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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

„Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági
adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési
célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.” [Étv. 2. § 27. pont]
„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat
településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi
környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az
intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható
hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat
döntéseiben érvényesíti.” [Étv. 9/A. § (1) bekezdés]

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása a NYDOP-3.1.1/F-13 kódszámú,
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című pályázati konstrukció
keretében, a Grants Europe Consulting Kft, a VÁTI Városépítési Kft. és a Soproni
Városfejlesztési Kft. közreműködésével készül.
A stratégiai dokumentumok megalapozó vizsgálata a 2013. decemberi munkaközi
verzióra érkezett észrevételek, javaslatok figyelembevételét követően, 2014 márciusában
véglegesítésre került.
A helyzetfeltáró munkarész részletesen foglalkozott Sopron településhálózati
helyzetével, településrendezési eszközeivel, szomszédságának terveivel. Áttekintette a
település társadalmi, gazdasági helyzetét, az önkormányzat gazdálkodását, majd a
természeti és művi elemeket vette számba, figyelmet fordítva az infrastrukturális
ellátottságra. Sopron MJV adottságait a többi megyei jogú város, az Ország és – ahol
ilyen rendelkezésre állt – Európa adataival összevetettük, így ismerve meg a település
valós helyzetét. Az anyagban kiemelt helyet kapott a területfejlesztési dokumentumok –
így az Európa 2020 Stratégia, a Burgenland 2020 Stratégia, a Nemzeti Fejlesztés 2030:
Országos
Fejlesztési
és
Területfejlesztési
Koncepció,
az
ágazati
stratégiai
dokumentumok, valamint Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciójának –
bemutatása, és Sopron MJV számára történő leképezése.
A helyzetelemző munkarész a vizsgálati fejezetekhez kapcsolódva, röviden
összefoglalta a feltárt adatokat, tényeket, és megállapításokat fogalmazott meg az adott
tématerület kapcsán.
A helyzetértékelő munkarész a részletes helyzetfeltárást összegezte, az
összefüggéseket láttatta. Tématerületenként kiemelte a beazonosított, fejlesztésre váró
feladatokat. Térképen ábrázolta az értékek és problémák összességét, amelyet
Adottságtérképnek tekintett. Kijelölte Sopron MJV eltérő jellemzőkkel rendelkező
városrészeit,
melyeket
terület-felhasználásuk,
karakterük,
beépítettségük,
teleknagyságuk és szintszámuk alapján jellemzett, majd egymással is összehasonlított. A
KSH adatait alátámasztva, megállapította, hogy Sopron MJV területén sem szegregátum,
sem szegregációval veszélyeztetett terület nem található. A munkarész a beavatkozást
igénylő területeket beazonosította, melyekre potenciális akcióterületként tekintett.
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A megalapozó vizsgálatra támaszkodva született meg Sopron MJV Településfejlesztési
Koncepciójának munkaközi anyaga, amely első körben belső önkormányzati
véleményeztetésre került. Az észrevételek, javaslatok nyomán kristályosodott ki a
település fejlesztési terveit megalapozó nagytávú koncepció.
A koncepció felépítése a klasszikus elveket követte. Definiálta a jövőkép fogalmát,
majd meghatározta Sopron MJV jövőképét. Ezt követően bemutatta, hogy a jövőkép
megvalósulása Sopron MJV térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági elemeit, épített
környezetét, infrastrukturális helyzetét, táji és környezeti viszonyait, zöldfelületi
rendszerét, valamint környezetvédelmi elemeit tekintve hogyan jellemezhető. Az
elképzelt jövőkép részletes leírását a településfejlesztési elvek rögzítése követte. Majd
kibontásra került a célhierarchia, amely a jövőkép eléréséhez vezető alapvető cél,
stratégiai célok, tematikus célok és mindezeket át- meg átszövő horizontális célok
halmaza. Bemutatásukra célfa-ábra keretében került sor. A továbbiakban a stratégiai
célok alá rendelt területi célok városrészekhez kapcsolódóan kerültek rögzítésre. A
célrendszer illeszkedése és koherenciája került ezt követően vizsgálatra. A térségi
fejlesztési koncepciók (Európa 2020, OFTK, GYMS Megye TK) mellett az ágazati
stratégiákhoz való illeszkedés is bemutatásra került. Megkülönböztetésre került a
horizontális / alapvető céllal, illetve a tematikus céllal való illeszkedés, melynek
bizonyítására a tréségi célokkal közvetlenül érintett cél(ok) célfán szereplő száma került
feltüntetésre. A célrendszer belső koherenciáját a Célfa bebizonyította. A belső
összefüggéseket egy modell-ábra szemléltette. A dokumentum a további tervezési
feladatokhoz (településszerkezeti tervezés, örökségvédelem) adta meg a kiindulási
adatokat. Az integrált településfejlesztési stratégia számára önálló adatokat nem
rögzített, hiszen jelen koncepcióval párhuzamosan, egymásra épülve készül e stratégiai
dokumentum.
A jövőkép az alábbi meghatározást rögzítette: Sopron MJV a Fertő-térség központi
városa. Múltbéli szerepét újraértelmező város, amely térségének adottságai (a Bécs –
Pozsony – Győr – Szombathely gyűrűn belüli legnagyobb lélekszámú település), valamint
települési potenciálja (térszervező erővel bíró vonzáscentrum) révén e szerepkör
betöltésére alkalmas. E pozícióját az elérhetőségét javító közlekedéshálózati fejlesztés
tovább erősíti. Az elképzelt jövőkép elemei az alábbiakat tartalmazzák:
Társadalom:










Sopron népessége növekszik, amely döntően bevándorlási többletből származik. A
betelepülőkkel szemben toleráns, ám következetesen elváró szemlélet válik
uralkodóvá.
A lakosságon belül növekszik az időskorúak aránya. A szociális ellátás e korosztály
felé fordul.
Az egészségügyi ellátásban a prevencióra helyeződik át a hangsúly, hogy az
egészségben megélt évek száma gyarapodjon. Sopron gyógy központtá válik, ami
az egészségturizmus erősödését eredményezi.
A múzeumok – minőségi fejlesztéseik nyomán – az oktatásban, valamint a helyi
értékek felkutatásában, terjesztésében nagy szerepet vállalnak.
A turisztikai kínálat négy évszakos, komplex, egyediségre épülő szolgáltatásokkal
való bővülése a turizmus fellendüléséhez vezet.
A sportfejlesztésekben a versenysport és a tömegsport mellett a rekreációs célú
szabadidő eltöltés, mint az egészségmegőrzés része kiemelt figyelmet kap.
A lokálpatrióta magatartás követendő példává válik a betelepülők számára, ami a
helyi társadalomba integrálásukat segíti.
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Gazdaság:







Sopron gazdasági súlya a gyorsforgalmi úthálózat kiépülésével jelentősen megnő.
A szolgáltató szektor elsőbbsége széles spektrumú gazdasági szerkezettel párosul.
A Fertő-térségben működő ipari parkok együttműködése erősödik. Ez is hozzájárul
ahhoz, hogy a nagyvállalatok vonzó célpontnak tekintik.
A logisztika iránti igény növekszik, az intermodalitás megvalósul.
A városba tartó és a városból kifelé tartó ingázás kiegyenlítődik.
A szakképzés piacképes termékké válik.

Környezet:

















A belváros megújul, a foghíjtelkek fokozatosan beépülnek, a barnamezős területek
beruházási célponttá válnak. Intézmények bővülnek, fejlődnek. Élhető, szerethető
városi környezet alakul ki.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése révén az országon belüli és a határon
átnyúló kapcsolatok egyaránt erősödnek.
A közösségi közlekedés szerepe felértékelődik. A személyforgalmi utazási mód
váltás helyszíne a kapcsolódó parkoló felülettel együtt megvalósul.
A kerékpáros közlekedés – útvonalainak megteremtése nyomán – széles körben
elterjed.
A Fertő tónál kikötőfejlesztésre kerül sor.
A vízellátásban a vízbázisok összekapcsolása, ezzel az üzembiztonság megvalósul.
Záportározók épülnek ki, melyek az árvízvédelmet és a víz helyben tartását
egyaránt szolgálják, miközben rekreációs célterületekké is válnak.
A szennyvízhálózat többletterhelése – az idegen vizek kiszűrésével – megszűnik. A
balfi szennyvíztisztító végátemelővé alakul.
A villamosenergia hálózat biztonsága teljes körűvé válik.
A megújuló energiák hasznosításának aránya megnő.
A hírközlésben komplex szolgáltatásokat kínáló központok épülnek ki.
A hagyományos szőlő- és borkultúra magas szintjét megtartja.
Sopron sokszínű táji megjelenése értékké válik. A természeti értékek megőrző
fejlesztésre kerülnek.
A városperemi és a városi szövetben lévő zöldfelületek fejlesztése felerősödik.
A klímatudatos elvek alapvetéssé válnak.

A jövőkép elérése kitűzött célok rendszerén keresztül valósítható meg. Sopron alapvető
célja, hogy a Fertő-térség gazdasági, szellemi, kulturális, egészségügyi,
turisztikai központjává váljon.
Sopron MJV horizontális célja, hogy erőforrásainak fenntarthatóságára építő,
dinamikus, intelligens és klímatudatos várossá váljon.
Sopron MJV stratégiai fejlesztési céljai:






Gazdasági potenciál növelése.
Térségi vonzerő és imázs erősítése.
Életminőség, szociális biztonság színvonalának közelítése az EU átlaghoz.
Művi és természeti környezet fejlesztése, örökségvédelem
Éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, környezettudatosság erősítése.

A stratégiai célok megvalósulását kitűzött tematikus célok és tematikus részcélok,
valamint területi (városrészekhez kötött) célok segítik, melyek belső összefüggéseit célfa
teszi áttekinthetővé.
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A célok illeszkedése mind az európai, mind a magyarországi, mind a megyei
területfejlesztési elképzelésekkel teljes körűen megvalósult. Környezetének elvárásait
betartva, sajátos igényeit figyelembe véve fogalmazta meg távlatos elképzeléseit.
Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciója a város érdekeit szolgáló, a
szakmai elveket betartó, térségi szemléletű stratégiai dokumentum.

C/1. JÖVŐKÉP
A jövőkép fogalma
A jövőkép egy adott időtáv végére elérhető, kívánatos cél megfogalmazása. Kifejezi a
város értékrendjét, aktivitását és megújuló képességét. Mindenkor irányváltást takar.
A jövőkép:











reális,
hiteles,
vonzó,
konkrét,
hosszú távú értékrend kifejezője,
összeköt,
motivál,
új és jobb megoldások keresésére ösztönöz,
bátor és
kreatív.

C/1.1. SOPRON JÖVŐKÉPE
1902-ben készült egy képeslap (Forrás: http://sopronanno.hu/bejegyzes/sopron-ajovoben), amelyen a szerzők Sopron 100 évvel későbbi, 2000-ben elképzelt arculatát
kívánták bemutatni. A képeslap a Várkerület egy részét ábrázolta. Ha összehasonlítjuk az
ugyanebben az időben készült eredeti fényképpel (Forrás: Winkler Gábor: Helyi védelem
– korabeli ábrázolások) láthatjuk, hogy milyen fejlődést feltételeztek 100 év alatt a
településen. Az eredeti állapot szerint döntően gyalogosok és néhány kerékpáros foglalta
el a Várkerület teljes szélességét. A jövőbeli állapoton közlekedési eszközök tömege
látható: függővasút, léghajó, villamos, automobil, kerékpár, lovaskocsi és gyalogosok
kissé kaotikus elegye tölti be a teret. Az épületek magasságán, az emberek öltözékén
nem változtatott a szerző, a jövőben is megfelelőnek ítélve azokat. Fantáziája kizárólag a
közlekedés forradalmasítását vetítette elénk.
Jelenlegi feladatunk nem kíván ekkora időtávra való kitekintést, képzeletünk azonban
legalább ilyen magasságokat kell, hogy elérjen.
A Koncepció készítéséhez kapcsolódó partnerség keretében hangzott el, hogy a városra
jellemző „egyéni kultúrpotenciál” feltárása, és az ezt erősítő fejlesztések megtalálása az
egyik legfontosabb feladat.
A megbeszéléseken, rendezvényeken visszatérően elhangzott a városnak a
településhálózaton belül betöltött funkciója. Sugárirányban kiépült történelmi úthálózata
a mindenkori központok ismérveit mutatja. A helyzetfeltárás során bebizonyosodott,
hogy Sopron környezetéből kiemelkedő vonzáscentrum szerepet tölt be. Egyik
legnagyobb erőssége, hogy lezárt határ menti helyzetűvé válása, határon átvezető
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útjainak elvágása ellenére, egy mesterségesen gátolt közegben is megőrizte
térségszervező erejét, amely elérhetőségének javítását követően jelentős fejlődés előtt
áll.
Jövőképe nem lehet tehát más, mint egykor betöltött szerepének újraértelmezése.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS
A FERTŐ-TÉRSÉG KÖZPONTI VÁROSA

Sopront természetföldrajzi pozíciója, térségének városhálózata, történelmi hagyományai,
települési adottságai határon átnyúló térségi központ szerepkörre determinálják.
Ennek rögzítése teljesíti a jövőképpel szembeni elvárásokat, és találkozik a lakosság
elképzeléseivel.

A jövőkép kialakítása
A jövőkép meghatározásához két módszert egyidejűleg alkalmazunk.
Az egyik módszer szerint nézőpontunk a jelen állapot. A ma ismert tendenciákat kivetítve
fogalmazzuk meg a jövőképet, amelyet a tényfolyamatokhoz kapcsolódó célrendszer
teljesítésével kívánunk elérni.
A másik módszerrel a koncepció időtávján túli, a távolabbi jövőből mutatjuk be a
jövőképet mint múltat, mint bekövetkezett állapotot, elért eredményt. Így a tervezés
túllépve időtávját, a XXII. század elvárásai fényében születik, miközben a reális
adottságok talaján áll. Elképzeli, ám egyben látja is a jövőt, hisz benne, és minden
erejével a megvalósítást szolgálja.
Sopron MJV jövőképének kijelölése múltbéli sorsából következő logikus döntés. A Szent
László király idején kapott vármegyeszékhely rangját a város köveiben őrizte
évszázadokon keresztül, emlékét lakosai generációról generációra adták tovább. Az idő
most érett meg egy új centrum szerep betöltésére.
A jövőképet beteljesítő lépések megtétele ugyanakkor távlatos gondolkodást
határozottságot igényel.

és

C/1.2. A JÖVŐKÉP RÉSZLETES BEMUTATÁSA
Ebben a fejezetben Sopron MJV elképzelt jövőjét vázoljuk föl. A megvalósult állapotként,
tématerületenként történő bemutatás, segíti a koncepció elképzelését, közelebb hozza
azt mindannyiunkhoz.
A témák összefonódása miatt egyazon terület többször is szerepel, más-más szempontok
szerinti kiemelést alkalmazva.

Térségi szerepkör
Az általános gyakorlat szerint a lakosságszám meghatározza a települések egymáshoz
való viszonyát, a tömegvonzás érvényesül a települések esetében is.
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A Sopron MJV a Bécs – Pozsony – Győr – Szombathely alkotta gyűrűn belüli elhelyezkedő
legnagyobb település.
Sopron:
Wiener Neustadt
Baden
Mödling
Sárvár
Eisenstadt
Kőszeg
Kapuvár
Csorna
Bruck an der Leithe
Mattersburg
Neusiedl am See
Bük
Fertőd

~67
~41
~25
~21
~15
~13
~12
~11
~11
~8
~7
~7
~3,5
~3,5

ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer

/A városoknál feltüntetett körök
sugara arányos a lakosságszámukkal./
Ez a város a térség egyetlen, központi szerepre hivatott települése:








lakosságszámát,
kialakult intézményhálózatát és intézményi épületállományát,
városias belső magját,
művi értékeit,
jelentős természeti adottságait,
egyedi jellegét, valamint
múltját tekintve egyaránt.

Vonzerejét több tényező együttesének köszönheti:




Magyarországon belül a régió, és ezen belül a város kedvező gazdasági helyzetben
van.
Sopron művi és természeti adottságai révén a legkedveltebb magyarországi
városok egyike.
A szomszédos Burgenland 1 főre számított GDP-je a Nyugat-dunántúli régióhoz
képest magasabb értéket mutat, amely a keresetekben hatványozottan
visszatükröződik. A határ menti Sopron így különösen vonzó migrációs célpontot
kínál a kedvezőtlenebb helyzetű magyarországi régiók lakosai számára.

Sopron MJV domborzati adottságok, valamint vízrajzi elemek által meghatározott
közlekedési folyosó kedvező helyzetben lévő városa, amely amellett, hogy térségére
vonzást gyakorol, maga is egy agglomeráció részévé válik. A kiépülő gyorsforgalmi
úthálózat új kapcsolatokat teremt Szeged, illetve Bécs irányába. Sopron számára mindez
további fellendülést eredményez. A város a térségi központ funkció betöltése mellett
tranzitállomás szerepet is nyer.
Sopron MJV elfoglalja méltó helyét: tágabb térségének központi középvárosává válik. A
jövőképben megfogalmazott Fertő-térség központi városaként, közigazgatási rangjának
megfelelő funkciót tölt be. Térségi szerepköre szerint központtá válik.
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Társadalom
Demográfia:
Új kihívásokkal néz szembe a város. A fejlett világ demográfiai trendje, hogy a
születésszám nem éri el a halálozások számát, vagyis természetes úton nem növelhető
egy település lakosságszáma, ehhez bevándorlók befogadása szükséges. Az elmúlt
időszak jelentős számú migránsa átgondolásra ösztönzi az érintetteket. Akarnak-e túlzott
mértékben növekedni, vagy megelégednek a már elért népességi pozícióval, ismerve azt
a tényt, hogy a gyermekvállalást támogató gazdasági ösztönzők nélkül már a stagnálás
elérése is csupán betelepüléssel érhető el.
A város nem számol erőteljes népesség-növekedéssel, ezzel ugyanis kényszerhelyzetbe
hozná önmagát. Jelentős méretű új lakóterületeket kellene kijelölnie. Számottevő arányú
új lakost kellene integrálnia a kialakult helyi társadalomba. Nem számolhat azonban a
meglévő lakosságszám megmaradásával sem, hiszen Sopron vonzó település. Sopronnak
a Fertő-térség központjává válása e hatásokat tovább erősíti. A fentiek miatt tehát
hosszú távon is vándorlási többletre készül fel. Mindemellett a soproni lakosok
gyermekvállalási kedvét javító intézkedések a reprodukciós ráta kismértékű emelkedését
eredményezik.

Oktatás:
Az oktatás alap- és középfokú szintje megőrzi az elért eredményeit, miközben
fokozatosan emeli a színvonalát. A tanterv Sopron egyedi adottságait kiaknázva, a
helytörténeti, a természeti és a művi értékek bemutatására nagy hangsúlyt fektet.
Az egyetemi oktatás fejlesztése, a hallgatók számának növekedése részben a campus
területén belüli épületfejlesztéseket hoz magával, részben a városi szövetbe ékelődő, a
város számára is nyitott intézményeket eredményez. Az egyetemvárosi lét térbeli
kitágítása folytatódik, melynek előnye a belváros fiatalokkal való megtöltése. Az egyetem
potenciáljára épülő tudományos kutatások a központszerep új szegmensét jelentik.

Szociális ellátás:
A város lakosságán belül – az életkilátások javulásával párhuzamosan – növekszik az
időskorúak aránya. Mindez a szociális ellátás átrendeződését hozza magával. Jelentős
szerepet kap benne az aktív időskor támogatása. Az intézményfejlesztésben a korosztály
kiemelt figyelmet kap, mind önkormányzati, mind magánbefektetői oldalról.
A betelepülők befogadásának intézményesülése megkezdődik. Szakemberek által
kidolgozott alapelvek mentén, elvárások és támogatások összhangja teremtődik meg. A
szociális háló jogszabályi elvárásai kiegészülnek a helyi tapasztalatokkal, melynek
eredményeként a város adottságaira szabott rendszer jön létre.
Sopronban – az antiszegregációs törekvések eredményeként – nem alakul ki sem
szegregátum, sem szegregáció szempontjából veszélyeztetett terület. A lakhatásban, a
közintézményi ellátásban integrált szemlélet érvényesül. A hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése biztosítottá válik.
A város toleráns, ám következetesen elváró szemlélete vonzó az eltérő adottságokkal és
igényekkel rendelkező társadalmi csoportok számára. Nyitott, elfogadó magatartás válik
uralkodóvá.
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Egészségügyi ellátás:
Az egészségügyi ellátásban a gyógyítás mellett a prevencióra helyeződnek át a
hangsúlyok. A minden korosztály számára biztosított tevékeny élet, az egészséges
táplálkozás és a mozgásban gazdag életmód a fizikai és mentális betegségek
elkerülésének preferált megelőzési elemeivé lépnek elő. A betegség megelőzése a
gyógyítással egyenértékű szakellátást kap. Az átlagéletkor kitolódásával párhuzamosan,
az egészségben megélt évek számának növelése válik a fő célterületté.
Sopron kedvező adottságai (szubalpin klíma, gyógyvíz stb.), a jelentős számú szakorvos
jelenléte, valamint a fizetőképes kereslet hatására kiemelt gyógyközponttá válik. A
szakszemélyzet magas száma az egészségügyi ellátások magas színvonalát
eredményezik. A kiterjedt gyógyászati ellátás a turizmus számára új célcsoportok
bevonását teszi lehetővé.
Sopront, gyógyhely besorolása, előnyhöz juttatja környezetével szemben.
egészségturizmus területén a személyre szabott szolgáltatások iránti igény megnő.

