoringszervezet felállítása és működtetése továbbá az adatbázis feltöltése és internetes portál
kialakítása.
A rendszer legyen alkalmas a település környezeti állapota és az állapotát befolyásoló
jelenségek naprakész figyelésére, folyamatok, trendek megállapítására, más
rendszerekben gyűjtött, a településre vonatkozó adatok naprakész átvételére. Fordítson
gondot a hatások közvetlen megismerésére (biomonitoring). Vonja be a településen
eddig végzett, a környezet elemeire vonatkozó rendszeres, időszaki vagy alkalmi
méréseket, megfigyeléseket, pl. a digitális kijelzővel ellátott levegőminőségmérő
berendezések adatait, az iskolák által végzett vízminőség-méréseket (lásd. 8.1.2
intézkedés) stb. Szükséges esetén végezzen, végeztessen méréseket, megfigyeléseket,
vagy azt az erre kijelölt szerveknél kezdeményezze (pl. pollenkoncentráció).
A terv dolgozzon ki módszert a tanuló ifjúság bevonására a rendszer megismerésébe
és az adatgyűjtésbe.
1.3 cél: Felmérés útján megismerni a környezeti hatások (pl. jód és fluorid mennyiség,
légszennyezés, zaj, rezgés, fényszennyezés, elektroszmog, Bánfalván a természetes radioaktív
terhelés stb.) és a lakosság egészségi állapota közötti összefüggést.
1.3.1 - 1.3.2 intézkedés: Fontosság: 4 A közeljövőben igényel intézkedést
A terület jód és fluorid mennyiségének ismételt felmérésével az adatok frissítése
(ÁNTSZ). Össze kell gyűjteni Bánfalva és környéke természetes radioaktív
sugárzásáról eddig végzett felméréseket, majd mérésekkel és egészségügyi
statisztikával meg kell győződni a hatás jelentőségéről. Az eredményekről tájékoztatni
kell a lakosságot. (egyes térségekben (Bánfalva) nem tisztázott a természetes
radioaktivitás fiziológiai hatása)
1.3.3 intézkedés: Fontosság: 4 A közeljövőben igényel intézkedést
A monitoring rendszerben megfigyelt környezeti hatások (pl. légszennyezés, zaj,
rezgés, fényszennyezés, elektroszmog stb.) és a lakosság egészségi állapota közötti
összefüggés felmérése évente, a lakosság tájékoztatása az eredményekről.
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8.1 cél: A felszíni vízfolyások tisztasági és természetességi színvonalának emelése.
8.1.1 intézkedés: Fontosság: 9 Azonnali intézkedést kíván
A Rák és az Ikva szennyező forrásait teljes egészében fel kell tárni, meg kell szüntetni,
majd rendszeresen ellenőrizni kell.
8.1.2 intézkedés: Fontosság: 4
A közeljövőben igényel intézkedést Az összes felszíni víztestre vonatkozó, a Víz
Keretirányelv által előírt Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervekben szereplő ökológiai
minősítési információkat és az egyéb méréseket (pl. iskolák mérései) egy adatbázisba
kell gyűjteni.

9. Közérthető összefoglaló
A környezeti értékelés feladata a településrendezési eszközök rendszerén belül a
településszerkezeti terv módosítási javaslatának vizsgálata, környezeti szempontú értékelése
volt. A tervtípus jellegéből adódóan az elkészült értékelés átfogó jellegű, rendszerszemléletű.
Jelen értékelés Sopron Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének felülvizsgálatával
foglalkozott. A környezeti értékelés a terv készítésével párhuzamosan, azzal iterálva készült.
Az értékelés tanulságai beépültek a készülő tervbe, így több tervi elem úgy került értékelésre
már, hogy azokat korábban pont az értékelés alapján építették be a tervbe

Sopron közigazgatási területére készült környezeti értékelés:
 vizsgálta a terv összefüggését más releváns tervekkel, jogszabályokkal, és értékelte a
terv azoknak történő megfelelését;
 a várható következmények ismeretében vizsgálta a terv környezetre káros hatásainak
elkerülésére, csökkentésére vonatkozó tervi elemeket (ezek egy részére a környezeti
értékelés korábbi szakaszaiban derült fény, és jelen dokumentum összeállításának
idejére már beépültek a tervbe;
 javaslatokat fogalmazott meg a készülő szabályozási terv számára.
A vizsgált terv új környezeti konfliktust jelentő módosítást nem tartalmaz, több, jellemzően a
hatályos tervről származó környezeti konfliktust feloldott. Néhány helyen azonban
megtartotta a hatályos terv környezeti szempontból kedvezőtlen tervi elemét. Ezek feloldására
a város később készülő településrendezési eszközeiben törekedni szükséges.
Az értékelt terv környezeti szempontból elfogadásra javasolható, figyelembe véve a tervi
előzményeket is. A terv több területen visszalépett a korábbi tervhez képest. A terv legtöbb
eleme figyelembe veszi a település környezeti adottságait, eltartó képességét, terhelhetőségét.
Fontos, hogy a környezeti hatásukat tekintve jelentős fejlesztéseknél, módosításoknál az
elérhető legjobb technológia alkalmazására (BAT), a megvalósításból származó környezeti
hatások minimalizálására kell törekedni.
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FÜGGELÉK
- Natura 2000 hatásbecslés a Brand major bővítési területére
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