Az

Kultúra- turisztika:
A város gazdag múzeumi kínálata a minőségi fejlesztés nyomán interaktív elemekkel
gazdagodva, a XXI. századi elvárásokat teljesíti. Az oktatási intézmények és a múzeumok
közös programokat szerveznek. Az oktatás részévé válik a múzeumok anyaga. A
múzeumok rendszeres látogatóivá válnak az iskolai csoportok. Élményközpontú
kiállítások, figyelemfelkeltő tárlatok válnak uralkodóvá. A múzeumok jelentős szerepet
játszanak a helyi értékek felkutatásában, terjesztésében. Kiadványok szerkesztése,
gyűjteményes kiállítások rendezése, soproni alkotók munkáinak bemutatás kapcsolódik
össze a múzeumok nevével.
Négy évszakra kidolgozott turisztikai kínálat teszi vonzóvá a várost, elérve a jelentős
szezonális látogatottsági különbségek mérséklését. Az eltérő célcsoportok bevonzása
nyomán az iskolai szünetekhez, nyári szabadságoláshoz kötődő szezoncsúcsok terhelése
egész évre eloszlik.
A kereslet a komplex turisztikai szolgáltatások felé fordul. A városon, illetve a térségen
belüli tematikus élményelemek társítása, csomagban való kínálata válik dominánssá,
ezáltal a vendégéjszakák számának növelése, a térségbe látogatók elérése megvalósul. A
komparatív előnyökre épülő osztrák–magyar történelmi – turisztikai csomag a térség
egyik egyedi kínálatává lép elő.
A Páneurópai Piknik Emlékhelynél megrendezésre kerülő VOLT-fesztiválok nagy sikerrel
viszik tovább a korábbi helyszín hagyományait. A városi szövettől elváló terület a
lakókörnyezetet nem zavarja, a távolságot a kitelepülő árusok és a környezetbarát
közlekedési lehetőségek áthidalják.
A turizmus fiatalokat célzó programkínálata bővül. A zárt intézmények látogathatósága, a
tematikus séták, a szórakoztatás fizikai és szellemi igénybevétellel járó formái sokakat
vonzanak.
Az egyediség a turisztikában is előnyt élvez az általánossal szemben. A hagyományos
helyi ételeket, italokat kínáló éttermek száma, a helyi szokásokat, helyben történt
eseményeket felelevenítő rendezvények látogatottsága növekszik.
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A tematikus és egymásra szerveződő, több célcsoportot megcélzó kínálat miatt a
turizmus kimagasló eredményeket ér el, nagyságrendje ellenére mégsem válik
tömegszerű ellátássá.

Rekreáció, sport:
A sport minden formája népszerű. A tömegsport rendezvények és a versenysport
látogatottsága egyaránt magas, a rekreációs célú szabadidő eltöltés jelentősége megnő.
A rekreáció az egészség megőrzésének részévé válik.
A szárazföldi és a vízi sportok létesítményeinek fejlesztése az utánpótlás kérdését
megoldja. Sokan választják sportolásukhoz a Fertő tó festői látványát háttérként a vízi
sporttelep fejlesztését követően.
A rekreációs célú hasznosítás rekultiváció esetén elsődlegessé válik, például a felhagyott
bányák zöldfelületi, vízfelületi kialakítása.

Civil társadalom
Sopron MJV stabil polgári hátterű település. Sok évtizedig mesterséges korlátok közé
szorítva élt, de lokálpatriotizmusa segítségével átvészelte e korszakokat. A vármegye
szétszakítása, a vasfüggöny jelenléte megedzette a helyiek lelkét, a település erejét
növelve ezáltal.
Az összetartozás érzése meghatározó. Vonzerejét, kisugárzását ennek köszönheti. A
lokálpatriotizmus érzése erős és megbecsült. A közügyekben való segítő részvételnek
hagyományai vannak.
A betelepülők érdeklődnek Sopron múltja iránt, gyorsan magukénak érzik a város
egészét. Ez pedig segíti beilleszkedésüket.

Gazdaság
Gazdasági ágak
Sopron gazdasági súlya – elérhetőségének javulása, valamint a gyorsforgalmi úthálózat
kiépítésével keletkező új települési kapcsolatok révén – jelentősen megnövekszik.
A város gazdasági szerkezetében a szolgáltató szektor elsőbbsége megmarad,
ugyanakkor az ipar, valamint az erdő- és mezőgazdaság aránya növekszik. Kiemelt
figyelmet kap a feldolgozóipar, a szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás, az információ, a
kommunikáció, az oktatás, az egészségügyi ellátás, és a művészet, szórakoztatás,
szabadidő gazdasági ág. A széles spektrumú gazdasági szerkezet hatására az ágazatok
klaszterekbe szerveződnek, ezáltal a város piaci alkalmazkodóképessége tovább javul.
A biodiverzitás megőrzése, a jelentős számú állat- és növényegyed léte a kutatás új
területeit vonzza a városba. A biológia, a természettan új mélységeit kutató intézetek
telepednek meg a városban, annak szellemi kultúráját növelve.
Az időskorú lakosság számarányának növekedése miatt az idősellátás a gazdaság egyik
szegmensévé válik. A korosztály a turizmus számára is önálló célcsoportot képez.
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Vállalkozások:
A Fertő-térségben működő ipari parkok, technológiai központok között kapcsolatépítés
folytatódik. A komparatív előnyök tudatosításán keresztül elvezet az út az
együttműködéshez. A kialakuló térségi hálózat a nagyvállalatok számára különösen
vonzó tényező, ezért számarányuk megnő.
A nagyvállalatok számának növekedése – a tranzitforgalom erősödésével párhuzamosan
– a szállítmányozás és a logisztika iránti igény megnövekedését eredményezi. A
teherpályaudvar létét kihasználva az intermodalitás előtérbe kerül, ezzel mind a
teherszállítás, mind a személyszállítás szállítási mód váltása egyazon városban
megvalósul.
A mikro vállalkozások túlsúlyát a kis- és középvállalkozások támogatása fokozatosan
mérsékli, megszűntetve a vállatok nagyságrendje között meglévő jelentős fokozati
különbségeket.

Foglalkoztatás:
Az innovatív munkahelyek számának növelése és a kutatás – fejlesztés előtérbe állítása
mellett figyelmet kap az alacsony képzettségűek számára is alkalmas foglalkoztatási
lehetőségek megteremtése. Ezzel a tevékeny élet lehetősége megnyílik a kevésbé
képzett rétegek előtt, miközben a szociális ellátórendszer terhei is csökkennek.

Mobilitás:
A képzett munkaerő helyben tartása fontos feladattá lép elő. Vonzó munkahelyi
lehetőségek jelennek meg az ausztriai ingázás csökkentésére. A határon át történő
ingázás által kieső munkaerő ellensúlyozására a város maga is ingázókat fogad,
kihasználva a hazai térségek közötti gazdasági különbségek meglétét.

Képzés:
A szakképzés piaci igényekhez igazítása megvalósul. A Sopronban székhellyel, vagy
telephellyel rendelkező vállalkozások igényei mellett – a ipari parkok határon átnyúló
együttműködése kapcsán – fizetett képzések is beindulnak. A jó színvonalú szakoktatás
maga is piacképes termékké válik.

Környezet
Épített környezet, benne intézményi infrastruktúra
Az Önkormányzat közterületi arculatfejlesztésének, valamint jól kijelölt mintaprojekthelyszíneinek köszönhetően folytatódik a belváros megújulása. A spirálisan növekvő
folyamat, a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan keresletet teremt, a kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó szektor térnyerésével jár együtt. A frissen felújított terület
vonzza a helyieket és a turistákat, amely újabb vállalkozások betelepüléséhez vezet,
élettel telítve a belvárost.
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A város fejlődésének reurbanizációs szakaszát éli. A területek új szemléletű birtokba
vétele, a környezet városias jellegűvé válása zajlik. A természeti elemek közeli
elérhetősége a városmag intenzív jellegét ellensúlyozza, élhetővé teszi.
Az alulhasznosított iparterületeken barnamezős beruházások kezdődnek. A folyamat
felértékeli a szomszédos ipari telephelyeket, miközben a település környezettudatosságát
is bizonyítja.
Városképet meghatározó épületek újjáélednek, rehabilitációjuk megindul. Tudatosulnak
az eddig rejtett értékek, feltárulnak az épületek szép architektonikus elemei. Élhető,
szerethető városi környezet alakul ki.
Intézményfejlesztés veszi kezdetét. Oktatási, nevelési és sport intézmények bővítése,
rekonstrukciója, amely a lakosságszám növekedéséhez kapcsolódik, az ellátási szint
emelkedéséhez vezet. A közintézmények energiahatékonysági követelményeknek való
megfeleltetése megtörténik. A klímaváltozás hatására a nyári árnyékolásvédelem válik
általános követelménnyé.
A tervezett lakónépesség számára alkalmas lakótér, intézményterület, zöldfelület,
rekreációs és sportterület hosszú távra rendelkezésre áll. A kínálati oldal fenntartása
megtörténik, hiszen ez szolgálja az ingatlanpiaci viszonyok reális szinten maradását.
A foghíjtelkek fokozatos beépülése a fellelhető utcaképi törések felszámolásához vezet.
Az illeszkedés elvárása megvalósul. A látvány szerepe felértékelődik. A kilátópontokból és
a város feltárulási útvonalai felől jelentkező látvány kiemelt figyelmet kap. A
környezetkultúra az emberek gondolkodásának része lesz, ami a város egészének
minőség iránti igényszintjét növeli.
A városba történő belépés helyszíneinél új városkapuk alakulnak ki. A kint és bent közti
szimbolikus határvonal építészeti hangsúlyokat kap, mintegy jelezve a látogatónak, hogy
megérkezett utazásának céljához.

Közlekedési infrastruktúra
Sopron MJV jövőképének megvalósítása elválaszthatatlan a közlekedésfejlesztéstől,
melynek keretében az elérés javul, az összeköttetés bővül, a meglévő kapcsolatok
erősödnek, új kapcsolatok alakulnak ki. Mindezek Sopron központi helyzetét erősítik.
Az egyes közlekedési ágakat tekintve egymásra épülő és átjárható, valamint
gazdaságosan fenntartható közlekedési struktúra létesül. Csak olyan új elemek épülnek
be a meglévő közlekedési hálózatba, amelyek megfelelő kihasználtságúak, miközben a
szűk keresztmetszeteket megszűntetve a felesleges sűrűsödést elkerülhetővé teszik.

Közúti közlekedés
A közúti közlekedés minden úthierarchia szinten fejlődésnek indul. Kiépülnek a Sopron
számára fontos magyarországi összeköttetéseket jelentő autópályák, könnyen
elérhetővé téve Budapestet, valamint a főváros körül kialakuló külső nagyvárosi
körgyűrűn elhelyezkedő településeket; Szegedet, Pécset, Szekszárdot, Kaposvárt,
Nagykanizsát, Zalaegerszeget és Szombathelyt. A gyorsforgalmi úthálózat kiépülése új
kapcsolatok létesítésére ad lehetőséget.
Megépül az M85 gyorsforgalmi út elkerülő szakasza, amelyhez a város négy külön szintű
csomóponton keresztül kapcsolódik. A szennyvíztelep előtt az ún. Sopron-Kelet
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csomópont épül ki a 84.sz. főút keresztezésében. Ezt követi az ún. Pihenőkereszt
csomópont a Balfi út kereszteződésében, majd a Kis-Tómalmi dűlő alatt az ún.
Fertőrákos csomópont a Sopron-Fertőrákos közötti út kereszteződésében. Végül a
Nyugati major térségében az ún. Sopron-Nyugat csomóponttal köt rá a 84. sz. főútra,
majd ennek nyomvonalán vezet tovább az országhatárig.
A hiányzó további alaphálózati elemek megépülnek. Elkészül Sopron ÉNY-i összekötő
útja, amely az M85 gyorsforgalmi út Sopron-Nyugat csomópontjából indul és a GySEV
Sopron - Ebefurth és Sopron - Wiener-Neustadt vasútvonalakat keresztezve csatlakozik
az Ágfalvi úthoz. Kiépül a Déli forgalmi gyűrű, ezzel a teherforgalommal terhelt városi
szakaszok felszabadulnak.
A határon átnyúló egykori összeköttetések újjáépülnek. A kapcsolatok a napi munkába
járás mellett a további gazdasági együttműködés és a turizmus útvonalait is
megteremtik.

Tervezett közlekedési hálózat

M=1:125.000
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Kötöttpályás közlekedés
A 8.sz. Győr-Sopron vasútvonal Fertőboz-Sopron közötti szakasza – a soproni személyés teherpályaudvar közötti vasúti deltát meghagyva – elbontásra és a 15.sz. SopronSzombathely vasútvonal nyomvonalán korszerűsítésre kerül. Az új vonal villamosítva,
Sopron-teherpályaudvar és Kópháza között három, utána a 15.sz. vonal kiválása miattkét vágánnyal épül.
A Győr-Sopron vasútvonal korszerűsítésének folytatásaként az 1.sz. Ebenfurth felé
kapcsolatot biztosító vonal korszerűsítése megtörténik. Az Ebenfurth és Wiener-Neustadt
felé a soproni személypályaudvarról eddig két külön vágányon kivezetett kapcsolatot
egy, a wiener-neustadti vonalon oldják meg. Ez a megoldás csökkenti a Jereván
lakótelep környezeti terheltségét, mivel a kiváltott vasúti területet felszámolják és
rekultiválják. A felszámolásra kerülő vasútvonalak területét közúti alaphálózat
fejlesztésére veszik igénybe.
A vasútvonal által kettéosztott város kapcsolati pontjainak száma megnő, a városon
belüli elérhetőséget javítva.

Közösségi közlekedés
A közösségi közlekedés prioritást nyer. A vasútvonalak fejlesztésével párhuzamosan a
közlekedési mód váltás helyszíne is megszületik. A vasútállomás déli oldalán, annak
területe és a Felsőbüki Nagy Pál utca közötti területen kiépül az új autóbusz pályaudvar
és az intermodális csomóponthoz kapcsolódó P+R parkoló. A fejlesztés közúthálózati
elemeket is érintő változásai – körforgalmú csomópont, vasútterület alatti aluljáró
kiépítése – a közúti alaphálózat elérését teljessé teszi. A helyi és helyközi közlekedés
útvonalai az új igényekhez alkalmazkodnak.
A fejlesztés nyomán a belvárost terhelő autóbuszállások megszűnnek, a terület minőségi
közterületté fejlődik.

Parkolás
A P+R parkolók kiépülése megindul. Az elérhető, de a belvárosi szövettől elváló helyekre
telepített P+R parkolók a közösségi közlekedési útvonalakhoz való integrálásuk révén a
belváros tehermentesítését megoldják, a szükséges utazási mód váltásra helyet
biztosítanak. Az Ausztria felé történő tömeges ingázás a gazdasági helyzet erősödésével
lecsendesül. Az e célra kiépült parkoló felület – kisebb átalakítások mellett –
görkorcsolyások, gördeszkások terepévé válhat.
A mélygarázsok jelentőségét felismerve, azok kihasználtsága megnő. A közterületi
parkolás korlátozása az utcakép javítására jó hatást gyakorol, mivel ekkor a városkép
meghatározó elemeként nem a személygépkocsik, hanem az épületek jelennek meg.

Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A belvárosi sétálóutcák hálózata bővül olyan módon, hogy az mintegy csápszerűen
kiterjed a belvároson túlra is, még jobban beágyazva ezzel a belvárost a környezetébe.
A város – elkötelezve a környezetbarát közlekedési módok fejlesztése iránt – a kerékpáros közlekedési útvonalakat hálózatossá bővíti, ezzel több célt egyidejűleg teljesít:
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A városon belüli közlekedés gyaloglási távolságon túli, illetve a gyaloglásnál
gyorsabb elérhetőségét kínálja.
A városi turizmus új ágát teremti meg.
A rekreáció egyik lehetőségét adja.
A hálózatos rendszer jó kihasználtságot eredményez.

A kerékpáros és a gyalogos közlekedési módnak az igénybevétele nemcsak a
környezetterhelés csökkentését eredményezi, hanem a használók egészségi állapotát is
javítja. Emiatt széles körben való elterjesztésének támogatása, a kerékpáros–gyalogosbarát műszaki megoldások alkalmazása a jövőt szolgáló lépéseknek minősül.

Vízi közlekedés
A Fertő tónál a védett környezet értékeit figyelembe vevő, környezetbarát vízi közlekedés
valósul meg. A kikötő fejlesztés a közlekedési alágazat megerősödését eredményezi.

Közmű infrastruktúra
Vízellátás
A vízbázisok összekapcsolása nyomán a megfelelő nagyságú vízbázis-kapacitás
biztosítása, a nyári csúcsidőszak kielégítése és a szolgáltatás üzembiztonsága
megvalósul. A vízi közmű fejlesztésénél megvalósuló térségi összefogás a többi
szakterület számára is jó példával szolgál. A fejlesztési területek igényei szerint új
fővezetékek és elosztóhálózat épül ki, illetve a meglévő hálózat rekonstrukcióra kerül. A
vízminőség javítása (vízlágyítás, illetve fertőtlenítés) megtörténik.

Felszíni víz
Az Ikva-patakon és a Sós-patakon záportározók épülnek ki, amelyek amellett, hogy az
árhullámok kezelését megoldják, rekreációs helyszínt is biztosítanak. A csapadékvíz
elvezetés elve helyébe a csapadékvízzel való gazdálkodás elve lép. A helyben tartás
fontossága tudatosul, a vízhiányos időszakokra eltett tartalékok tompítják a szélsőséges
viszonyokat, ezzel a víz takarékos felhasználását segítik elő.

Szennyvíz
A szennyvízhálózat a fejlesztési területeken kiépül. A városi hálózat többletterhelése
csökken, részben a kiépülő transzportrendszerek, részben a rendszert terhelő idegen
vizek kiszűrésével.
A balfi szennyvíztisztító végátemelővé alakul, ezzel a Fertő tó innen származó környezeti
terhelése megszűnik.

Villamosenergia
A középfeszültségű rendszer hálózati biztonsága teljes körűvé válik, mivel a
középfeszültségű kábelívek a két nagyfeszültségű alállomás bármelyikének kiesése
esetén is elláthatók azonos feszültségszinten.
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Energiaellátás
A földgáz-ellátás mellett fokozatosan épülnek ki a megújuló energiák hasznosítására
szolgáló rendszerek. Az önellátás felé tett lépések, kombinálva az energiahatékonyság és
a passzív energiahasznosítás módszereivel a város fenntarthatóságát növelik.

Elektronikus hírközlés
Az elektronikus hírközlésben az optikai hálózat válik egyeduralkodóvá, így a szinte
korlátlan sávszélesség elérhetővé válik. A következő évtizedek technológiai fejlődése a
rendszerek használati módját átalakítja, a gazdaságot új utak keresésére ösztönözve. Az
elérhetőség tágabb értelmet nyer, a fizikai megközelítésen túl az információk
elérhetőségét és a visszacsatolás lehetőségét is takarja. A központi szerepkör a hírközlés
területén is jelentkezik. Igény lép föl komplex szolgáltatásokat kínáló információs
központok, ún. hub-ok iránt.

Táji-, természeti környezet
A fejlesztési területek terjeszkedésének a védett természeti környezet jogszabályi
korlátozása határt szab, ezzel a város elkerüli a további szétterülést, ezáltal a táji látvány
megőrződik.
A város és a környező táj kapcsolata a városperemi zöldfelületek és a városi szövetbe
benyúló zöldfolyosók fejlesztésével erősödik. A patakok menti, valamint az
infrastruktúra-folyosókat kísérő zöldsávok ökológiai-környezeti értékük növelésével
megőrzésre kerülnek. A korábbi tevékenység miatt roncsolt felületek rekultivációja
megtörténik, a tájsebek begyógyulnak. A meglévő és tervezett vonalas infrastruktúra
elemek védett területeket elválasztó hatásai csökkennek a közvetlen élőhely-védelmi célú
beavatkozások megvalósításával.
Sopron sokszínű táji megjelenése kedvező megítélést kap, értékké válik. A város
kiemelkedően magas környezeti potenciállal rendelkezik, mely leginkább a mozaikos
tájszerkezetnek köszönhető. A nagy kiterjedésű, jellemzően őshonos növénytársulásra
épülő erdőterületek, valamint az országos átlagnál gyakoribb szeles időjárás biztosítják a
város frisslevegő-utánpótlását.
A mezőgazdasági területeken az ökológiai
extenzívebb művelési módok terjednek el.

szemléletű

gazdálkodás,

valamint

az

A történelmi borvidék tájkaraktere megőrzésre kerül, a hagyományos szőlő- és
borkultúra megerősödik.
A város erdeinek kíméletes, a természetvédelmi szempontokat is érvényesítő módon
történő rekreációs és turisztikai célú hasznosítása nagymértékben hozzájárul a helyi
életminőség, valamint az ökológiai tudatosság javulásához.
Sopron számára kiemelten fontossá válik a természetes és természetközeli élőhelyek
megőrzése mind a nemzetközi egyezmények, mind az országos jogszabályok, mind a
helyi rendelet alapján védelem alatt álló területek esetében. A természeti értékek
megőrző fejlesztése révén a település turisztikai – egészségügyi – rekreációs vonzereje
megnő. A természeti területeknek a lakóhelyek elérhető közelségben való elhelyezkedése
a hétvégi kikapcsolódást kínálja a lakosság számára, ezzel hozzájárul az emberek
életkilátásának és egészségének javulásához.
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A természetvédelem társadalmi elfogadottsága növekszik, a környezeti nevelés,
ismeretterjesztés infrastrukturális feltételei javulnak, bővülnek. Az oktatás részévé válik
a természet megismertetése. A megismerés – elfogadás – megszeretés hármas ívén
keresztül pedig az értékek megóvása biztosítható.

Zöldfelületek
A közparkok, fásított közterek funkcionális fejlesztése, növényállományuk karbantartása,
szükség szerinti fejlesztése, cseréje megtörténik. A zöldfelületek mennyiségi fejlesztése a
város élhetőségét és arculatfejlesztését egyaránt szolgálja. A klimatikus viszonyokhoz
alkalmazkodó növényállomány alkalmazása válik egyeduralkodóvá.
A zöldfelületek védelme fontos szemponttá válik.
Az infrastruktúra és a gazdaság fejlesztését szolgáló beruházásokhoz kapcsolódóan a
kedvezőtlen környezeti hatásokat mérséklő, kompenzáló zöldfelületi fejlesztések
megvalósulnak, amely egyben a város kedvező benyomását is biztosítani tudja.

Környezetvédelem
A közlekedési hálózat fejlesztésével mérséklődnek a lakókörnyezetet érő terhelések. A
kibocsátás a zaj- és levegővédelmi határértékek alá csökken. A környezetbarát
közlekedési módok elterjedése tovább javítja a környezeti állapotot.
A vízbázisok kiemelt védelmet nyernek. A vízzel való takarékos gazdálkodás elve
érvényesül.
A beruházások a környezetvédelem szempontjait figyelembe veszik mind a tervezés,
mind a megvalósítás, mind az üzemeltetés során.

C/1.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE
Sopron MJV esetében a kitűzött településfejlesztési elvek az alábbiak:













Elérhetőség javítása. Hiányzó hálózati kapcsolatok kiépítése.
Gazdasági, lakóterületi, illetve egyéb fejlesztések térbeli rendszerének rögzítése.
Infrastruktúra – jövőképet is figyelembe vevő – kiépítése.
Foghíjtelkek beépítésének és barnamezős fejlesztések megvalósításának
zöldmezős fejlesztésekkel szembeni támogatása.
Belváros megújítása.
Városképi jelentőségű, nagyobb területet lefedő fejlődést beindító épületek
felújításra történő kiválasztása.
Városrészi karakter őrzése.
A város arculati megjelenésének fejlesztése.
Erdőterületek megtartása.
Szőlő termőterületek megőrzése.
Vízfelületek, zöldfelületek növelése.
Természeti területek védettségi követelményeket és rekreációs igényeket
összehangoló hasznosítása.
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C/2. CÉLOK
Sopron MJV célrendszere a városra kijelölt elvárásokat és kívánatos változásokat
tartalmazó célok koherens, egymásra épülő rendszere, amely rögzíti a célok egymáshoz
való hierarchikus viszonyát és egyéb kapcsolatait, összefüggéseit, és amelynek elemei az
alapvető, a stratégiai, a tematikus, a területi és a horizontális célok.
A célrendszer hierarchiájának legfelső szintjén kapott helyet a Koncepció jövőképének
elérésére kitűzött alapvető cél, amely stratégiai célok, tematikus célok és részcélok
meghatározásával közelít a megvalósíthatóság irányába.
A következő szinten a stratégia célok találhatók. Ezek általános és komplex, hosszú
távú célkitűzések, melyek egyértelműen megjelenítik a jövőkép felé való kívánatos
fejlődést, egyben a közép-, illetve rövid távú célok kijelölésének alapjait adják.
A következő szintet a tematikus célok alkotják. Ezek a stratégiai célokból levezetett
középtávú célkitűzések, melyek együttes és összehangolt elérése biztosítja a stratégiai
célok érvényesülését.
A célrendszer a horizontális célokkal válik teljessé. A horizontális célok a város
fejlesztésének és tervezésének egészét meghatározó alapvető megfontolások, elvárások
és kritériumok összessége, melyeket a célrendszer egészének meghatározásánál, a
megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések kialakításánál, ezek végrehajtásánál
egyaránt következetesen érvényesíteni kell.
/A Célfát lásd a következő oldalon./
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C/2.1. HORIZONTÁLIS FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Sopron MJV horizontális célja, hogy erőforrásainak fenntarthatóságára építő,
dinamikus, intelligens és klímatudatos várossá váljon.
Az alapvető cél elérése a horizontális célok megvalósításához éppúgy kötődik, mint ahogy
valamennyi stratégiai, tematikus és területi cél teljesítéséhez. A horizontális célok
érvényesítése jelenti a megvalósíthatóság zálogát, a fejlesztések elindításának feltételét.

H1. Dinamikus, azaz erőteljes, lendületes várossá kíván válni:







növekvő népességszámmal,
dinamikusan fejlődő gazdasággal,
prosperáló ingatlanpiaccal,
kiépült infrastruktúrával (közlekedési, közmű, intézményi),
szerteágazó kapcsolatokkal,
innováció jelenlétével.

H2. Intelligens, azaz élhető várossá kíván válni:







fejlett infokommunikációs eszközökkel,
hatékony működéssel,
energiatudatos szemlélettel,
az életminőség javításával,
diverzifikált és fenntartható városi környezettel,
innovatív hozzáállással.

H3. Klímatudatos, azaz éghajlatváltozásra felkészült várossá kíván válni:




városi beépített területek zöldfelületekkel, erdőterületekkel való tagolásával,
barnamezős területek megújításával,
közösségi és gyalogos-kerékpáros közlekedés fejlesztésével,
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helyi erőforrások preferálásával,
energiahatékonysággal,
megújuló energia használatával.

H0. Fenntartható, azaz erőforrásaival tudatosan gazdálkodó várossá kíván válni:






társadalmi erőforrásai támogatásával,
emberi erőforrásai esélyegyenlőségének megteremtésével,
természeti erőforrásai megőrzésével,
művi erőforrásai karbantartásával,
gazdasági erőforrásai gyarapításával.

Fenntartható erőforrás-gazdálkodás területei:
A fenntarthatósági elv a megfogalmazott horizontális célok közül kiemelkedik, mivel e
célokon belül is horizontálisnak tekinthető. Részletes bemutatása ezért szükségszerű.
Az erőforrások csoportosítása – a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiában
lefektetett elveket követve – a következő:






Társadalmi erőforrások.
Emberi erőforrások.
Természeti erőforrások.
Művi erőforrások.
Gazdasági erőforrások.

A társadalmi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:






Kohézió erősítése.
Bizalom infrastruktúrájának szélesítése.
Pozitív értékek és normák példává emelése.
Egyéni felelősségvállalás növelése.
A múlt örökségének ápolása.

Az emberi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:






Népességszám fenntartható szintre emelése.
Egészség megőrzése, életmód javítása.
Idős emberek társadalmi együttműködésbe való bevonása.
Képességek, készségek fejlesztése.
Kirekesztés csökkentése.

A természeti erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:





Elzárás – bemutatás – használat egyensúlyi állapotának megtalálása.
Biodiverzitás megőrzése.
Megújuló energiaforrások előtérbe állítása.
Környezetszennyezés mérséklése.
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Klímaváltozás hatásaira való felkészülés.

A művi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:






Barnamezős fejlesztések preferálása a zöldmezős beruházásokkal szemben.
Folyamatos karbantartás.
Klímatudatos építészeti megoldások elterjesztése.
Infrastruktúra fejlesztése, szűk keresztmetszetek felszámolása.
Belváros épületállományának funkcióváltása.

A gazdasági erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:






Vállalkozói réteg megerősítése.
Helyi gazdasági kapcsolatok támogatása.
Innovációs ráfordítások növelése.
Forrásfelhasználás hatékonyságának javítása.
Környezetterhelést csökkentő technológiák ösztönzése.

C/2.2. ALAPVETŐ CÉL
Sopron MJV kitűzött alapcélja, hogy a Fertő-térség multi funkciós – gazdasági,
szellemi, kulturális, egészségügyi, turisztikai – központjává váljon.

GAZDASÁGI KÖZPONT
SZELLEMI KÖZPONT
KULTURÁLIS KÖZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
TURISZTIKAI KÖZPONT

/Az ábra színei a központhoz kapcsolódó későbbi
szöveg beazonosítására szolgálnak./
Az öt rendeltetés azokat a funkciókat jelöli meg, amelyben Sopron hosszú távon a
legerősebbé tud válni.

Sopron MJV gazdasági központtá kíván válni:
Célkitűzését az alábbi megállapítások támasztják alá:






jelentős méretű gazdasági területekkel rendelkezik,
két ipari park cím viselésére jogosult parkja a vállalkozások sűrűsödése pontjai,
több nagyvállalatnak biztosít helyszínt,
széles spektrumú gazdasági szerkezettel rendelkezik,
lakónépessége jelentős munkaerő-kínálatot jelent.
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Sopron MJV szellemi központtá kíván válni:
Célkitűzése az alábbi tényezőkre épül:






magasan képzett lakosság,
egyetemi potenciál,
évszázados hagyományok,
erős lokálpatriotizmus,
innovatív megoldások.

Sopron MJV kulturális központtá kíván válni:
Célkitűzéséhez az alábbi elemeket veszi alapul:






sokszínű rendezvényei,
színház léte,
gazdag múzeumi kínálata,
jelentős számú műemléke,
térségi/városi hagyományai.

Sopron MJV egészségügyi központtá kíván válni:
Célkitűzését az alábbiak magyarázzák:






gyógyhelyi besorolása,
hegyeinek, erdeinek köszönhető levegőminősége,
rekreációs adottságai,
a megelőzés két alappillérének a gasztro- és a mozgáskultúra megléte,
fogászati és más egészségügyi szolgáltató vállalkozásai.

Sopron MJV turisztikai központtá kíván válni:
Célkitűzése az alábbi adottságai miatt reális:






a Fertő tó jelenléte,
a Soproni-hegység jelentős erdőállománya,
kulturális lehetőségei,
fesztiválja,
emlékhelyei.

C/2.3. STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Sopron MJV alapvető céljának elérését az alábbi stratégiai célok teljesítésével kívánja
elérni:






1.
2.
3.
4.
5.

Gazdasági potenciál növelése.
Térségi vonzerő és imázs erősítése.
Életminőség, szociális biztonság színvonalának közelítése az EU átlaghoz.
Művi és természeti környezet fejlesztése, örökségvédelem
Éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, környezettudatosság erősítése.
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C/2.4. TEMATIKUS CÉLOK ÉS TEMATIKUS RÉSZCÉLOK MEGHATÁROZÁSA
A Koncepció jövőképének elérésére kitűzött átfogó cél, stratégiai célok és részcélok
meghatározásával iterál a megvalósíthatóság irányába. A részcélok bemutatásánál
tematikus, illetve területi elvet követünk. (A stratégiai célok háttérszínezése a célfánál
alkalmazott színeket követi.)

1. Gazdasági potenciál növelése






1.1. Gazdasági szereplők helyi és térségi szintű együttműködéseinek ösztönzése.
o 1.1.1.; 1.2.1. Tőkeerős nagyvállalatok számának növelése.
o 1.1.2.; 1.2.2. Innovatív KKV-k támogatása, versenyképességük erősítése.
o 1.1.3.; 1.2.3. A szolgáltató szektor minőségi fejlesztéseinek elősegítése.
1.2. Helyi gazdasági húzóágazatok kiemelt támogatása, ipari területek és
telephelyek infrastrukturális fejlesztése
o 1.1.1.; 1.2.1. Tőkeerős nagyvállalatok számának növelése.
o 1.1.2.; 1.2.2. Innovatív KKV-k támogatása, versenyképességük erősítése.
o 1.1.3.; 1.2.3. A szolgáltató szektor minőségi fejlesztéseinek elősegítése.
1.3. Helyi foglalkoztatás javítása.
o 1.3.1. A helyi foglalkoztatás szerkezetének és spektrumának javítása.
o 1.3.2. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó, rugalmas képzési kínálat
biztosítása.

2. Térségi vonzerő és imázs erősítése






2.1. Kulturális és turisztikai kínálat bővítése.
o 2.1.1. Minőségi kulturális kínálat szélesítése korszerű, 21. századi
technikával.
o 2.1.2. Határon átnyúló turisztikai és kulturális együttműködések körében
bővítése.
o 2.1.3. Komplex és minőségi turisztikai kínálat bővítése, új célcsoportok
elérése.
o 2.1.4. Egészségturizmus további erősítése.
2.2. Városmarketing erősítése.
o 2.2.1. Turisztikai arculat és információs rendszer kialakítása.
o 2.2.2. Egyedi városmárka kifejlesztése (city branding).
2.3. Helyi lokálpatrióta kezdeményezések felkarolása.
o 2.3.1. Civil szervezetek tevékenységeinek támogatása.
o 2.3.2. Vállalati társadalmi felelősségvállalás ösztönzése.

3. Életminőség, szociális biztonság színvonalának közelítése az EU átlaghoz




3.1. Oktatás, nevelés, képzés színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése.
o 3.1.1. Családbarát közszolgáltatások bővítése, ellátórendszer javítása.
o 3.1.2. Közoktatás minőségének szinten tartása, továbbfejlesztése.
o 3.1.3. Helyi felsőoktatás gazdasági és K+F szerepének erősítése.
3.2. Demográfiai egyensúly kialakulásának ösztönzése.
o 3.2.1. Demográfiai arányok javítása, fiatalodás.
o 3.2.2. A lakónépesség számának stabilizálása középtávon.
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3.3. Helyi lakosság egészségügyi állapotának javítása.
o 3.3.1. A lakosság várható élettartamának és egészségben megélt évei
számának növelése.
o 3.3.2. Megelőzésre, korai felismerésre fókuszáló ellátórendszer erősítése.
o 3.3.3. Gyógyhelyek bővítése.
o 3.3.4. Rekreációs, tömeg- és versenysport infrastruktúrájának további
fejlesztése.
3.4. Társadalmi befogadás, szociális biztonság erősítése.
o 3.4.1. Aktív és minőségi időskor feltételeinek megalapozása.
o 3.4.2. Sérülékeny társadalmi csoportok szociális védőhálójának erősítése.
o 3.4.3. Hátrányos helyzetű lakónépesség életkörülményeinek javítása.
o 3.4.4. Gazdasági
migránsok
integrálása
a
helyi
társadalomba,
identitástudatuk felépítése, erősítése.

4. Művi és természeti környezet fejlesztése, örökségvédelem




4.1. Épített környezet és energiahatékonyság javítása.
o 4.1.1. A belváros leromlott épületállományának rehabilitációja.
o 4.1.2. Önkormányzati
fenntartású
intézményállomány
energetikai
megújítása.
o 4.1.3. Önkormányzati bérlakás-állomány korszerűsítése.
o 4.1.4. A korszerűtlen lakóépületek energiahatékony fejlesztése.
o 4.1.5. Közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása.
o 4.1.6. Barnamezős területek hasznosítása, városi szövetbe integrálása.
4.2. Közlekedési és közműhálózat fejlesztése.
o 4.2.1. Közúthálózat hiányzó elemeinek kiépítése.
o 4.2.2. Élhető és környezettudatos közlekedési infrastruktúra és közösségi
terek kialakítása.
o 4.2.3. Közösségi közlekedés komplex, integrált fejlesztése.
o 4.2.4. Közmű infrastruktúra bővítése, korszerűsítése.

5. Éghajlatváltozás hatásainak mérséklése , környezettudatosság erősítése




5.1. Városi közterületi zöldfelületek minőségének javítása.
o 5.1.1. Városi közterületi zöldfelületek megőrzése, arányainak növelése.
o 5.1.2. Sport és szabadidős, rekreációs területek fejlesztése.
5.2.. Környezet- és természetvédelem hatékonyságának javítása.
o 5.2.1. Árvízveszély csökkentése záportározással.
o 5.2.2. Fűtési és közlekedési eredetű légszennyezettség, zajterhelések
mérséklése.
o 5.2.3. Környezeti nevelés, ismeretterjesztés infrastrukturális feltételeinek
javítása.

C/2.5. TERÜLETI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
A célhierarchiában szereplő tematikus célokkal egy szinten helyezkednek el a területi
célok, melyek a stratégiai célok megvalósítását szolgáló, városrészekre lebontott célok.
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Az érintett városrész fejlesztésén keresztül közvetve befolyásolják a város rendszerének
egészét.

Belváros










Közterületi arculatfejlesztés.
Funkcióváltás, kereskedelmi, vendéglátó funkciók támogatása.
Városképet meghatározó épületek újjáélesztése, épületállomány megújítása.
Belvárosi közlekedésfejlesztés.
Közösségi közlekedési módok közötti váltás helyszínének megteremtése.
Attraktív zöldfelületek, közterek létrehozása és fenntartása.
Zöldfelületek rekonstrukciója.
A történelmi városmag térségében a játszótéri ellátottság javítása.
Sport infrastruktúra fejlesztése, bővítése.

Kurucdomb




Leromlott épületek funkcióváltása, megújítása.
Zöldfelületi rekonstrukció.
A városrész sport- és rendezvény infrastruktúrájának bővítése.

Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida





A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséhez kötődő várost
kiépítése.
Tómalom fejlesztése.
Régészeti lelőhely közösségi, kulturális célú hasznosítása.
Gasztro- és borturizmus lehetőségeinek fejlesztése.

elkerülő

útszakasz

Jereván lakótelep






Energia-hatékony épület-felújítás.
Zöldfelület-megújítása, funkcionális fejlesztése.
Közterület-fejlesztés.
Sport- és rekreációs lehetőségek bővítése.
Intézményrekonstrukció.

Lőverek






Gyógy- és aktív turizmus fejlesztése.
Uszoda bővítése.
Egyetemi oktatás fejlesztése.
Zöldfelületek funkcionális fejlesztése.
Játszótér fejlesztés.

Iparterületek és Egyéb belterületek (Balf, Brennbergbánya, Görbehalom, ÓHermes és Új-Hermes)


Az ipari parkok közlekedési és közmű infrastruktúrájának fejlesztése.
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Barnamezős, alulhasznosított területek újjáélesztése.
A gyógyturizmus fejlesztése.
A gyógyhely-minősítésnek megfelelő zöldfelületek kialakítása.
A turizmus fejlesztése tematikus helyszínek felfűzésével.
A temető helyzetének rendezése.

Külterületek




A történelmi borvidék megőrzése. A borászat fejlesztése.
A természeti környezet, táji értékek védelme, bemutatása.
A Fertő tavi vízitelep fejlesztése.

C/2.6. ILLESZKEDÉS ÉS KOHERENCIA
Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciója tervhierarchiába tartozó dokumentum.

A Koncepció illeszkedési közege
A mellékelt ábra azt érzékelteti, hogy Sopron MJV
dokumentumait milyen térbeli tengely határozza meg. Az
Európai Unió 28 tagállama számára dolgozta ki elveit, és
bontotta le ország-ajánlásokra. Magyarország 19 megyére és
Budapestre fogalmazott meg általános és egyedi feladatokat.
Győr-Moson-Sopron megye 4 közigazgatási szintre (megyei
jogú város, város, nagyközség, község) állapított meg
általános célokat, a megyei jogú városok számára egyedi
meghatározásokkal.

A kiindulási szint az Európa 2020 Stratégia. Ezt követi a Nemzeti Fejlesztés 2030, majd
Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója. Valamennyi tervanyag
elvárásokat, ajánlásokat fogalmaz meg a további szintek érintettjei számára.
Az EU általános és tagállamai számára célzott, egyedi célkitűzéseket egyaránt
meghatározott. Magyarország a neki szóló terveket elfogadta, saját nemzeti
stratégiájába beépítette. Területi és ágazati célkitűzései mellett, megyékre szóló
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prioritásokat is meghatározott. Győr-Moson-Sopron megye meghatározott céljai mellett
önállóan szerepelnek a megyei jogú városok fejlesztési anyagai.
A megfogalmazott jövőkép és az ennek eléréséhez kitűzött célok megvalósíthatóságának
egyik fokmérője, hogy a tágabb közössége által kijelölt úton, a többiekkel együtt indul-e
el. Az összefogás erejét igénybe veszi-e, vagy elszigetelt kezdeményezések láncolatát
alkotja meg. A sajátos jellegét nem kell elveszítenie azzal, hogy a közös irányt követi, a helyi
jellegzetességek megfogalmazásával ő maga is hozzájárul az eredmény gazdagításához.

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK

HORIZONTÁLIS ALAPELVEK

JÖVŐKÉP

Intelligens,

H2.

fenntartható és
inkluzív növekedés.

H0.
1.3; 3.4

1./ Innováció.

2./ Oktatási rendszer
teljesítménynövelése.

H1.;
H2.;
1.2; 3.1
H2.;
3.1;

3./ Digitális előnyök
kiaknázása.

H2.;
3.1; 4.2

4./ Erőforráshatékonyság.

H0.;
1.1; 1.2;
2.1; 2.3;
3.1; 4.1;
5.1; 5.2
1.1; 1.2;
2.1; 2.2;
4.1; 4.2;
5.1
3.1

5./ Vállalkozások
üzleti környezetének
javítása.
6./ Munkaerőpiac
modernizációja.
7./ Szociális és
területi kohézió.
1./ Foglalkoztatás.

2./ K+F.

H0.;
1.1; 3.4
1.3; 3.4

H1.;
H2.;
1.1; 3.1

Magyarország
Kelet-KözépEurópa vezető
gazdasági és
szellemi
központja.

1.1; 3.1;

1./ Befogadás.

3.4;

2./ Fenntartható
fejlődés és
növekedés.
3./ Értékőrzés és
intelligens
növekedés.

H0.; H3.;
4.1; 5.2

1./ Gazdasági
fejlődés.
2./ Népesedési
fordulat.

H2.; 4.1;
5.1; 5.2

1.1; 1.2;
1.3; 2.1;
2.2
3.2; 3.3

SOPRON TK*

OFTK

SOPRON TK*

EURÓPA 2020

SOPRON TK*

Térségi fejlesztési koncepciókhoz való illeszkedés

GYMS MEGYE TK

Dinamikus,

H1.

innovatív és
otthonos megye.

H2.
H2.; 2.3;
4.1; 5.1;
5.2
H0.; H1.;
3.1; 3.2;
3.3; 3.4
3.4

1./ Innováció és
humánerőforrás
fejlesztés.
2./ Beilleszkedés,
felemelkedés.
3./
Klímaváltozáshoz
való
alkalmazkodás.
4./
Környezetvédelem,
ivóvízvédelem,
élelmiszertermelés.

H3.; 2.3;
4.1; 4.2;
5.1; 5.2

5./ Fenntartható
közlekedés, szűk
keresztmetszetek
felszámolásával.

H0.; 4.2

1./ Humán
erőforrás
fejlesztése.
2./
Településhálózat
és infrastrukturális
rendszerek
adottságainak
bővítése.

H0.; H1.;
3.1; 3.2;
3.3; 3.4
4.1; 4.2;
5.1

H3.; 5.2

CÉLOK /EU: TEMATIKUS ÉS TERÜLETI; MO.: SPECIFIKUS; GYMSM: STRATÉGIAI/

OFTK

3./ Éghajlatvédelem,
fenntarthatóság.

H0.;
H3.;
5.1; 5.2

3./ Természet- és
környezetvédelem.

H0.; H3.;
5.2

4./ Oktatás.

3.1

4./ Fenntartható
térszerkezet.

H0.; H3.

5./ Szegénység és
kirekesztettség elleni
küzdelem.
1./ Innováció
erősítése.

H0.;
1.3; 3.4;
1./ Versenyképes,
innovatív
gazdaság.
2./ Gyógyító
Magyarország.

H1.; H2.;
1.1; 1.2;
2.1; 2.2
2.1; 3.3

H1.; H2.

2./ Infókommunikáció
hozzáférésének
javítása.
3./ KKV-k, valamint
mezőgazdasági,
halászati és
vízgazdálkodási
ágazatok erősítése.
4./ Alacsony CO2kibocsátás
támogatása.
5./
Éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás.
6./
Környezetvédelem
előmozdítása.
7./ Közlekedés
fejlesztése,
kapacitáshiányok
felszámolása.
8./ Munkavállalói
mobilitás ösztönzése.

3./ Életképes
vidék.

4./ Piacképes,
kreatív
társadalom.

1.3; 2.3;
3.1;

H3.;
2.3; 4.1;
4.2; 5.1;
5.2
H3.; 5.2

5./ Öngondoskodó
társadalom.

2.3

1.2; 2.1;
4.2

7./ Stratégiai
erőforrások
megőrzése.

1.3; 4.2

8./ Makro
regionális szerep
erősítése.
9./ Többközpontú
térszerkezet.

9./ Társadalmi
befogadás
előmozdítása.
10./ Élethosszig tartó
tanulás.

3.4

11./ Intézménykapacitás növelése,
hatékony közigazgatás.
1./ Policentrikusság.

3.2; 3.3;
4.1

2./ Integrált
fejlesztések
ösztönzése.

H0; 2.2;
5.1; 5.2

H0.;
1.3; 3.1

H3.

6./ Jó állam.

10./ Vidéki térség
népességeltartó
képességének
növelése.
11./ Táji értékű
térségek
fejlesztése.
12./ Területi
különbségek
csökkentése.
13./ Elérhetőség
és mobillitás
biztosítása.

H0.; 3.2;
4.1; 5.2

Alapvető
cél

H0.; 5.2

3.4

4.2

SOPRON TK*
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GYMS MEGYE TK

3./ Belső kohézió
és interregionális
kapcsolatok
erősítése.

3.4

1./ Jedlik Ányos
SFC – kreatív
erőforrások.
2./ Kühne Károly
SFC – innováció.

H0.

3./ Baross Gábor
SFC – elérhetőség
javítása.

4.2

4./ Timaffy László
SFC – környezet,
kultúra és
életminőség.
5./ Göcsei Imre
SFC – belső
kohézió.

4.1; 4.2;
5.1; 5.2

6./ Esterházy
János SFC –
együttműködés.

3.4

H1.

2,3; 3.4

3./ Határon átnyúló
régiók integrációja.
4./ Helyi gazdaságon
alapuló
versenyképesség.
5./ Összeköttetések
javítása.
6./ Táji és kulturális
értékeinek
összekapcsolása.
1./ Foglalkoztatási
ráta: 75%.

AJÁNLÁSOK A KÖVETKEZŐ TERÜLETI SZINTNEK

2./ K+F a GDP 1,8%a.
3./ CO2 kibocsátás 10%.
4./ Megújuló energia
14,65%.
5./ Energiafogyasztás: -2,96
millió t.

SOPRON TK*

OFTK

GYMS MEGYE TK

1.1; 2.1;
4.2
H3.;
1.2;
1.1; 4.2;
H0; 5.2

1.3

H2.;
1.1;
H0; H3.;
1.2; 4.1;
4.2; 5.2
H3.;
4.1; 5.2
4.1; 4.2;
5.2

3.1; 3.4
6./ Korai
iskolaelhagyók: 10%.
3.1;
7./ Felsőoktatásban
tanulók 30,3%
8./ Szegények és
kirekesztettek
száma: -450.000 fő
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1./ Humán
erőforrás
fejlesztése.
2./ Gazdaság
javítása
3./
Közlekedéshálózat
fejlesztése.
4./ Környezet
javítása.
5./ Települési
adottságok
hasznosítása.
6./ Multi- és
interregionális
kapcsolatok
erődítése
7./ Sopron
központi
szerepének
erősítése.

H0.; H1.;
3.1; 3.2;
3.3; 3.4
H1.; 1.1;
1.2; 1.3
H1.; 4.2

H0.; H3.;
5.1; 5.2
1.2; 1.3;
2.1; 2.2;
2.3; 4.1;
5.1
1.1; 2.1;

1./ Erőforráskoncentráció.
2./ Térségi
összefogás.
3./ Beruházások
összekapcsolása.
4./ Térségi
együttműködés.

H0.

1.1; 2.1
1.1; 1.2

Alapvető
cél

Alapvető
cél

H0; 1.3;
3.4

sötétkék =

horizontális / alapvető célok illeszkedése

világoskék =

tematikus célok illeszkedése

szürke =

nincs érintettség

*

Sopron MJV TK illeszkedő horizontális, vagy tematikus céljainak jele

Ágazati stratégiákhoz való illeszkedés
STRATÉGIA MEGNEVEZÉSE
CÉL
Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020. Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése
Wekerle Terv
A hazai vállalkozások Kárpátmedencei pozícióinak erősítése.
Nemzeti Fenntarthatósági Fejlődés A fenntartható fejlődés az ember
Keretstratégia
boldog és értelmes életvitelétnek
előmozdítását
és
a
közjó
kiteljesedését célozza úgy, hogy az
emberi tevékenységek a Föld
környezeti
eltartó-képessége

SOPRON TK ILLESZKEDŐ ELEMEI*
H0.; 5.2
Alapvető cél; 1.1
H0.
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STRATÉGIA MEGNEVEZÉSE
Semmelweis Terv

Nemzeti Közlekedési Stratégia

CÉL

szabta határokon belül maradnak
Hatékonyan
működő,
a
kor
technikai fejlettségi színvonalát
tükröző
egészségügyi
ellátórendszer kiépítése, amelyhez
egyenlő eséllyel fér hozzá az
ország valamennyi lakója.
Társadalmi célok:
▪ Környezetre gyakorolt negatív
hatások csökkentése, klímavédelmi
szempontok érvényesítése.
▪ Egészség- és vagyonbiztonság
javulása.
▪ A gazdaság hatékonyságának,
növekedésének elősegítése.
▪ Foglalkoztatás javulása.
▪ Lakosság jólétének és mobilitási
feltételeinek javulása.
▪ Területi
egyenlőtlenségek
mérséklése.
▪ Társadalmi
igazságosság,
méltányosság javítása.
▪ Az ország egyes térségeinek a
nemzetközi gazdasági, mobilitási
folyamatokba ágyazása.
Közlekedési célok:
▪ Társadalmi szinten hasznosabb
közlekedési szerkezet kialakítása.
▪ Szállítási
szolgáltatások
színvonalának és hatékonyságának
növelése.
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3.3

5.2

3.3;
1.1; 1.2
1.3
1.3; 4.2
3.4
3.4
1.1

5.2
4.2

sötétkék =

horizontális / alapvető célok illeszkedése

világoskék =

tematikus célok illeszkedése

*

Sopron MJV TK illeszkedő horizontális, vagy tematikus céljainak jele

A vizsgálat egyértelműsíti, hogy Sopron MJV jövőképe és célrendszere teljes mértékben
illeszkedik az európai, a hazai és a térségi szint terveihez.

Célrendszer belső koherenciája
A jövőkép és a célok közötti belső összefüggések a Célhierarchia ábrán jól követhetők. Az
összefüggések mélységének érzékeltetésére szolgál ennek modellszintű bemutatása. A
következő ábrán bemutatott állapot egyetlen pillanatig áll fenn, a körpályákon
elhelyezkedő elemek újra és újra átrendeződnek.
A középpontban a jövőkép áll állandó vonzást gyakorolva a környezetére. Ennek
elérésére stratégiai célokat tűz ki a város, melyek előtt mindig ott lebeg a város jövőben
elképzelt állapota. Ezek foglalják el az első körpályát. Az átfogó célokat azonban
lépésenként, tematikus célokat teljesítve valósíthatjuk meg. Ezek a célok egy újabb
körpályán helyezkednek el. Az egészet körülveszik a horizontális célok. Ezek helyzetére a
stabilitás és instabilitás kettőssége jellemző. Stabilitásukat a célok alapvető jellege,
erőssége, instabilitásukat pedig a hozzárendelődő szintek folyamatos változása adja.
Magából a jövőképből erednek, mégis valamennyi elemmel kapcsolatba tudnak lépni. A
horizontális célok közül kitüntetett helyet foglal el a fenntarthatóság, éppen ezért ennek
önálló körpályát jelöltünk ki.
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A kimerevített időpillanat – statikus jellege miatt – harmóniát sugároz.

C/3. KIINDULÁSI ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

C/3.1. A STRATÉGIÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK MEGHATÁROZÁSA
A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia
párhuzamosan, egymásra épülve készül, ezért ennek a fejezetnek a kidolgozása
esetünkben nem releváns.

C/3.2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKHÖZ SZÜKSÉGES ADATOK MEGHATÁROZÁSA
Jelen munka nem áll meg a Településfejlesztési Koncepció kidolgozásánál, azt az
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésével projektekké bontja le. A
településrendezési eszközök módosításának szükségessége a koncepció alapján
eldönthető, a helyszínek pontos ismeretét azonban az ITS-re bízza.

C/3.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOK
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012-ben hagyta jóvá igazgatási területére
vonatkozó Településszerkezeti Tervét. A tervben megjelenő elhatározások az alábbi okok
miatt kisebb kiigazításokat, módosításokat igényelnek:




Tervezett közlekedési infrastruktúra-elemek nyomvonal és helyszín-változása.
További területigényes fejlesztések kijelölése.
Jogszabályi módosításokhoz való igazodás.

Műszaki infrastruktúra térbeli rendjének módosítási javaslata


M85 várost elkerülő szakasza és csomópontjai.
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ÉNY-i összekötő szakasz és csomópontjai.
D-i forgalmi gyűrű.
Nyugati városrészen belül összekötő kapcsolat kialakítása.
Gyűjtő utak hálózatossá fejlesztése.
Gyűjtőúthálózat feleslegessé váló elemeinek törlése.
Vasúthálózati fejlesztések.
Felszámolásra kerülő vasúti nyomvonalak közúti közlekedésre történő igénybevétele.
IMCS helybiztosítása, a vasútvonal alatti közúti és gyalogos átvezetéssel, valamint
a kiépítendő autóbusz pályaudvarral együtt.
Kerékpárút kijelölése.

Javasolt területfelhasználási változtatások









IMCS helybiztosítása:
o Autóbusz-pályaudvar helyének rögzítése.
o P+R parkoló kijelölése.
Felhagyott vasútvonalak helyének hasznosítása.
Zöldfelületek differenciálási lehetőségeinek kihasználása:
o Közpark.
o Közkert.
o Beépítésre nem szánt fásított köztér.
o Beépítésre nem szánt burkolt köztér.
P+R parkoló(k) kijelölése:
o Turisztikai célú P+R parkoló.
o Ausztriai munkavállalók számára kijelölt P+R parkoló.
Uszoda bővítés helyigénye:
o Versenymedencével való bővítés.

C/3.4. JAVASLAT AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE
Sopron MJV számára az örökségvédelem kiemelkedő terület. Műemlékeinek – melyek
közül jó néhány önkormányzati tulajdonban áll – fenntartása jelentős forrásokat igényel.
A belvárosban található önkormányzati bérlakások funkcióváltása, új közösségi igények
megjelenése a műemléki elvek érvényesítésének lehetőségét növelné. A bérlakások
elhelyezésére a kompakt, speciális igényekkel nem fellépő épületek jöhetnek szóba. A
fenntartási költségek mérséklése mellett az önkormányzati bérlakások koncentrációjának
alacsony szinten tartása is kívánatos.
A műemlékek különleges felújítási igényeire mintatervek kidolgozását kell megkezdeni. A
szerkezeti csomópontok megtervezése, az azonos elvárások rögzítése, a javasolt
megoldások felvázolása, a költségbecslések elkészítése túllendítheti a kezdeti
kétkedőket. Az egyetem – akár az oktatás részeként – a műemléki helyreállításnál
alkalmazható megoldások mintajegyzékét állíthatja össze, amelyet évről évre
kiegészíthet, míg meg nem születik a minden részletre kiterjedő csomóponti tervsablon.
A város „zászlóshajó”-projektekkel kívánja a megújulási folyamatot elindítani. Több
meghatározó épület arculati erősítése, felújítása a környezet felértékelését is
előmozdíthatja. Van ráció az egymás közvetlen környezetében található épületek
megújításában is, de a város egészének érdekét mégis a kellő távolságra elszórt épületek
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rehabilitációja jelenti. Ebben az esetben ugyanis nem pontszerűen, hanem felületszerűen
terjedhet tovább az elindított folyamat, ami egyszerre nagy területen érezteti hatását.
További eszköz a közterületek minőségi átépítése, ezzel ösztönözve a közterülettel
határos épületek megújulását. A Várkerület egészére tervezett projekt a felértékelődés
és a vonzás kettőssége által kíván hatást gyakorolni a szomszédos épületállományra.
A felújítások tervezésénél a klímatudatosság elveit kell alkalmazni. Mind az
energiahatékonyság, mind a megújuló energiaforrások felhasználása, mind a szélsőséges
időjárási viszonyokat ellensúlyozó kialakítás – részben a viharok elleni védelem, részben
a nyári napvédelem, részben a hirtelen lezúduló csapadék helyben tartása – szerepet
kaphat az épületek tervezésénél, kivitelezésénél.
A felújítások megvalósítását követően az állagromlások elkerülése válik elsőrendű
feladattá. A környezetszennyezés mérséklése – részben az alkalmazott tüzelőanyag
megválasztásával, részben a közlekedési terhelések csökkentésével, mint például a
forgalomcsillapítás, vagy a tehermentesítő utak kiépítése – az épületek jó karban
maradásának egyik záloga.
A tervezett jövőkép egyik pillére éppen a rendelkezésre álló (köz)épület állomány
jelenléte, amely a hátterét jelenti a betölteni kívánt szerepnek. Ezen épületek
funkcionális használatba vétele, felújítása üzenetet hordoz a magántulajdonosoknak is:
érdemes áldozni az épületek karbantartására, fejlesztésére, hiszen egy megújuló, élettel
teli város elemeivé válik.

Összegzés: Sopron MJV településfejlesztési koncepciója részletes helyzetelemzést és helyzetértékelést követően, az adottságok ismeretében született
meg. Kidolgozása során a partneri egyeztetéseken megismert helyi
elképzelések figyelembe vétele, a jogi környezet betartása, a területi stratégiák
elvárásainak teljesítése megvalósult.
A város nagytávú fejlesztési terveit befolyásoló stratégiai dokumentum
meghatározta a város számára kedvező, és egyben rászabott jövőképet. Nem
rögzített azonban egyetlen hozzá vezető utat. A jövőkép elérésére ugyanis, több
irány is alkalmas. A kitűzött célokat teljesíteni kell, ám nem a cél teljesítése,
hanem a jövőkép elérése a feladat.
Jelen Településfejlesztési Koncepcióban meghatározott jövőkép elérésének első
állomása a középtávú terveket rögzítő integrált településfejlesztési stratégia
kidolgozása. Az ITS kiemeli azokat a fejlesztési elemeket, amelyek integrált
szemléletű megvalósítása karnyújtásnyira közelíti a célhierarchia stratégia
céljai, ezáltal az alapcél érvényesülését.

2.
2.

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN
NYILATKOZÓ SZERV/SZERVEZET
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
Állami Főépítész

ÉRDEMI ÉSZREVÉTEL,
MÓDOSÍTÁST/VÁLASZT IGÉNYLŐ VÉLEMÉNY
• „A megküldött vizsgálati anyag és annak kapcsán
született településfejlesztési koncepció tervezet
alapos, szakszerű és következetes munka.”
• „A vizsgálati anyag feltáró, elemző, majd értékelő
szerkezete biztosítékot jelent a tárgyilagos és
előítélet mentes megközelítésre, ennek alapján
objektív módos felépített, reális jövőkép és
célrendszer felállítására.”
• A kijelölt jövőkép kapcsán fogalmazódik meg:
„Ennek persze személyi, szervezeti, intézményi és
persze szemléleti feltételei vannak, melyeket a cél
elérése érdekében meg kell teremteni. Ilyen
kérdéseket azonban sajnos a koncepció tervezete
nem érint.”

• „Dicsérendő a vizsgálatok során az épített környezet
eltérő minőségei számára felállított karakterológia, a
jellegük szerint összetartozó városépítészeti
egységek meghatározása.”
• Szerencsés és eddig ilyen egyértelműséggel meg
nem fogalmazott,…gondolat, mely a város területén
erdőtelepítést javasol.”
• „Ésszerű az a gyakorlatias megközelítés, mely a
gazdasági és kulturális összetartozás és
együttműködés alapját a térség közlekedési
kapcsolatok kiépítésében, hálózati és csomóponti
értelemben egyaránt jó működésében, az eltérő
hálózatok összekapcsolása terén látja meg.”

ELFOGADOTT/EL NEM FOGADOTT
VÉLEMÉNYEK INDOKLÁSSAL

• Választ nem igényel.

• Választ nem igényel.

• Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)2.7. pontja a
Településfejlesztési koncepciót olyan
dokumentumkénthatározza meg, amely „a
változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú
távra” meghatározza. Nem tekinti intézkedési
tervnek, így a személyi, szervezeti, intézményi
hozzárendelés nem elvárt ettől az anyagtól. Ezt a
tartalmat a 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet az
integrált településfejlesztési stratégiához rendeli.
• Választ nem igényel.

• Választ nem igényel.

• Választ nem igényel.

• „Kifejezetten üdítő és fontos gondolat a
környezetbarát belvárosi közösségi közlekedés
kapcsán érzékeltetni, hogy a kívánt változásokhoz a
tömegközlekedés jelentős átszervezése is
hozzátartozik.”
• „A szerzők – egyébként jogi értelemben teljesen
indokoltan – elhárítják örökségvédelmi
hatástanulmány készítését.” Ugyanakkor végig kell
gondolni, hogy a változások örökségi értékeket nem
sértenek-e, elősegítik-e azok feltárását, tartós
fennmaradását „miként meg is teszik e munka
készítői mind a megalapozó vizsgálat, mind a
dokumentum tervezet kapcsán.”
• „Dicsérettel kell említeni a településfejlesztési
koncepció-tervezet tömörségét. Egy hatékonyan
működő, széles helyi társadalmi rétegeket
mozgósító koncepciónak, egyszerűnek és könnyen
átláthatónak kell lennie.”
• „Minden részletében pozitív, nagyszerű jövőképet
fest föl, mely már-már meseszerű. … Nem szabad,
hogy megalapozatlan illúziókat keltsen, mert a
csalódások elbizonytalanítanak a végrehajtásban. …
A jövőképnek tehát már csak a kontroll alatt tartás
érdekében az elkerülendő veszélyekről is kell
szólnia.”
• A lakosságszám „növekedés megtörténtéhez …
semmiféle beépítésre szánt területi növekedés nem
szükséges. Sopron minden övezeti típusból elegendő
tartalékkal rendelkezik a következő száz évre.”
• Átgondolást igényel, „hogy azok a változások,
melyeket a koncepció a jövőkép felfestésekor leír
mitől is valósulnak meg?” „Üdvös, ha már a

• Választ nem igényel.

• Választ nem igényel.

• Választ nem igényel.

• A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, amely a
településfejlesztési koncepció tartalmi elemeit rögzít,
ilyen munkarészt e dokumentum számára nem ír
elő.Kockázatelemzést az integrált településfejlesztési
stratégiához, mint középtávú fejlesztési programhoz,
tart szükségesnek.
• Az erőteljes népesség növekedés eredményezne
csupán ilyen szükségletet, de ezzel nem számol a
terv. Valószínűleg félreérthető a fogalmazás, hiszen
éppen a meglévő területek elégséges voltát
hangsúlyozza az anyag több esetben is.
• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete a
megvalósítás eszközeinek, szervezeti
kereteinekbeazonosítását az integrált

koncepció szintjén is körvonalazódik a célok
megvalósítását elősegítő helyi intézményrendszer,
illetve az egyes célrendszerek megvalósításának
felelősei.”•
2.
3.

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

településfejlesztési stratégia tartalmi
követelményeként nevesíti.

• A Felügyelőség eltérő véleményként a Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóságának észrevételét idézi,
egyetértve azzal.
• Egyéb kifogást nem emelnek.

• Választ lásd a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatósága által tett megjegyzés válaszában.

3/a. Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság

• Nem emeltek kifogást.

• Választ nem igényel.

4.

• A [TK] dokumentáció 14. oldalán található
térképvázlat szerint a vasútvonal-fejlesztés tervezett
nyomvonala érint közösségi jelentőségű és országos
jelentőségű védett területeket. Kérik a nyomvonal
áttervezését.

• A jelzett térképen a Cashfund – Ákmi – FömtervUvaterv Konzorcium Győr – Sopron – oh. vasútvonal
kétvágányúsítási projekt Tanulmánytervének 2012.
júliusi nyomvonala szerepel tájékoztatási célból. Sem
a Településfejlesztési Koncepció, sem az Integrált
Településfejlesztési Stratégia nem hivatott magának
a nyomvonalnak a kijelölésére, mint ahogy nem
hivatott a tervezőktől kapott nyomvonalak
módosítására sem. Mind a TK, mind az ITS a
dokumentáció készítésének periódusában ismert
elemek bemutatására vállalkozik.
• A TK megfogalmazása nem takar pontos területkijelölést, az csupán utal a lehetséges helyszínre.
Fertőrákos településrendezési eszközei
(településszerkezeti és szabályozási terve Egyéb
különleges területbe (K 01) sorolja az Emlékpark
területét, ennek megfelelően kulturális, szórakozató
és azt kiszolgáló épületek helyezhetők el maximális
500 m2 beépíthetőséggel, 6,0 m megengedett
legnagyobb építménymagassággal, 95%
megengedett legkisebb zöldfelületi aránnyal.

Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság

• A Volt Fesztivál helyszínéül kijelölt Páneurópai Piknik
területének egy része országos jelentőségű védett
terület. A rendezvények megtartása itt várhatóan
kedvezőtlen hatással lesz a védett értékekre. Egyéb
területeket javasolnak.

• Választ nem igényel.

A Volt Fesztivál új helyszínének megtalálása
természetesen a természetvédelmi elvekkel
összhangban, a javasolt területeket is megvizsgálva
fog megtörténni.
5.

Nemzeti Környezetügyi Intézet
Észak-dunántúli Kirendeltsége

• A TK/2.6 pontjának (Illeszkedés és koherencia)
kiegészítését kérik
▫ a Nemzeti Vízstratégia célkitűzéseivel és
illeszkedő elemeivel, valamint
▫ az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
célkitűzéseivel.

6.

Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

• Több tételesen hivatkozott javítást, kiegészítést kért
az anyagban:
276. old. (vízrajz- javítást kér), 320. old (Igazgatóság
neve, Fertő tó vagyonkezelői állapota - javítást kér),
320. old. (Fertő tavi vízitelep - javítást kér), 396. old.
(Felszíni vízrendezés - javítást kér), 421. old. ((Fertő
tó vízgyűjtője – javítást kér)
428. old. (Árvízvédelem - bővebb kifejtést javasol),
436. old. (Árvízveszélyes terület - bővebb kifejtést
javasol)
A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatályosságára
hívta fel a figyelmet.

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

• Nem emelnek kifogást a dokumentumokban
foglaltakkal szemben.

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Soproni Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

• A tervezet véleményezésének illetékességét áttette
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez.

• A kiegészítés megtörtént.

• A javítások megtörténtek.

• Az anyag nem vállalkozik egy felszíni vízrendezési
tanulmány részletezettségére. Célja a város minden
elemének számbavétele, és az adott témakör
legfontosabb megállapításainak rögzítése.
• A javítás megtörtént. /Az anyag készítésének
időpontjában hatályos jogszabály szerepel jelenleg a
dokumentumban./
• Választ nem igényel.

• Választ nem igényel.

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

• A megkapott dokumentumokhoz közegészségügyi
szakhatósági szempontból hozzájárul.

• Választ nem igényel.

9.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

• Az előzetes véleményükben foglaltakat fenntartva, a
településfejlesztési koncepció és az integrált
településfejlesztési stratégia elfogadását
támogatják.

• Választ nem igényel.

10.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

Nem nyilatkozott.

11.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőség

Nem nyilatkozott.

12.

Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ

• „Megfontolandónak tartjuk a hosszútávra szóló
koncepcióban a kiemelkedő, egyetemes értéket
hordozó világörökség szerepeltetését.
Ezen észrevétellel együtt tárgyi tervezet ellen a
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ kifogást nem emel.”

13.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal
Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

A vélemény döntően egyetértő, támogató jellegű.
Konkrét javaslatok:
• A belvárosi turizmus vonzóvá tétele érdekében
további jelző- és információs táblák kihelyezése,
sétaútvonalak kijelölése javasolt.

• A településfejlesztési koncepció részét képezi a
megalapozó vizsgálat, mely részletesen foglalkozik
Sopron MJV egyetemes értékeivel, így a
világörökséggel is. Maga a koncepció – terjedelménél
fogva – nem vállalkozhat valamennyi elem
megismétlésével, feladata az irányok felvázolása, a
célok kijelölése. 4. számú stratégiai fejlesztési célként
rögzítésre került a „Művi és természeti környezet
fejlesztése, örökségvédelem”-témakör, így ezen
tématerület kiemelt figyelmet élvez.

• Az ITS tematikus turisztikai projektcsomagja
tartalmazza a javasolt fejlesztéseket.

• Várkerületi pavilonok meghatározott építészeti
arculattal és előre kijelölt helyekre telepítése
javasolt.

14.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Földhivatala

15.

Vas Megyei Kormányhivatal
Erdészeti igazgatósága

16.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Talajvédelmi és Agrárkörnyezetgazdálkodási Osztály

• Koncepció C3.4 fejezetében említett
mintacsomópontok, sablon-megoldások nem tudják
a tapasztalattal rendelkező tervezők, kivitelezők
tudását pótolni. A felújításokat követő
karbantartásra javasolják egy állandó karbantartómunkacsoport létrehozását.
• A jogszabályi elvek ismertetése mellett, az átlagos,
ill. átlag alatti földrészleteket minőségi osztályát
megadta művelési ágak szerint.
A TK kidolgozásának objektív akadályát nem látja, a
részletes tervdokumentáció és munkarészek
megküldését szükségesnek tartja.
• „A megküldött tervdokumentáció alapján
megállapítom, hogy a tervbe beépítésre kerültek az
erdészeti hatóság VAG/01/5995-2/2013. sz. előzetes
szakhatósági véleményében foglaltak.
A településfejlesztési koncepcióhoz kiegészítő
észrevételt nem teszünk.”
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága igazgatójának
felhatalmazása alapján tett észrevételeik az alábbiak:
• Atermőföld területeket érintő, vagy azokkal
szomszédos beruházások tervezése során a
vonatkozó törvény szerintitalajvédelmi szempontú
irányelveket meg kell határozni.
• A Talajvédelmi hatóság az engedélyező eljárások
során érvényesíti a talajvédelmi jogszabályi
kötelezettségeket.

• Az örökségvédelem hangsúlyos szempontként
szerepel a fejlesztési dokumentumokban. A
várkerületi projektek a Belváros egységes arculati
megteremtésének, megőrzésének fontos elemei.
• A megállapítás pozitív,a javaslat megfontolásra
méltó.

• A TK, illetve az ITS megalapozó vizsgálati anyagának,
a kidolgozott TK, illetve ITS dokumentációjának
tartalma megfelel a jogszabályi követelményeknek,
ezért a szakhatóság által hiányolt részletes
tervdokumentáció a tervanyag bizonyos
félreértésére utalhat.
• Választ nem igényel.

• Választ nem igényel.

• Választ nem igényel.

17.

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal

• Külön észrevételt nem tesznek.

• Választ nem igényel.

18.

Soproni Rendőrkapitányság

• Észrevételt nem tesznek.

• Választ nem igényel.

19.

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság

Nem nyilatkozott.

20.

Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Soproni Hatósági Iroda

• A tervezettel kapcsolatban Hatóság kifogást nem
emel.

• Választ nem igényel.

22.

Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

• „A stratégia részletesen foglalkozik a kijelölt
gyógyhelyre, illetve annak védőterületére vonatkozó
előírásokkal, ezért ellene kifogást nem emelek.”

• Választ nem igényel.

1.

TERÜLETI, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
Győr-Moson-Sopron Megyei
• „A Településfejlesztési Koncepció és az ITS
Önkormányzati Hivatal
megalapozó vizsgálata a területrendezés,
Területfejlesztési és
területfejlesztés tekintetében megfelelő
Területrendezési Iroda
részletességgel elemzi és értékeli az Országos és
Megyei Területrendezési Terv elhatározásait,
Sopront érintő elemeit. Továbbá részletesen elemzi
az agglomeráció településeinek rendezési terveit.”
• „Mivel a város ¾-ét osztrák települések ölelik körül,
szerencsés lett volna, ha a pár sorban kifejtett
meglévőségek mellett kissé részletesebben kifejtik,
hogy ezen települések esetében milyen kapcsolódási
területek, összefonódások stb. alakultak ki, lelhetők
fel.”

• Választ nem igényel.

• Az anyag több fejezete is részletesen foglalkozik
Sopron és az osztrák települések kapcsolatával:
települések – A/4.9. fejezet; demográfia – A/7.1.
fejezet; életminőség – A/7.4. fejezet; oktatás – A/8.1.
fejezet; egészségügyi szakellátás – A/8.2. fejezet;
gazdaság – A/9.1. fejezet; turizmus – A/9.5. fejezet;

• „Meglátásom szerint – amennyiben a város valóban
a Fertő-térség központi városaként képzeli a jövőjét
– mindenképpen célszerű lenne megkeresni a
környező településekkel való együttműködés
lehetőségeit, valamint koncepcionális szinten
megfogalmazni egy agglomerációként, együtt
működő, egymást segítő települések összességeként
elérendő célokat.”
• „Amennyiben [Sopron] a Fertő-térség központi
városaként képzeli el a jövőjét, célszerű lenne
megkeresni a környező településekkel való
együttműködés lehetőségeit.”

1.

2.

PARTNEREK
Győr-Moson-Sopron Megyei
Mérnöki Kamara

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

• A koncepcióból hiányolják a prioritások és a
sorrendiség meghatározását olyan területeken, mint
például a parkoló-csökkentés a belvárosban.
• Hiányolják továbbá a korábbi esettanulmányok
aktualizálását és az új elképzelésekhez szükséges
hatástanulmányokat.
További hatástanulmányok elvégzését tarják
szükségesnek a közlekedés, a felszíni vízrendezés,
valamint az ingatlangazdálkodás témakörében,
melyekhez a kamara szakértői kapacitását –
megrendelésre – rendelkezésre bocsátja.
Javaslataik az alábbiak:
• Az agrárium tekintetében védendő területeket a
továbbiakban is kérik -a lehetőségekhez mérten-

táji és természeti értékek – A/12.3. fejezet;
közlekedési kapcsolatok – A/15.2. fejezet; vízellátás –
A/16.1. fejezet; Fertő-tó – A/18.2. fejezet;
foglalkoztatottság – B/1.1. fejezet;
• A célrendszer felállítása jelen esetben Sopron MJV
számára született meg. A javasolt agglomerációs
szintű célok megfogalmazása jelen
Településfejlesztési Koncepció elfogadását követően,
annak elősegítésére valóban hasznos, túlmutat
azonban jelen dokumentáció keretein.

• Választ nem igényel.

• A célrendszer a sorrendiséget rögzítette, a
prioritásokat kijelölte.
• A koncepció irányt mutat, a részletek kidolgozása
nem e műfajtól elvárt feladat.
• A településfejlesztési koncepció részletezettségén
túlmutató felvetés.

• A dokumentum a jó termőhelyi adottságú
mezőgazdasági területek megtartására nagy

3.

4.

Helyi Érdekegyeztető Tanács
munkavállalói oldal

FTVÖ Egyesület

változatlanul hagyni.
• A városi vásárcsarnok felújítását elengedhetetlennek
tartják.

hangsúlyt fektetett.
• A vásárcsarnok felújítása szerepel az ITS tematikus
gazdaságfejlesztési projektcsomagjában.

• Közlekedés: A gyorsforgalmi úthálózat 2024-ig
történő halasztása gátolja a város további fejlődését.
Szükségesnek tartják a lobbizást az építés
felgyorsítása érdekében.
• Gazdaság-kereskedelem: A városszéli bevásárló
központok létrejötte és a belvárosból hiányzó
színvonalas kereskedelmi szolgáltatások is
hozzájárulnak a helyi lakosság saját célú
gépjárműhasználatának fokozódásához.
• Parkolás: A belvárosi parkolási korlátozások szűkítik
a helyi vállalkozási és kereskedelmi lehetőségeket,
továbbá korlátozzák a terület lakóit a szolgáltatások
igénybevételében, illetve a közlekedésben,
parkolásban.

• Sem a Megalapozó vizsgálatban, sem a TK-ban nem
szerepel 2024-es céldátum. A tervezés jelenlegi
stádiumában 2020-2021-re prognosztizálható az
M85 nyugati szakaszainak átadása.
• A megjegyzést köszönjük, beépül a dokumentumba.

Vizsgálat
• „A megalapozó vizsgálat nagyon alapos, jól tekinti
át az Európai Unió, Magyarország, Burgenland és
Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési
elhatározásait, azok lényegét, illetve a Sopron
térségére vonatkoztathatókat emelve ki belőlük.
Külön dicséretet érdemlő része az anyagnak az
adottságok – problémák egy térképen történő
ábrázolása, amely a dolgokat a helyhez való
viszonyukban képes megjeleníteni.
• „A sok előny mellett hátrány a jelmagyarázat hiánya,
és a térképnek az erős hatások mentén történő
további ki nem terjesztése.”
• „A vizsgálat nagyon bőséges, de a szomszéd

• A belvárosi parkolási korlátozások a történelmi
belváros megújításának és a Várkerület
rehabilitációjának részét képezik – egységes
koncepció mentén. Az ettől való eltérés visszalépést
jelentene.

• Választ nem igényel.

• A jelmagyarázat pótlásra került, elősegítve ezzel a
hatások érvényesülését.
• A világörökségi védelem az alábbi települések

települések tekintetében egyoldalú, hisz nem ír arról
az agglomerációs nyomásról, amely Sopron
nagysága miatt a kultúr-táj jelleggel világörökség
listán lévő Fertő parti településeken lakóterület
növelés érdekében késztetődik.”

• Saját településrendezési eszközeiben sem említi,
hogy Balf településrész a világörökségi listán van.

• Logikusabb volna a város és a vonzatok külön
tárgyalása.

• A kultúrát a színház, zene, múzeumok, könyvtárakra
szűkíti.

beépített területeit érinti: Balf (Sopron), Fertőd,
Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszéplak, Hegykő,
Hidegség, Nagycenk. A 2001. és 2011. Népszámlálási
adatok lakónépességre vonatkozó értékeit megnézve
nem rajzolható ki egyértelmű tendencia. Az érintett
települések közül Fertőd az országos átlaggal
megegyező (97,4%) csökkenést mutat. Fertőrákos
lakónépessége nem változott. Nagycenk
lakónépességének száma enyhén emelkedett
(101%), Fertőszéplak (108%) és Hegykő (114%)
emelkedett, míg Fertőhomok és Hidegség több mint
20%-al megnövelte lakónépességét. Ugyanakkor ez
utóbbi 2 település még mindig kistelepülésnek
számít a maga 608, illetve 357 fő lakónépességével.
• A településrendezési eszközök ismertetésénél –
lévén valamennyi tématerület önálló fejezetben
mutatja be részletesen saját adottságait – nem tér ki
az anyag minden elemre.
Az anyag több fejezete is foglalkozhat egyazon
témakörrel. Az ismétlések elkerülésére/mérséklésére
Balf világörökségi helyszínhez tartozását az A/14.5.
fejezet Világörökség alfejezete tartalmazza.
• A dokumentumok tartalmi felépítése a 314/2012
Korm. rendelet előírásait követi, amely elsődlegesen
a város területére koncentrál. A környező
településeken található kulturális értékek,
intézmények szisztematikus, részletekbe menő
bemutatása nem tartozik jelen tervezési feladat
tárgykörébe.
• A dokumentum egésze a széles értelemben vett
kultúra fogalmát használja. A jelzett, szűkített rész a
Humán közszolgáltatások fejezeten belül található,
míg számos egyéb kulturális vonatkozást tartalmaz a

• Javasolja, a klimatikus levegő minőségi változásának
elemzését.

• A Várkerületen belüli történelmi Belváros tényleges
megújítására kellene egy teljesen komplex
tanulmány.

• Burgenland és Sopron összevetését hiányolja a
támogatási összegek tekintetében.

• Portál Program részletezését javasolja.

Településfejlesztési Koncepció
• Vitatja, hogy egy volt megyeszékhely számára a
központi szerep újraértelmezése elégséges cél-e,
miközben maga „az ausztriai munkába járók
szállásadója” szerepkört nevesíti számára.
• A társadalmi és környezeti célokkal egyetért.
• Fontosnak tartja a Sopronban letelepült tanári kar
társadalomra, kulturális igényességre való hatását.
• A kulturális kínálatból hiányolja a nagyobb térséget
vonzó rendezvényeket, kiállításokat.
• A sportélet területén egy Európa-bajnokságba való
bekapcsolódást javasol.
• Az épületek tájolásának, a város átszellőzésének

7. Társadalom főfejezet, valamint a 9.5 Turizmus és a
14.6 Épített környezet értékei alfejezet.
• Az A/17.3 fejezet részletesen elemzi a levegő
minőségét, míg a Koncepció több helyen is
foglalkozik a levegőtisztaság megőrzésének
eszközeivel.
• Az ITS-ben a Belvárosi Akcióterület projektjei között
szerepel „A történelmi belváros újjáélesztése és a
belső várfal övén kívüli területek felújítása” c.
komplex projekt, melynek megvalósítását Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány, vagy Akcióterületi
Terv fogja megalapozni.
• A fejlesztési dokumentum célja egy adott történelmi
időpont átvilágítása, nem kíván történelmi
mélyrétegeket érinteni. Utóbbi a műfajtól nem is
elvárt.
• A stratégiai dokumentumok integrált megközelítésük
okán egy-egy terület teljes vertikális elemzésére nem
vállalkozhat.
• Az újraértelmezés kifejezés kellően árnyalja azt a
feladatot, amelyet Sopron egykori szerepkörének
felépítése takar.
• Választ nem igényel.
• A megállapítás pozitív. Az „egyetemi potenciál”kifejezésbe ez is beletartozik.
• A „sokszínű rendezvények” és a „gazdag múzeumi
kínálat” ezeket is takarja.
• A sportinfrastruktúra fejlesztés a tematikus részcélok
között szerepel. (3.3.)
• A koncepció önálló stratégiai célként nevesíti a

fontosságára hívja fel a figyelmet.
• Kéregvasútként való átépítés lehetőségeinek
átgondolását tartja fontosnak.
• A Rák-patak említését hiányolja.

Célok, horizontális célok
• Egyetért a sopronivá válás megerősítésére helyezett
hangsúlyokkal.
• „A »fenntartható« kifejtéséhez fogadják őszinte
gratulációmat! Ritka az a fejlesztési elképzelés,
amely a társadalmat, az egyént és a természetet így
képes sorba rendezni.”
• Több tematikus cél egyazon részcél által történő
elérhetőségét észrevételezi.

• A rehabilitáció szó helyett a revitalizáció szó
használatát tartja szerencsésebbnek.
• A Tematikus célok kiegészítését javasolja:
▫ a telkek, épületek tájolhatóságának, a
kerthasználat lehetőségeinek meghatározásával,
valamint
▫ az átszellőzés lehetőségének fenntartásával.
Területi célok
• Alapvetőnek tartja a Belváros területére kiterjedő
komplex vizsgálat elkészítését.

klímaváltozás hatásaira való felkészülést.
• Az egykori terv megvalósulása anyagi oldalról hiúsult
meg. A kéregvasút feletti telkek értékét a
rezgésterhelés valószínűleg csökkentené.
• A Vizsgálat A/12.1. fejezetének Vízrajz alfejezetében,
valamint az A/16.1. Víziközművek fejezetének
Csapadékvíz alfejezetében a Rák-patak bemutatása
szerepel.
• Választ nem igényel.
• Választ nem igényel.

• A Célfa ábrán jól látható, hogy adott tematikus
részcél teljesítésével nemcsak egyetlen tematikus cél
elérése segíthető, hanem -lévén összetett jelenségkusza hálók halmaza által érhetjük el a kitűzött
Alapvető célt.
• Az OTÉK fogalommagyarázatát követő értelmezés
alapján az érintett terület esetén mindkét kifejezés
használata szakszerű.
• Mindkét javaslatot tartalmazza a dokumentáció
C/2.2.Horizontális célok meghatározása c. fejezete.
Az első az „Intelligens”, a második a „klímatudatos”pillérhez közvetlenül kapcsolódik.

• Az ITS-ben a Belvárosi Akcióterület projektjei között
szerepel „A történelmi belváros újjáélesztése és a
belső várfal övén kívüli területek felújítása” c.
komplex projekt, melynek megvalósítását Részletes

• A Kurucdomb jövőbeni funkcióját tartja
szükségesnek megtalálni.
• Tómalom és Sopronkőhida egykori kialakítását
vitatja.
• Lőverek városrész esetén komplex vizsgálatot tart
szükségesnek a terület terhelhetőségére
kiterjedően.
Összefoglalás
• Korrektnek, alaposnak ítéli meg a vizsgálatokat, a
javaslatokat pedig reálisaknak tartja. Hiányolja
azonban a nagyobb térség központjává válás
képességének nagytávú felvázolását.
5.

Castanea Környezetvédelmi
Egyesület

• „A megalapozó tanulmány hasznos
alapdokumentum a mai Sopronnak!”
Pozitív jövőkép
• A jövőképet a természeti elemekből kinövő
egészséges, fenntartható életmódban látja.
A Táj értékei
• A tájsebeknek gyógyító hellyé, a barnamezős
területeknek valódi zöldmezős területekké válását
sürgeti.
• A természeti értékek, az erdők fontosságát
hangsúlyozza.
Vízgazdálkodás
• A csapadékvíz helyben tartási elvének megjelenését
üdvözli az anyagban.
• A Lőver uszoda bővítését nem támogatja. Helyette
több kisebb –csapadékvízzel töltött– uszoda
kialakítását tartja szerencsésebbnek.

Megvalósíthatósági Tanulmány, vagy Akcióterületi
Terv fogja megalapozni.
• Az anyag a funkcióváltás és megújítás szükségességét
tartalmazza.
• Választ nem igényel.
• A javaslat megfontolandó. A fejlesztésekhez készülő
megvalósíthatósági hatástanulmány egyik tárgyköre
lehetne az említett vizsgálat.

• A Koncepció a maga terjedelmi keretei között
rögzítette az Alapvető cél eléréséhez vezető utakat.
Kidolgozott, részletes elemeket a projektek
kidolgozása és megvalósítása során lehet elvárni.
• Választ nem igényel.

• A Koncepció markánsan képviseli a javasolt elveket.

• Az észrevételeket (pl. téglagyári tavak gyógyfürdővé
válását) beleépülnek az anyagba.
• A Koncepció kiemelt figyelmet szentel a természeti
elemekre.
• Választ nem igényel.
• Csapadékvíz használatánál a közegészségügyi elveket
maradéktalanul be kell tartani.

Energiagazdálkodás
• A megújuló energia kiaknázása helyett az
energiatakarékosságra helyezi a hangsúlyt.
Közlekedés
• Sokféle javaslatot fogalmaz meg:
▫ „útszéli” tranzitállomássá válás elvetése;
▫ vidéki buszállomás Vasútállomás előtti térre,
vagy Csengery utcai körforgalom és a vasúti híd
közé helyezése;
▫ vasúti aluljáró meghosszabbítása;
▫ belső úthálózat fejlesztése;
▫ környezetbarát közösségi közlekedés;
▫ légi forgalom korlátozása;
▫ szúnyogirtás módosítása.
Életmód, nevelés, oktatás
• Sokféle javaslatot fogalmaz meg:
▫ helyi gazdálkodás támogatása;
▫ fizikai munka nevelési célú felhasználása;
▫ zöldfelületek helyi lakosság bevonásával való
fenntartása;
▫ lakossági bevonás a tervezési folyamatokba;
▫ helyismeret, hazaszeretet erősítése;
▫ természetközeli területek gyermeknevelési
felhasználása.

• Mindkét oldal egyensúlyi állapotának megtalálása
jelenti az optimális megoldást.
• A felvetések mindegyike a fejlesztések
kidolgozásánál megfontolásra kerül.

• A felvetések mindegyike a fejlesztések
kidolgozásánál megfontolásra kerül.

6.

Sopron Régió Turisztikai Központ
Nonprofit Kft.

• Javaslataikat már a dokumentumok kidolgozása
során megtették, közreműködtek azok
elkészítésében, ezen túlmenően újabb javaslatot
nem fogalmaztak meg.

• Választ nem igényel.

7.

Koszorú Mihály

• Előnyt jelentene az egységes helyi építési szabályzat
létrehozása.
• Az autóbusz pályaudvar vasútállomás déli oldalán

• A szabályozási tervek felülvizsgálatánál ezt
figyelembe vesszük.
• A készülő részletes megvalósíthatósági

•

•
•
•
•

•
•

való megvalósításával nem ért egyet. Helyszínként a
GySEV pályaudvar előtti közteret, a Bartók Béla és az
Állomás utca között, a Spar áruházzal szemben
javasolja.
Felveti még a Déli Pályaudvar újbóli megnyitását.
A városrész célokkal egyetértését fejezte ki. Az
oktatási és egészségügyi tervet szintén
kifogástalannak tartja.
Szorgalmazza a 2011-es Népszámlálás adatainak
felgyorsítását.
Fontosnak tartaná a népesség nemzeti
összetételének pontos felmérését.
A VOLT fesztivál tervezett helyszínét pozitívnak
tartja.
„A koncepció csupán csak megemlíti a megújuló
energiahordozókat, azoknak szerepet nem szán,
teljes mértékben a hagyományos vezetékes és nem
vezetékes energiahordozóknak szánja a szerepet.”
A városnak bevétele származna a Greenenergy Zrt.
felvásárlásával.
Fontosnak tartja a kialakított belvárosi kerékpárutak
újrarendezését az igénybevevők kritikái alapján.

• Javaslatot fogalmaz meg egyes utcapárok
egyirányúsítására.
TK = Településfejlesztési koncepció
ITS = Integrált Településfejlesztési Stratégia

tanulmányterv feladata mindezek vizsgálata.

• Választ nem igényel.

• Város kompetenciáján túlmutató észrevétel.
• Város kompetenciáján túlmutató észrevétel.
• Választ nem igényel.
• A koncepció szerepet szán a megújuló
energiahordozóknak. Jövőképének energiaellátási
fejezete rögzíti: „fokozatosan épülnek ki a megújuló
energiák hasznosítására szolgáló rendszerek.”
• Észrevételt köszönjük.
• Várkerület megújulása után, tapasztalatok
figyelembevétele mellett megvizsgálásra kerül a
kérés.
• A célokkal összhangban álló javaslat, mely a
megvalósítás egyik konkrét lehetőségét mutatja be.
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HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS

A/1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
A/1.1. A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN
Sopron MJV térbeli helyzete
Sopron Megyei Jogú Város:







az Európai Unió részeként,
Magyarországon,
a Nyugat-Dunántúl régióban,
Győr-Moson-Sopron megyében,
a Soproni járásban,
a Sopron-Fertődi kistérségben

helyezkedik el
Forrás: OTK

NUTS rendszer
A Nyugat-Dunántúl régió NUTS 2 szintű tervezési-statisztikai régió.
Az Európai Unió regionális felosztása az Európai Parlament és a Tanács a statisztikai célú
területi egységek nómenklatúrájáról szóló 1059/2003/EK rendelete alapján az ún. NUTS
rendszert alkalmazza, mely a népességszám függvényében 3 fő kategóriából áll.

Fejlettség
Az Eurostat 2014. február 27-én tette közzé a legújabb, 2011-es regionális fejlettségi
különbségeket tartalmazó jelentését. Magyarországon a 7 db NUTS 2 szintű régió közül 6
– köztük a Nyugat-Dunántúl régió – kohéziós támogatásokra szorul, mivel egy főre eső
GDP-je nem éri el az uniós átlag GDP-nek a 70%-át sem.
Magyarországi NUT 2 régiók 1 főre eső
GDP-jének aránya az uniós (EU28)
átlaghoz.
A második legmagasabb érték a NyugatDunántúl régió eredménye.

Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-27022014-AP/EN/1-27022014-AP-EN.PDF

Az új adatsorban az EU28 átlagát tekintik 100%-nak, a korábbi EU27-hez képest.
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Az új adatok szerint egyértelmű fejlődést mutat a Nyugat-Dunántúl régió. A 2009-es
60,9%-os értékhez képest az Unió átlagának 68%-ára nőt az 1 lakosra jutó GDP aránya.
Magyarország régiói közül ezzel a legnagyobb arányú fejlődést mutatta fel, hiszen a két
adat között 11,6%-os növekedés áll fenn. Erősödő pozíciója fontos tényező Magyarország
számára, hiszen 4 régiónk is az EU legfejletlenebb 20 régiója között foglal helyet.
Ugyanakkor az ausztriai szomszédos régiók is jelentős fejlődést mutatnak.
Burgenlandban például az egy főre jutó GDP 2011-ben az EU 28 átlag 87% (2009-ben az
EU 27 átlag 82,8%) volt. Ezzel az értékkel jelentősen megelőzi magyarországi
szomszédjait, miközben Ausztriában – bár 3% híján – „átmeneti régiónak” minősül.

Összehasonlító diagram: 2009-2011.

Az Eurostat 2012. március 13-án közzétett, 2009-es regionális fejlettségi különbségeket
tartalmazó jelentése alapján a magyarországi 7 db NUTS 2 szintű régió közül 6 – köztük
a Nyugat-Dunántúl régió – kohéziós támogatásokra szorult, mivel egy főre eső GDP-je
nem éri el az uniós átlag GDP-nek 65%-át sem.
Magyarországi NUT 2 régiók 1 főre eső
GDP-jének aránya az uniós (EU27)
átlaghoz.
A második legmagasabb érték a NyugatDunántúl régió eredménye.

Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-13032012-AP/EN/1-13032012-AP-EN.PDF

Támogatás
A 2014-2020-as keret alapján az Európai Unió összes régiója három meghatározott
kategóriában részesül támogatásban:




a kevésbé fejlett régiók, ahol az egy főre jutó GDP az uniós átlag 75%-a alatt
marad;
az átmeneti régiók, ahol az egy főre jutó GDP a tagállamok átlagának 75 és 90%a között van;
a fejlettebb régiók, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja a tagállami átlag 90%át.
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2014-2020 közötti jogosultság

Az átmeneti régiók is kapnak támogatást a kohéziós politikára fordítható összegből. (A
2014-2020-as pénzügyi keret szerinti 336 milliárd euróból, Bizottsági javaslat alapján,
38,9 milliárd eurót).
A Nyugat-Dunántúl régió ún. „Kevésbé fejlett régió”-nak számít, miközben Magyarországi
viszonylatban a régiók közül a második legfejlettebb.

Magyarország
Magyarország 7 db NUT 2 szintű tervezési–statisztikai régióra került felosztásra:








Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl régió
Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye alkotja.
Régió adatai
Megnevezés

Székhelye

Területe
(ha)

Lakónépesség
száma

Lakások
száma

Települések
száma

Nyugat-Dunántúl
régió

Győr

1.132.796

985.279

427.034

627

Forrás: KSH, 2013. [http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2013.pdf]

Győr-Moson-Sopron megye
2 megyei jogú város, 9 város, 5 nagyközség, 167 község alkotja.
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Megye adatai
Megnevezés

Székhelye

Területe
(km²)

Lakónépesség
száma

Lakások
száma

Települések
száma

Győr-Moson-Sopron
megye

Győr

420.794

448 312

189 440

183

Forrás: KSH, 2013. [http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2013.pdf]

Sopron-Fertődi kistérség
A társulás székhelye: Sopron
Tagjai:
Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu
Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak,
Gyalóka, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs,
Nemeskér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis,
Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und,
Völcsej és Zsira.
Kistérség adatai
Megnevezés

Területe (km²)

Lakónépesség száma

Települések száma

Sopron – Fertődi kistérség

867,75

100 155

39

Forrás: KSH, Helységnévtár 2012.01.01.

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 1.
számú melléklete szerint a Sopron-Fertődi kistérség komplex mutatója 3,80. Ezzel az
országos átlag (2,90) felett helyezkedik el, tehát nem minősül kedvezményezett –
hátrányos, vagy leghátrányosabb – kistérségnek.
Adatai alapján a kistérségek országos listáján a 153. helyen
kedvezményezett kistérségek a 1-94. helyen foglalnak helyet.

áll, miközben

a

A Nyugat-Dunántúl régió kedvező helyzetét jelzi az a tény, hogy a Régió három
megyéjéből egyetlen kistérség sem került föl a kedvezményezett kistérségek listájára.

Járási besorolás:
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló,
2012. évi XCIII. törvény alapján felálló járások tekintetében Sopron MJV a Soproni
járáshoz tartozik, melynek székhelye Sopron. Tagjai döntően a Sopron-Fertődi kistérség
települései.
Tagjai:
Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu
Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak,
Gyalóka, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs,
Nemeskér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród,
Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und, Völcsej és Zsira.
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Szomszédos települések
Magyarországon:
Ágfalva Község, Fertőboz Község, Fertőhomok Község, Fertőrákos Község, Harka Község,
Hidegség Község, Kópháza Község és Nagycenk Nagyközség.
Ausztriában:
Apetlon (Mosonbánfalva), Baumgarten (Sopronkertes), Illmitz (Illmic), Klingenbach
(Kelénpatak), Lackenbach (Lakompak), Loipersbach (Lépesfalva), Mörbisch am See
(Fertőmeggyes), Ritzing (Récény), Rohrbach (Fraknónádasd), Schattendorf (Somfalva),
Siegendorf (Cinfalva), Sieggraben (Szikra) és Zagersdorf (Zárány),
A magyarországi szomszédos települések közül valamennyi tagja a Soproni járásnak.
Sopron MJV környezete

Forrás: saját szerkesztés

A/1.2. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
A 97/2005. (XII. 25.) OGY határozattal elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció
(továbbiakban: az OTK) felülvizsgálata megtörtént.
A tervezés a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és
az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm.
határozaton alapult.
A Társadalmi egyeztetési változatra érkezett észrevételeket figyelembe véve, az
Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 –
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: az OFTK) anyagát,
amelynek elhatározásai Sopron MJV Településfejlesztési koncepciójának igazodási
pontjait jelentik.
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Magyarország területi integrálódása
Sopron MJV számára a Rotterdam, illetve
a Hamburg – Koppenhága felé mutató
növekedési tengelyek hatása érvényesül.
Tengely
közeli
létének
előnyeit
a
tervezett gyorsforgalmi úthálózat teljes
kiépülésével tudja kiaknázni.
Forrás: OFTK

Funkcionális térségek
Sopron MJV és környéke gazdaságitechnológiai
magövezetbe
sorolt,
turisztikai,
túlnyomórészt
települési
funkciójú terület, amelyet turisztikai
funkciójú, jó mezőgazdasági adottságú
területek szegélyeznek.
Forrás: OFTK

Közlekedési hálózatok térszerkezete
Sopron MJV térszerkezeti jelentőségét a
2030-ig kiépítésre tervezett gyorsforgalmi
úthálózat teremti meg.
A Budapest körüli második közlekedési
gyűrű részeként a Debrecen, Szeged,
Pécs, Szombathely vonalat vezeti Bécs
irányába.
Forrás: OFTK
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Városhálózat
Sopron MJV a Budapest 120-180 km-es
külső nagyvárosi gyűrűjén kívüli városnak
tekinthető, saját, ezen belül határon
átnyúló, agglomerációval, agglomerálódó
térséggel,
térszerkezetileg
jelentős
külföldi városokkal (Wiener Neustadt –
Bécsújhely, Eisenstadt – Kismarton)
körülvéve.
Forrás: OFTK

Stratégiai kapcsolatok
Sopron MJV számára Győr jelenti
legközelebbi stratégiai kapcsolatot.

a

A fejlesztés a Budapest körüli új gyűrű
létrehozására, valamint az észak – déli
összeköttetés megteremtésére irányul.
A kapcsolati irányok bővülése a stratégiai
partnerek
számát növeli, a Város
potenciálját erősítve.
Forrás: OFTK

A hatályos OTK tervlapján Sopron
fejlesztési
alközpontként
került
nevesítésre,
amely
Győr
kisugárzó
zónájában fekszik és területén Győr mint
fejlesztési pólus hatása érvényesül. Az
akkori megállapítások a tengelyvonalak
módosításán túl ma is helytállóak. A
Béccsel való kapcsolat megteremtése
jelentős
potenciált
biztosít
Sopron
számára.
Forrás: OTK
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Összegzés: Megállapítottuk, hogy Sopron MJV magyarországi viszonylatban a
második legfejlettebb régió részét képezi, megyei jogú városként pedig jelentős
előnyökhöz jut, miközben az Európai Unión belül egy kevésbé fejlettnek
minősülő régió része, nyugat felöl pedig Ausztrián belül lemaradó régiók veszik
körül. Nem szabad tehát megelégednie a hazai elért eredményekkel,
nemzetközi megmérettetési szintre kell eljutnia.
Fontos adottsága a határ mentiség, amely azonban kettős igazodást, mind
Magyarország, mind Ausztria irányába szükségessé tesz. Magyarországi
helyzete peremjellegű, amelyet a gyorsforgalmi úthálózat tervezett fejlesztése
megszűntet. Hosszabb távon is számolni kell azonban a legközelebbi főváros:
Bécs erős vonzó hatásával.
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A/2. TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK

A/2.1. EURÓPA 2020 STRATÉGIA
Az Európa 2020 stratégia 10 évre szóló elhatározás. Olyan növekedést hivatott
megvalósítani, amely:




intelligens, azaz amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs
beruházások hatékonyabbak,
fenntartható mert kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és
a versenyképes iparra való átállás és
inkluzív/befogadó, mivel nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a
szegénység csökkentésére.

A stratégia középpontjában öt célkitűzés áll, amelyek a foglalkoztatással, a kutatással, az
oktatással, a szegénység csökkentésével és az éghajlatváltozással/energiaüggyel
kapcsolatosak.

5 kiemelt célkitűzés
2020-ra az EU egészének teljesítenie kell az alábbi öt célt:









Foglalkoztatás:
o Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya
elérje a 75%-ot.
K+F:
o Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és fejlesztésbe kell fektetni.
Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás:
o Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az
1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez
szükséges feltételek).
o A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
o Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
Oktatás:
o A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni.
o El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a
felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.
Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen:
o Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és
társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és
a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

7 kiemelt, ún. zászlóshajó-kezdeményezés








„Innovatív Unió” a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására.
„Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelésére.
„Európai digitális menetrend” az egységes digitális piac előnyeinek kiaknázására.
„Erőforrás-hatékony Európa” a gazdaság fenntartható növekedéséért.
„Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kis és közepes
vállalkozások) üzleti környezetének javítására.
„Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálására.
„Szegénység elleni európai platform” a szociális és területi kohézió biztosításáért.
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Tagállami célkitűzések Magyarország számára









Foglalkoztatási ráta: 75%.
K+F a GDP százalékában: 1,8%.
Széndioxid-kibocsátás csökkentésének célkitűzése: 10%.
Megújuló energia aránya: 14,65%.
Energiahatékonyság – az energiafogyasztás csökkentése: 2,96 millió tonna.
Korai iskolaelhagyás százalékban: 10%.
Felsőoktatás százalékban: 30,3%.
A szegénység, vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett emberek
arányának csökkentése: 450.000 fő.

A bevált módszerek átadása és átvétele, a teljesítményértékelés és a hálózatépítés –
amit több uniós kormány is ösztönöz – mind hasznos eszköznek bizonyult a
felelősségvállalás kialakítása és a reformdinamika erősítése szempontjából.

A/2.2. AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020-RA VONATKOZÓ TEMATIKUS CÉLJAI
11 tematikus cél












A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése.
Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének javítása.
A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és vízgazdálkodási
ágazat versenyképességek javítása.
Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban.
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés
előmozdítása.
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.
A fenntartható közlekedés előmozdítása, a kapacitáshiányok megszűntetése a
főbb hálózati infrastruktúrákban.
A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése.
A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.
Az oktatásba, a készségfejlesztésbe és élethosszig tartó tanulásba történő
beruházás.
Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

Területi fejlesztés prioritásai







Policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés.
Integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, valamint a vidéki és sajátos
adottságú régiókban.
A határokon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók területi integrációja.
A régiók erős helyi gazdaságokon nyugvó globális versenyképességének
biztosítása.
A területi összeköttetések javítása az egyének, a közösségek és a vállalkozások
érdekében.
A régiók ökológiai, táji és kulturális értékeinek kezelése és összekapcsolása.
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A/2.3. BURGENLAND 2020 STRATÉGIA
Burgenland 2020 Stratégia a gazdaság területén jelentkező kihívások, erőforráshatékonyság és versenyképesség követelményeinek összhangba hozását olyan
lehetőségnek éli meg, amely megteremtheti Burgenland egyedi arculatát.
A fenntartható fejlesztés, a magas életminőség és a nemzetközi versenyképesség
szinergiája jelölte ki a követendő irányokat, amelyek a partnerek részvételével zajló
megbeszéléseken kristályosodtak ki.
A stratégia keretei
kitekintéssel él.

túlmutatnak

a

tartományon,

határokon

átnyúló,

nemzetközi

Tématerületei










Erőforrás-gazdálkodás:
o Megújuló energiaforrások igénybevétele, energiafelhasználás csökkentése
energiahatékonyság és megtakarítás által.
o CO2kibocsátás mérséklése.
o Fenntartható fejlesztés.
Regionális gazdaságfejlesztés:
o Nagyvállalati potenciál kihasználása.
o Kis- és középvállalkozások fejlesztése.
o Munkahelyteremtés, -megőrzés.
Oktatás, képzés, foglalkoztatás:
o Gazdaságorientált képzési rendszer megteremtése.
o Együttműködés a vállalati és oktatási szféra között.
o Szakképzés fejlesztése.
Kutatás és tudásalapú fejlesztés:
o Helyi erőforrások igénybevétele.
o Hozzáadott érték növelése.
o Nyersanyagpiaci függőség csökkentése.
o Kutatási hálózatokban való részvétel.
o Regionális összefogás erősítése.
Életminőség, lakókörnyezet:
o Kedvező környezeti feltételek megőrzése.
o Társadalmi kohézió javítása.

Horizontális célkitűzései:






Esélyegyenlőség.
Akadálymentesség.
Fenntarthatóság.
Biztonság.
Együttműködés.

A/2.4. ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2020
Az Országgyűlés 2013. december 17-ei ülésnapján, 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal
elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepciót (továbbiakban: OFTK). Az OFTK megállapításai / elhatározásai – amelyeket az
alábbiakban áttekintünk – Sopron MJV Településfejlesztési koncepciójának igazodási
pontjait jelentik.
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Nemzeti jövőkép:








Magyarország Kelet-Közép-Európai vezető gazdasági és szellemi központja.
Biztonságos megélhetés.
Erőforrások fenntartható használata.
Versenyképes gazdaság.
Gyarapodó népesség.
Megerősödött közösségek.
Javuló életminőség és környezeti állapot.

Horizontális alapelvek:




Befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség megteremtése.
Fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés.
Értékmegőrzés és intelligens növekedés.

Átfogó fejlesztési célok (2014-2030):





Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés.
Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom.
Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink
környezetünk védelme.
Térségi potenciálokra alapozó, fenntartható térszerkezet.

megőrzése,

Specifikus célok (7 szakpolitikai + 6 területi):














Versenyképes, innovatív gazdaság.
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság.
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás.
Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek.
Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom.
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság.
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és környezetünk
védelme.
Az ország makroregionális szerepének erősítése.
Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat.
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése.
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése.
Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés.
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása.

Középtávú (2014-2020) fejlesztési prioritások:







Patrióta gazdaság kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben:
o Innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai
ágazatok, versenyképesség.
o Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság.
o Megújuló vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat.
Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé:
o Foglalkoztatás, tudásalapú társadalom.
Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé:
o Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és
környezetvédelem.
Népesedési és közösségi fordulat:
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o Befogadó és gyarapodó társadalom.
o A gyermekvállalás ösztönzése, a népesedési kihívások kezelése.
o Hatékony végrehajtás, jó állam.
Területi integráció,térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán:
o Területi integráció, területfejlesztés, városfejlesztés.
o Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.
o Budapest és térsége fejlesztése.
o Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködés.

Győr-Moson-Sopron megyére lebontott fejlesztési irányok:
















A humán erőforrás diverzifikált fejlesztése:
o Innovatív, jól képzett erőforrás gyarapítása.
o Erős identitástudat, erős közösségek.
o Jól működő egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése.
Gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása:
o Helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk támogatása.
o KKV-k fejlesztése.
o Turizmusfejlesztés.
o Mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása.
o Élelmiszerfeldolgozó-ipar újjáélesztése.
o Táji, környezeti szempontok figyelembevétele.
Közlekedéshálózat fejlesztése:
o TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna).
o Csomópontok és kapcsolódó hálózatok fejlesztése.
Környezet minőségének javítása:
o Környezetgazdálkodási program.
o Hulladékgazdálkodási program.
o Természetvédelmi program.
o Alternatív energiaforrások programja.
Települések adottságainak hasznosítása:
o Települési, térségi infrastruktúra fejlesztés.
Multiregionális és interregionális kapcsolatok erősítése:
o Együttműködés szorosabbá tétele a nagyvárosi terekben (Bécs-PozsonyGyőr).
o Határon átnyúló együttműködések fokozása.
o ETT-k kiterjesztése.
Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár központi szerepének erősítése:
o Gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs
szerepkör erősítése.
o Győr és Sopron határon átnyúló agglomerációjú centrum.
A többi város térség- és gazdaságszervező erejének növelése.
A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása.

A/2.5. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: a TOP) legfontosabb
feladata, hogy a decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához keretet
biztosítson. Elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálja.
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Az operatív programok forrásallokációját tekintve a Területfejlesztési Operatív Program a
támogatások 15%-a felett rendelkezik.

Fejlesztési irányok:




Térség specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás
bővítés.
Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet.
Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása.

Prioritástengelyek:








1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében.
2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet
fejlesztése, megújítása.
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi
területeken.
4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű
fejlesztése.
5. Közösségi szinten irányított (CLLD) várostérségi helyi fejlesztések.
6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és
foglalkoztatás-ösztönzés.
7. Technikai segítségnyújtás.

Térségi integrációs eszközök:




Integrált területi beruházások (ITI):
o Régión átnyúló területi egységek integrált fejlesztése.
o Több OP, több prioritási tengely részvétele.
o Különböző tematikájú tevékenységeket tartalmazó integrált csomagról való
több évre vonatkozó előzetes döntés.
Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD):
o Régión belüli térségek fejlesztésére.
o Integrált, területi alapú helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására.
o Magán és non-profit, valamint állami szereplők partnersége.
o Együttműködési kényszer a döntési jogkör 49% alatt tartásával.
o Helyi fejlesztési szükségleteket és lehetőségeket figyelembe vevő célmeghatározás (bottom-up).
o Több OP, több prioritás lehetősége.

A/2.6. PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS
Az uniós jogszabályok szerint, a tagállamok számára átadott forrásokat a fejlesztési
programokban rögzítettek alapján kell felhasználni. A 2014-2020-as időszak tervezési
hierarchiájának csúcsán a Partnerségi Megállapodás (továbbiakban: PM) áll.
A PM azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait
a 2014 és 2020 közötti időszakra. A PM elsősorban nem az egyes tagállamok, így nem
Magyarország nemzeti céljait hivatott bemutatni. Küldetése az, hogy ismertesse a
tagállam hozzájárulását az EU 2020-as céljaihoz. A magyar hozzájárulást a létező
magyar nemzeti célrendszerekből vezeti le, ezért a PM dokumentumában helyet kapott a
fő nemzeti fejlesztési prioritások (első helyen az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció) bemutatása is.
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A PM az eddigiekhez képest nagyobb fokú integrációt jelenít meg, ugyanis egyaránt
magában foglalja az EU Kohéziós Politikájának pénzügyi alapjai (Strukturális és Kohéziós
Alap) által finanszírozott operatív programokat, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap hazai felhasználásáról
szóló programokat. Emellett a PM összhangot teremt a magyar tagállami programok és
az EU Európai Területi Együttműködési programjai között is, továbbá kitekint egyéb uniós
forrásokra és kezdeményezésekre is.
A Partnerségi Megállapodás végleges változatának hivatalos benyújtása 2014. év első
felében várható.

A/2.7. ÁGAZATI STRATÉGIÁK
Jelen dokumentum igazodási irányait az ágazati stratégiák jelentősen befolyásolják.
Ennek keretében a legfontosabb releváns stratégiai dokumentumokat részletesen is
bemutatjuk az érintett szakági munkarészeknél.

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020:
A Kormány elfogadta a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról
szóló 1074/2012. (III. 28.) Korm. határozatot.


Stratégiai cél:
o Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése.

Wekerle Terv:
A Kormány elfogadta A Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű
növekedési stratégiájáról szóló 1309/2012. (VIII. 23.) Korm. határozatot, amelyben a
terv végrehajtásának éves intézkedési tervei kidolgozásáról intézkedik.



Stratégiai cél:
o A hazai vállalkozások Kárpát-medencei pozícióinak erősítése.
Támogató célok:
o Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében.
o Egységes munkaerőpiac megteremtése a Kárpát-medencében.

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia:
Az Országgyűlés a 2012-2024-es időszakra elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatot, amely kimondja:
„A fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelétnek előmozdítását és a
közjó kiteljesedését célozza úgy, hogy az emberi tevékenységek a Föld környezeti
eltartó-képessége szabta határokon belül maradnak, és a gyarapítható, fejleszthető
emberi, társadalmi és gazdasági erőforrások terén gondoskodunk ezek megfelelő
mennyiségi és minőségi állapotának fenntartásáról, bővítéséről, illetve javításáról.”
A Keretstratégia nemzeti erőforrásoknak tekinti az alábbi elemeket:




1. Emberi erőforrások:
o Népesség.
o Tudás.
o Egészség.
o Társadalmi kohézió.
2. Társadalmi erőforrások:
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o Gondolkodásmód, értékrend, erkölcsi norma.
o Társadalmi intézmények.
o Civil szféra.
o Kulturális intézmények.
3. Természeti erőforrások.
4. Gazdasági erőforrások:
o Vállalkozói tőke, innováció, foglalkoztatás.
o Makrogazdasági egyensúly.

A dokumentum rendelkezik a nemzeti erőforrásokról szóló kulcsmutatók évenkénti
közzétételi kötelezettségéről.

Semmelweis Terv:
A Kormány elfogadta a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúraátalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges
intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozatot.




Jövőkép:
o Hatékonyan működő, a kor technikai fejlettségi színvonalát tükröző
egészségügyi ellátórendszer kiépítése, amelyhez egyenlő eséllyel fér hozzá
az ország valamennyi lakója.
Prioritások:
o 1. Forrásjuttatás és a rendelkezésre álló fejlesztési források új prioritások
mentén történő átcsoportosítása.
o 2. Új állami egészségszervezési intézményrendszer kialakítása.
o 3. Egészségügyi
és
szociális
ágazatban
tervezett
fejlesztések
összehangolása, alapellátás és járóbeteg-szakellátás kompetenciáinak
tisztázása, sürgősségi ellátás újjászervezése.
o 4. Népegészségügyi
program
megújítása
és
egészségügyi
ellátórendszerhez való hatékony illesztése.
o 5. Betegjogok hatékony érvényesítése, rendszerszintű minőségjavulást
lehetővé tevő új intézményrendszer kialakítása.
o 6. Egészségügyi életpálya-modellek kidolgozása, szakképzési rendszer
átalakítása.

Nemzeti Közlekedési Stratégia:
A Nemzeti Közlekedési Stratégia kormány-előterjesztési dokumentumai (2013. októberi
állapot) jelentik jelen bemutatás alapját. /A Stratégia megállapításaival a közlekedési
fejezet is foglalkozik./




Társadalmi célok:
o Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése, klímavédelmi
szempontok érvényesítése.
o Egészség- és vagyonbiztonság javulása.
o A gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése.
o Foglalkoztatás javulása.
o Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása.
o Területi egyenlőtlenségek mérséklése.
o Társadalmi igazságosság, méltányosság javítása.
o Az ország egyes térségeinek a nemzetközi gazdasági, mobilitási
folyamatokba ágyazása.
Közlekedési célok:
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Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása.
Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése.

A/2.8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
Győr-Moson-Sopron megye 19/2007. (III. 23.) MTT számú határozattal elfogadott hosszú
távú Fejlesztési Koncepciója és Területfejlesztési Programja felülvizsgálat alatt áll.
Az új Területfejlesztési Koncepció a Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron
megyében
ÁROP-1.2.11/A-2013-A
operatív
program
keretében
készül.
A
területfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó helyzetfeltárást, mint a további tervkészítés
alapdokumentumát
a
Győr-Moson-Sopron
megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
79/2012. (XI. 23.) KH határozattal elfogadta.
A Koncepció 2014. januári állapotát tükröző tervdokumentum szolgál jelen anyag
számára igazodási pontként.

Győr-Moson Sopron megye jövőképe:




Dinamikus,
innovatív és
otthonos megye.

Átfogó célok:




A gazdaságszerkezet folyamatos megújítását szolgáló humán erőforrás fejlesztés.
A településhálózat és infrastrukturális rendszerek adottságainak bővítése a
környezeti állapotok megóvásával.
A megye belső kohéziójának és interregionális kapcsolatainak erősítése.

Stratégiai fejlesztési célok:











Jedlik Ányos stratégiai fejlesztési cél – Kreatív erőforrások:
o Szakképzés fejlesztése.
o A KKV kultúra terjesztése és a vállalkozási aktivitás növelése.
o A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése.
Kühne Károly stratégiai fejlesztési cél – Innováció a gazdaságban:
o Helyi gazdaságfejlesztés és innováció.
o A turisztikai kínálat feltételeinek javítása.
o Mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés, értékesítés ösztönzése.
Baross Gábor stratégiai fejlesztési cél – Elérhetőség, megközelítés:
o A közlekedési kapcsolatok javítása.
o A centrumok elérhetősége.
Timaffy László stratégiai fejlesztési cél – Környezet, kultúra és életminőség:
o Környezeti adottságok hasznosítása.
o Táj, település, ember, értékmegóvás.
o Életminőség javítása.
Göcsei Imre stratégiai fejlesztési cél – Belső kohézió, centrumok és perifériák:
Esterházy János stratégiai fejlesztési cél – Együttműködés a szomszédokkal:
o A Centrope-kezdeményezés térszervező hatásainak kiaknázása.
o Az országhatár menti együttműködés fejlesztése.
o Megyehatáron átnyúló városi / települési kapcsolatok – a vonzáskörzetek
rehabilitációja.

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

23

Horizontális célok:










1. A gazdasági és innovációs potenciál javítása, a humán erőforrások
kreativitásának alakítása.
2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű népesség és térségek társadalmi,
gazdasági felemelkedésének és beilleszkedésének előmozdítása.
3. Az
infokommunikációs
technológiák
minőségének,
használatának
és
hozzáférésének előmozdítása, valamint jó minőségű, megfizethető és fejlődőképes
közszolgáltatások fenntartása és fejlesztése.
4. A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás, kockázatkezelés, lépések az
energiafüggetlenség felé.
5. A környezet védelme, a hatékony erőforrás-felhasználás elősegítése.
Ivóvízvédelem,
megfelelő
minőségű
és
mennyiségű
élelmiszertermelés
biztosítása.
6. A városok és térségi központok fejlesztésével a térségi együttműködések
erősítése.
7. A fenntartható közlekedés támogatása, szűk keresztmetszetek felszámolása a
kulcsfontosságú infrastrukturális hálózatokban.

GYMS megye TK üzenetei az önkormányzatoknak:






Erőforrások koncentrálása.
Térségi összefogás.
Beruházások, fejlesztések összekapcsolása.
A nagyvárosok és agglomerációjuk, a kisvárosok és térségük új típusú fejlesztési
és intézményműködtetési kapcsolatai.
Térségi Fejlesztési Társulások, Integrált Területi Beruházások, valamint
Közösségvezérelt helyi fejlesztések támogatása.

Összegzés: Áttekintettük a területfejlesztési dokumentumokat, amelyekben
lefektetett célkitűzések Sopron MJV számára igazodási pontot jelentenek. Az
Európai Unió Magyarország számára kitűzött céljai Sopron fejlesztési
koncepciójában is rögzítésre kerülnek. Kiemelten érintett a Település a K+Fráfordítás emelésében, az energiahatékonyság erősítésében, a felsőoktatásban
tanulók arányának növelésében.
Átnéztük Burgenland 2020-as stratégiáját. A tartomány egyedi arculatát keresi,
helyi erőforrásokra épít, hozzáadott értéknövelést tervez, fenntarthatóságra
törekszik, miközben a regionális összefogás erősítését hirdeti. Céljai tehát közel
állnak a Nyugat-Dunántúl régió céljaihoz, melynek Sopron MJV a részét képezi.
Ezzel a hasonlósággal, illetve meglévő konkurencia-állapottal az ausztriai
szomszédos települések elemzésénél is találkoztunk. Szinte mindegyik település
gazdasága a turizmusra, mg-i (elsősorban borászati) termelésre épül.
A Magyarországra szóló fejlesztési és területfejlesztési dokumentumok meredek
fejlődéssel számolnak. A Nemzeti fejlesztés 2030. nemzeti jövőképe idealizált
állapotot vetít elénk, amelyet követni kell, de 2020-ig annak közvetlen
leképezése nem reális. A Nemzeti Fejlesztés 2030. dokumentum fejlesztési
irányokat jelölt ki Győr-Moson-Sopron megyére. Kiemeli Sopron, mint határon
átnyúló agglomerációs centrum szerepét. Felértékeli a helyi erőforrásokat,
hasznosításukat ösztönözve.
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A/3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK
A/3.1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása
elfogadásra került. Az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CCXXIX. törvény (továbbiakban: MTv.) 2014. január 1-jével új alapokra
helyezte a területi elveket, a műszaki infrastruktúra-hálózatot a közlekedési
prioritásoknak megfeleltette, bevezetett több új térségi övezetet, miközben jó néhányat
megszűntetett. Átmeneti rendelkezéseket hozott a megyei területrendezési tervek
megszületéséig tartó időszakra. A törvény térképi mellékleteit szinte teljesen felülírta a
legfrissebb adatállományra építve. (A továbbiakban „OTrT – 2014.”-megnevezéssel
jelöljük a hatályos tervlapokat.)
Az alábbiakban a törvény Sopron MJV közigazgatási területét érintő megállapításait és
lehatárolásait ismertetjük.

Az Ország Szerkezeti Terve
Sopron MJV területét a települési térség
mellett
erdőgazdálkodási
térség,
mezőgazdasági
térség,
valamint
vízgazdálkodási térség érinti.
Forrás: OTrT – 2014.

Országos infrastruktúra hálózatok

Forrás: OTrT – 2014.
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Forrás: OTrT – 2008.

Forrás: OTrT – 2003.

Az Ország Szerkezeti Tervén ábrázolt, Sopront érintő közlekedési hálózatok a 20032013-ig tartó időszakban jelentős átrendeződéseken, hangsúlyeltolódásokon estek át. A
Sopron számára fontos Bécs felé való összeköttetés kiépítését valamennyi változat
tartalmazta, a településen belüli szakaszok helyzetén kisebb korrekciókat végrehajtva.
Sokat változott viszont a Sopronba vezető hálózatok helyzete. Míg 2003-ban az északdéli kapcsolatok erősítésére helyezték a hangsúlyt, addig a 2008-as változatnál főúttá
léptették vissza ezt a szakaszt a Győr felé tartó irányt favorizálva. Ugyancsak jelentős
változást jelez, hogy míg 2003-ban Sopron felől kívánták az osztrák autópálya-hálózatot
elérni, addig 2008-ban Szombathely és Sopron közötti prioritás-megosztást alkalmaztak,
ezzel a források célorientált felhasználását veszélyeztetve. A 2013-as felülvizsgálat

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

26

visszatért a Sopron helyzetét erősítő változathoz, mind a déli összeköttetés, mind az
osztrák autópálya-kapcsolat tekintetében. A hálózat kiépítése versenyhelyzetbe hozza a
várost, Ausztria Győr felőli megközelíthetőségének hegemóniáját megtörve.







Gyorsforgalmi utak: M85
o Győr térsége (M1) – Csorna – Nagycenk – Sopron – (Ausztria)
Főutak: 84. sz. főút
o Balatonederics (71. sz. főút) – Sárvár – Sopron – (Ausztria)
Egyéb országos törzshálózati vasúti pályák:
o Győr – Sopron – (Ausztria)
o Szombathely – Sopron – Ágfalva – (Ausztria)
o Sopron – Ágfalva – (Ausztria)
Országos kerékpárút törzshálózat elemei
o Dunántúli határ menti kerékpárút 9. I szakasza: Fertőhomok – (Ausztria)
Földgázszállító vezetékek:
o Répcelak – Újkér – Nagylózs - Sopron

Országos övezetek:
Jogszabályi követelmény:
„(1) A kiemelt térségi és megyei tervek, valamint a településrendezési eszközök
készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt térségi övezetek által érintett
területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi
érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek
előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.
(2) A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos
terület övezetét, a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét, az ásványi
nyersanyag-vagyon terület övezetét, a földtani veszélyforrás területének övezetét, a
honvédelmi terület övezetét és érintett települések közigazgatási területének
megjelölésével kell meghatározni. A megyei területrendezési tervben alkalmazott,
továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges kiterjedésének
megfelelően kell lehatárolni.” [OTrT 12/A. § (1), (2)]
„A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek
területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/-5%-kal
változhat.” [OTrT 12/A. § (4)]

Országos ökológiai hálózat övezete
A tervlap szerint Sopron MJV területét az
országos ökológiai hólózat övezete érinti.
Az övezet pontos lehatárolása a FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóságának
2013.
decemberi
adatszolgáltatása
alapján kerül rögzítésre.
Forrás: OTrT – 2014.
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Jogszabályi követelmény:
„Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.” [OTrT: 13. § (1)]
„Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint puffer terület övezetbe kell sorolni.”
[OTrT: 13. § (3)]

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti Sopron MJV területét.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Újonnan
bevezetett
térségi
övezeti
kategória. A tervlap szerint Sopron MJV
területét a jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete érinti.
Az övezet pontos lehatárolása a tervlap
alapján kerül rögzítésre. A földhivatali
alapadatok nem a termőhelyi, hanem a
minőségi
osztály
beazonosítására
alkalmasak.
Forrás: OTrT – 2014.

Jogszabályi követelmény:
„A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell
venni.” [OTrT: 13/B. §]

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A tervlap szerint Sopron MJV területét a
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete érinti.
Az
övezet
pontos
lehatárolása
az
Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján kerül rögzítésre.
Forrás: OTrT – 2014.

Jogszabályi követelmény:
„(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet.” [OTrT: 14. § (1) (2)]
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Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
A tervlap szerint Sopron MJV teljes
területe
országos
jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetébe tartozik.
A tervlap megegyezik az OTrT 2008. évi
hatályos tervlapjával.
Forrás: OTrT – 2014.

A T/12910. számú törvényjavaslatban
még
a
mellékelt
ábra
szerepelt
„Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő
terület
övezete”megnevezéssel.
A két tervlap közötti döntő eltérés, hogy
a korábbi javaslat a település bizonyos
területrészeit nem szerepeltette ebben a
kategóriában.
Forrás: T/12910 – 2013. október

Jogszabályi követelmény:
„(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott
elhelyezett
építmények
tájba
illesztésére
vonatkozó
szabályokat,
ennek
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.” [OTrT:
14/A. § (3), (4), (5)]

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
A tervlap szerint Sopron MJV területét a
világörökségi és világörökségi várományos
terület övezete érinti.
Az övezet pontos lehatárolása a Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ adatszolgáltatása
alapján kerül rögzítésre. Jelenleg készül a
Világörökség területének kezelési terve,
amely a terület lehatárolását is érintheti.
Forrás: OTrT – 2014.
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Jogszabályi követelmény:
„(1)
A
világörökségi
és
világörökségi
várományos
terület
övezetét
a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos
területen:
a)aterületfelhasználás módjának és mértékének összhangban
világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal,

kell

lennie

a

b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek területe nem bővíthető,
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi
egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi
kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.” [OTrT: 14/B. § (2)]

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
A tervlap szerint Sopron MJV területét az
országos
vízminőség-védelmi
terület
övezete érinti.
Az
övezet
a
tervlapon
szereplő
lehatárolás pontosítása alapján kerül
rögzítésre.
Forrás: OTrT – 2014.

Jogszabályi követelmény:
„(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.” [OTrT: 15. § (2), (3)]

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtárolók területének övezete nem érinti Sopron MJV területét.

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem érinti Sopron MJV területét.
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A/3.2. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzat Közgyűlésének Győr-Moson-Sopron megye
Területrendezési Tervéről szóló – 12/2010. (IX. 17.) számú rendelettel módosított –
10/2005. (VI. 24.) számú rendelete az OTrT módosítását követően kerül majd
felülvizsgálatra. Az OTrT átmeneti rendelkezései alapján, az alábbiakban a hatályos
rendelet érintett tervlapjai kerülnek áttekintésre. Nem kerülnek vizsgálatra az OTrT-ben
nem szereplő térségi övezeteket ábrázoló tervlapok.
Jogszabályi követelmény:
„(5) Adott térségre vonatkozóan az országos, kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok, illetőleg a térségi övezeti
szabályok közül az… adottságok és értékek megőrzése szempontjából szigorúbb
előírásokat kell alkalmazni.” [OTrT 3. § (5)]
„(1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:…b) a településrendezési eszközök
készítése és elfogadása során.” [OTrT 30. § (1)]
Az OTrT elfogadásával, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek e
törvénnyel való összhangba hozataláig a település-rendezési eszközök készítésénél,
módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezések lépnek életbe:
„a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatokat az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11.
melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint a 10. § előírásainak alkalmazásával kell
kijelölni. [Az OTrT 9. § (7) bekezdése a települések határán az infrastruktúrahálózatok folyamatos kapcsolódásának biztosítási kötelezettségét határozza meg. ]
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének
előírásait kell alkalmazni. [területfelhasználási egységek kijelölésénél alkalmazandó
szabályokat határozza meg.]
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni.
f) azokra az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv.
módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek
az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni. …
l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv.
állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még
nem
kerültek
alkalmazásra,
a
településrendezési
eszközök
készítésénél,
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és
övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.” [OTrT31/B. §)]

Térségi Szerkezeti Terv
GYMS Megye TrT térségi szerkezeti tervlapja az országos hálózatok mellett kijelölte a
Sopron MJV területét érintő térségi határátlépési pontokat, a térségi kerékpárút-hálózat
elemeit, a Fertő tó személyforgalmi kikötőjének helyét, a térségi jelentőségű logisztikai
központ helyét, a térségi szénhidrogén szállítóvezetéket, az 1-10 millió m3 közé eső
tározási lehetőségeket, valamint az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot.
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Forrás: GYMS Megye TrT – 2010. szeptember

Sopron Megyei Jogú Város területét érintő térségi övezetek
térségi övezet megnevezése

változás

lehatárolása

kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete

OTrT tervlapja alapján kell
lehatárolni

kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete

Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóságának
adatszolgáltatása alapján kell
lehatárolni

országos jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete

OTrT tervlapja alapján kell
lehatárolni

térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminőség-védelmi
terület övezete

OTrT tervlapja alapján kell
lehatárolni

felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének
övezete

Nemzeti Környezetügyi Intézet
adatszolgáltatása alapján kell
lehatárolni

ásványi nyersanyag-

Bányakapitányság
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gazdálkodási terület övezete

együtt tervezhető térségek
övezete

adatszolgáltatása alapján kell
lehatárolni
törölt országos
övezet

GYMS TrT érintett tervlapját nem
kell figyelembe venni.

kiemelt fontosságú meglévő
honvédelmi terület övezete

magterület övezete

Nemzeti Park Igazgatóságának
adatszolgáltatása alapján kell
lehatárolni

ökológiai folyosó övezete

Nemzeti Park Igazgatóságának
adatszolgáltatása alapján kell
lehatárolni

pufferterület övezete

Nemzeti Park Igazgatóságának
adatszolgáltatása alapján kell
lehatárolni

erdőtelepítésre alkalmas
terület övezete

törölt térségi
övezet

GYMS TrT érintett tervlapját nem
kell figyelembe venni.

térségi komplex
tájrehabilitációt igénylő
terület övezete

törölt térségi
övezet

GYMS TrT érintett tervlapját nem
kell figyelembe venni.
Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ
adatszolgáltatása alapján kell
lehatárolni

világörökség és világörökségvárományos terület övezete

történeti települési terület
övezete

törölt térségi
övezet

GYMS TrT érintett tervlapját nem
kell figyelembe venni.

rendszeres belvízjárta terület
nagyvízi meder övezete
Bányakapitányság
adatszolgáltatása alapján kell
lehatárolni

földtani veszélyforrás
területének övezete
vízeróziónak kitett terület
övezete

törölt térségi
övezet

GYMS TrT érintett tervlapját nem
kell figyelembe venni.

széleróziónak kitett terület
övezete

törölt térségi
övezet

GYMS TrT érintett tervlapját nem
kell figyelembe venni.
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jó termőhelyi adottságú
szántóterület

új országos övezet

OTrT tervlapja alapján kell
lehatárolni

országos vízminőség-védelmi
terület

új országos övezet

OTrT tervlapja alapján kell
lehatárolni

erdőtelepítésre javasolt
terület

új megyei övezet

OTrT tervlapja alapján kell
lehatárolni

sárga = Sopron MJV területét érintő, GYMS megye TrT-ben szereplő térségi övezet
szürke = Sopron MJV területét nem érintő / nem figyelembe veendő térségi övezet
narancssárga = MTv. által kijelölt új térségi övezet, amely Sopron MJV területét érinti.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Forrás: GYMS Megye TrT – 2010. szeptember
Az övezet tényleges kiterjedésére a Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
adatszolgáltatása az irányadó.[282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet]

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

Forrás: GYMS Megye TrT – 2010. szeptember

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

34

A térségi övezet lehatárolása az MTv.-ben szereplő lehatárolástól eltér. A megyei terv az
elfogadásakor hatályos OTrT településhatáros jelölésétől is eltért, hiszen tényleges
kiterjedésének megfelelően határolta le az övezetet, így jelen tervlap határvonala
tekinthető irányadónak.

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

Forrás: GYMS megye TrT – 2010. szeptember

Az övezet tényleges kiterjedésére a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi
Bányakapitányság, mint a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében
nevesített államigazgatási szerv, adatszolgáltatása az irányadó.
Az adatszolgáltatás 2 db bányatelket (Sopron I. – homok, Sopron II. – gneisz) és 1 db
törölt bányatelket (Sopron I. – agyag) jelölt meg.

Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete

Forrás: GYMS megye TrT – 2010. szeptember

Az övezet tényleges kiterjedésére a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, mint a
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében nevesített államigazgatási szerv,
adatszolgáltatása az irányadó.
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A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának Védett természeti területek digitális
adatbázisa (verzió: 10.3) tartalmazza az ökológiai hálózat polygonjait, amelyek a 10.0
verzióban kerültek utoljára módosításra.

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

Forrás: GYMS Megye TrT – 2010. szeptember

Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét az MTv. megszűntette.
A fenti tervlapot tehát nem kell alkalmazni.

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Az MTv. által megállapított új megyei övezet, amelyet az MTv. alapján kell lehatárolni és
alkalmazni.

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete

Forrás: GYMS megye TrT – 2010. szeptember

A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetét az MTv. megszűntette.
A fenti tervlapot tehát nem kell alkalmazni.
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Világörökség és világörökség-várományos terület övezete

Forrás: GYMS megye TrT – 2010. szeptember

Az övezet tényleges kiterjedésére a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ, mint a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében
nevesített államigazgatási szerv, adatszolgáltatása az irányadó. A Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ nevében a Lechner Lajos Tudásközpont,
Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. szolgáltat adatot.

Földtani veszélyforrás területének övezete

Forrás: GYMS megye TrT – 2010. szeptember

Az övezet tényleges kiterjedésére a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi
Bányakapitányság, mint a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében
nevesített államigazgatási szerv, adatszolgáltatása az irányadó.

Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok





logisztikai központ,
határátlépési pont,
kerékpárút-hálózat eleme,
szénhidrogén szállítóvezeték.
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Összegzés: Az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervlapjának elemzése
tükrözi a térségi közlekedéshálózati fejlesztések változását. Az OTrT legújabb
módosítása (2013. évi CCXXIX. tv.) megerősítette a Sopronon keresztülhaladó
gyorsforgalmi úthálózati kapcsolat irányát, törölve a 2008-as változatnál
szereplő párhuzamos hálózatot.
Győr-Moson-Sopron megye szerkezeti tervlapja a térségi jelentőségű
határátkelőhelyek megközelítéséről és kiépítéséről határozott. Rögzítette a
Fertő tó személyforgalmi kikötőjének, a térségi jelentőségű logisztikai
központnak, a térségi jelentőségű kerékpárútnak, valamint az 1-10 millió m3
közé eső tározási lehetőségeknek a helyét.
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A/4. SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

A/4.1. ÁGFALVA
Ágfalva Község érintkezik a leghosszabb szakaszon Sopron MJV közigazgatási határával.
A terület besorolásának vizsgálatára Ágfalva Község Helyi építési szabályzatáról és a
Község Szabályozási tervéről szóló 6/2006. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelet szolgál.
A Sopronnal érintkező ágfalvi területek döntően beépítésre nem szánt kategóriába, ezen
belül erdő-, mezőgazdasági- és vízgazdálkodási területfelhasználásba vannak besorolva.
Kis szakaszon – Görbehalommal érintkezően – üdülőterület határolja.

Forrás: Ágfalva hatályos
SZT

Sopron közigazgatási területén Ágfalva mentén ugyancsak döntően beépítésre nem szánt
területek vannak kijelölve. Erdőterületek, mezőgazdasági területek, természetközeli
területek. Beépítésre szánt területek három helyen érintik a közigazgatási határt.
Görbehalom lakott kertvárosias része, a Brennbergi út menti erdei iskola és a
Brennbergvölgyi Gyermek és Ifjúsági tábor különleges területe.

Forrás:
Sopron
hatályos TSZT

MJV

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

39

Ágfalva Községnek Sopron MJV-t érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló
elhatározása nincsen.

A/4.2. FERTŐBOZ
Fertőboz Község hosszú szakaszon érintkezik Sopron közigazgatási területével.
Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Fertőboz Község Településszerkezeti tervéről
szóló 6/2012. (II. 16.) sz. képviselő testületi határozat szolgál.
A Sopronnal érintkező fertőbozi területek beépítésre nem szánt kategóriába, ezen belül
természetközeli, erdő- és mezőgazdasági területfelhasználásba vannak besorolva. A
területek jelentős része természetvédelmi érintettségű, további részei I. osztályú szőlő
termőhelyi kataszterű területek.

Forrás:
Fertőboz
hatályos TSZT
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Sopron közigazgatási területén Fertőboz mentén beépítésre nem szánt területek vannak
kijelölve. Vízgazdálkodási, természetközeli, mezőgazdasági és erdőterületek.

Forrás:
Sopron
hatályos TSZT

MJV

Fertőboz Községnek Sopron MJV-t érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló
elhatározása nincsen.

A/4.3. FERTŐHOMOK
Fertőhomok Község rövid szakaszon érintkezik Sopron közigazgatási területével.
Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Fertőhomok Község Településszerkezeti
tervének 2001. szeptemberi állapota szolgál. Ennek alapján került Fertőhomok Község
Helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet
elfogadásra.
A Sopronnal érintkező fertőhomoki területek beépítésre nem szánt kategóriába, ezen
belül vízgazdálkodási (vízfelület) területfelhasználásba vannak besorolva.
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Forrás:
Fertőhomok
hatályos TSZT

Sopron közigazgatási területén Fertőhomok mentén beépítésre nem szánt területek,
nevezetesen vízgazdálkodási területek vannak kijelölve.

Forrás: Sopron MJV hatályos TSZT

Fertőhomok Községnek Sopron MJV-t érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló
elhatározása nincsen.

A/4.4. FERTŐRÁKOS
Fertőrákos Község hosszú szakaszon érintkezik Sopron közigazgatási területével.
A terület besorolásának vizsgálatára Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi
építési szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. önkormányzati rendelet szolgál.
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A Sopronnal érintkező fertőrákosi területek döntően beépítésre nem szánt kategóriába,
ezen belül mezőgazdasági, erdő és vízgazdálkodási területfelhasználásba vannak
besorolva. Kis szakaszon – Virágosmajor területén – kikötő különleges terület,
településközpont vegyes terület és üdülőházas üdülőterület határolja, amely a belterület
része.

Forrás: Fertőrákos hatályos SZT – 10. tervlap

Sopron közigazgatási területén Fertőrákos mentén döntően beépítésre nem szánt
területek vannak kijelölve. Vízgazdálkodási, erdő, mezőgazdasági és természetközeli
területek. Beépítésre szánt kategória Sopronkőhida-Tómalom városrészeknél található. A
központi vegyes és a gazdasági területek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
létesítményéhez kapcsolódnak.

Forrás: Sopron MJV hatályos TSZT
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Fertőrákos Községnek Sopron MJV-t érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló
elhatározása nincsen. Ugyanakkor a Község idegenforgalmi fejlesztési elképzelései (pl.
Vízimalom és környékének táborhellyé alakítása) pozitív hatást fejthet ki, a térség
vonzerejének növelését eredményezve.

A/4.5. HARKA
Harka Község hosszú szakaszon érintkezik Sopron közigazgatási területével.
Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Harka Község Településszerkezeti tervéről
szóló 45/2012. (VI. 18.) sz. képviselő testületi határozat, valamint Harka Község Helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2012. (VI. 18.) önkormányzati
rendelete szolgál.
A Sopronnal érintkező harkai területek döntően beépítésre nem szánt kategóriába, ezen
belül erdő (Ev, Eg) és mezőgazdasági (Má) területfelhasználásba vannak besorolva. Kis
szakaszon – a 8645. j. közút mentén – ipari terület és kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület határolja, amely fejlesztési terület és belterületbe vonásra tervezett.

Forrás: Harka hatályos
TSZT

Sopron közigazgatási területén Harka mentén döntően beépítésre nem szánt területek
vannak kijelölve; mezőgazdasági- és erdőterületek. Beépítésre szánt terület egy helyen
található, Brand-majornál különleges mezőgazdasági üzemi terület besorolással.

Forrás:
Sopron
hatályos TSZT

MJV
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Harta Községnek Sopron MJV-t érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló
elhatározása nincsen.

A/4.6. HIDEGSÉG
Hidegség Község rövid szakaszon érintkezik Sopron MJV közigazgatási területével.
Hidegség Község hatályos településrendezési eszköze nem ismert. A Sopronnal érintkező
hidegségi területek természetbeni állapota azonban egyértelművé teszi, hogy a teljes
szakasz beépítésre nem szánt, vízgazdálkodási területfelhasználású.
Sopron közigazgatási területén Hidegség mentén beépítésre nem szánt – vízgazdálkodási
területek – vannak kijelölve.

Forrás: Sopron MJV hatályos TSZT

Hidegség Községnek Sopron MJV-t érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló
elhatározása nincsen.

A/4.7. KÓPHÁZA
Kópháza Község hosszú szakaszon érintkezik Sopron közigazgatási területével.
Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Kópháza Község Településszerkezeti tervéről
szóló 62/2012. (VI. 21.) számú határozat szolgál.
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A Sopronnal érintkező kópházai területek döntő többsége beépítésre nem szánt
kategóriába, ezen belül mezőgazdasági (Má, Mkf, Mk), valamint erdő (Eg, Ev)
területfelhasználásba vannak besorolva. Beépítésre szánt területek két szakaszon
találhatók; a Balf-fürdő megállóhely mentén (Lke), valamint a 84. sz. főút Sopron déli
belépési pontjánál (Gksz).

Forrás: Kópháza hatályos TSZT

Forrás: Kópháza hatályos TSZT

Sopron közigazgatási területén Kópháza mentén döntően beépítésre nem szánt területek
vannak kijelölve; mezőgazdasági- és erdőterületek. Beépítésre szánt terület egy helyen
található, Balf fürdő vasúti megállóhelynél kertvárosias lakóterület besorolással.

Forrás: Sopron MJV hatályos TSZT

Kópháza Községnek Sopron MJV-t érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló
elhatározása nincsen. Ugyanakkor a Község idegenforgalmi fejlesztési elképzelései (pl.
volt TSZ-major idegenforgalmi fejlesztése) pozitív hatást fejthet ki a térség vonzerejének
növelését eredményezve.

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

46

A/4.8. NAGYCENK
Nagycenk Község rövid szakaszon érintkezik Sopron közigazgatási területével.
Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Nagycenk Község Településszerkezeti
tervének jóváhagyásáról szóló 167/2007. (XI. 19.) Kt. határozat szolgál.
A Sopronnal érintkező nagycenki területek beépítésre nem szánt kategóriába, ezen belül
általános mezőgazdasági (Má) területfelhasználásba vannak besorolva.

Nagycenk hatályos TSZT

Sopron közigazgatási területén Nagycenk mentén beépítésre nem szánt – mezőgazdasági
és erdőterületek – vannak kijelölve.

Sopron MJV hatályos TSZT

Nagycenk Községnek Sopron MJV-t érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló
elhatározása nincsen.

A/4.9. AUSZTRIAI TELEPÜLÉSEK
A határon túli települési elhatározások áttanulmányozásának nincsen intézményesített
kerete.
Sopron MJV szomszédságát 8 magyarországi település mellett 13 ausztriai település
jelenti. Kiemeljük azokat a településeket, amelyeknek térségi elhelyezkedése okán
jelentős hatása van Sopronra.

Klingencbach (Kelénpatak):



Sopron főúton elérhető, legközelebbi lakott résszel rendelkező, szomszédos
települése, 1200 fő körüli lakossal.
Gazdasága a turizmusra, a mezőgazdaságra és a mezőgazdasági termékfeldolgozásra épül.
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Schattendorf (Somfalva):



Sopron közúton elérhető, közeli lakott résszel rendelkező, szomszédos települése,
900 fő körüli lakossal.
Gazdasága
a
turizmusra,
a
mezőgazdaságra
és
a
mezőgazdasági
termékfeldolgozásra épül. Több sport- és szabadidős létesítménnyel (meleg vizű
strand, teniszpálya, tekepálya, focipálya, görkorcsolyapálya) rendelkezik.

Loipersbachim Burgenland (Lépesfalva):



Sopron közúton elérhető, közeli lakott résszel rendelkező, szomszédos települése,
1300 fő körüli lakossal.
Gazdasága a turizmusra és a mezőgazdaságra (kertészet) épül. Több sport- és
szabadidős létesítménnyel (szabad strand, teniszpálya, kerékpárút, túra utak,
sportpálya) rendelkezik.

Baumgarten (Sopronkertes):



Sopron közúton elérhető, közeli lakott résszel rendelkező, szomszédos települése,
900 fő körüli lakossal.
Gazdasága a turizmusra (borozók, vendéglők) és kisiparra (asztalos üzem) épül.
Több sport- és szabadidős létesítménnyel (kerékpárút, sportpálya) rendelkezik.

Ritzing (Récény):



Brennbergbánya, Ó-Hermes és Új-Hermes közeli lakott résszel rendelkező,
szomszédos település, 900 fő körüli lakossal.
Gazdasága a turizmusra (szállások, vendéglők) épül. Több sport- és szabadidős
létesítménnyel (szabad strand, kerékpárút, sportpálya) rendelkezik.

Összegzés: A szomszédos magyarországi települések településrendezési tervei
és fejlesztési elképzelései ütközést nem mutattak egyetlen esetben sem. Több
településnél a döntően turisztikai fejlesztést jelentő elhatározások (pl.
Fertőrákos Vízimalom, Kópháza volt TSZ-major) a térség vonzerejének
növelésével pozitív hatást fejt ki Sopron irányába is.
Az ausztriai települések gazdasága a turizmusra és a mezőgazdaságra, illetve
kis mértékben a kézműiparra épül. E Sopron számára is fontos gazdasági
területek az összekötő úthálózat fejlesztésével kölcsönösen kiaknázható
lehetőséget rejtenek.
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A/5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK

A/5.1. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 269/2012. (X. 25.) Kgy. határozatával fogadta el
Sopron Megyei Jogú Város Hosszútávú Városfejlesztési Koncepcióját.

Küldetés


A várospolitika küldetése a térségi vezető szerep visszahódítása, partnerhálózat
kialakítása:
o Városi léptékben: A politikai tényezők hosszú távú konszenzusa, amelyet a
politikai tényezők, a polgárok és közösségeik, valamint a versenyszféra
interakciói szőnek át.
o Országos léptékben: a Régió települései, a polgárok, a vállalkozók,
valamint a gazdálkodók konszenzusa.
o Sopron – Kismarton Eurorégió együttműködése.
o Európai léptékben integráció a Centrope-régióhoz.

Egyetemes cél


Élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság.

Átfogó cél




A város vonzerő-értékeinek újratermelése, országos-, európai- és világörökségi
szintű értékteremtés.
A városi érdekstruktúra és értékrend fejlesztése; az értékrend terjesztése, az
érdekek érvényre juttatása.
Partnerség az érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében.

Prioritások






Várospolitikai vezérlés / kontroll:
o várospolitikai arculat-fejlesztés;
o városigazgatás, menedzsment korszerűsítés;
o környezet-, természet-, tájvédelem, tájgazdálkodás;
o táji-, települési-, térségi-struktúra fejlesztés, városszerkezet, térszerkezet
formálás;
o kulturális, civilizációs értékek újratermelése.
Polgári, közösségi vezérlés / kontroll:
o humán erőforrás fejlesztés, egészségfejlesztés;
o közösségfejlesztés, bizalomépítés;
o társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokálpatriotizmus.
Piaci vezérlés / kontroll:
o környezet / természet-kímélő gazdaságfejlesztés;
o munkahelyteremtés;
o turizmusfejlesztés.

A/5.2. HATÁLYOS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/2008. (II. 28.) Kgy. határozatával fogadta el
Sopron MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.
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Jövőkép


Befogadó, nyitott, dinamikus.

Általános célok









Nyitott, innovatív, kreatív szellemiség, a Centrope-régió egyik kulturális
központja.
Párbeszédre épülő fejlesztési keretek.
Minőségi versenyképesség.
Határ menti kapu- és komplex központi funkció betöltése.
Az épített környezet természeti környezetét megőrző, művi értékeket óvó
fejlesztése.
Modern gazdasági szerkezet.
Liszt városa szlogenre épülő turisztikai desztináció.
Minőségi életkörülmények.

Tematikus célok








1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ipari és szolgáltató vállalatok letelepedését ösztönző eszközök kialakítása.
Jól menedzselt turisztikai desztináció kialakítása. /Lisztiáda/
Az Egyetem hatékony részvétele a város életében.
Épített örökség megőrzése, a történelmi belváros élhetővé tétele.
Városmarketing erősítése.
Fejlesztő szervezetek kialakítása.
Partnerség-építés, hálózatfejlesztés.

Városrészi célok












Belváros:
o Kulturális funkció erősítése.
o Belvárosi élet újjászervezése kereskedelmi, gazdasági funkciók betelepítése
által.
o Belvárosi mag bevonása a városi életbe.
Kurucdomb:
o Gazdaságfejlesztés.
o Épített örökség védelme.
o Közösségi területek fejlesztése.
Északi városrész:
o Gazdasági funkció erősítése.
o Történelmi borvidék szőlőterületeinek megőrzése, borászat minőségi
fejlesztése.
o Amfiteátrum hasznosítása, multifunkcionális csarnok létrehozása.
Jereván lakótelep:
o Életminőség javítása.
o Idősgondozó létesítmények megteremtése.
o Hajléktalanok ellátása.
Lőverek:
o Szabadidő funkció erősítése.
o Humán szolgáltató funkció javítása (Egyetem – Város)
Iparterületek:
o ÉNY-i iparterület gazdasági funkció-erősítésének elkerülése.
o DK-i iparterület fejlesztése.
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Egyéb belterületek:
o Természeti környezet, táji értékek védelme, bemutatása.
o Rekreációs funkciók erősítése.

A/5.3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSEK
Sopron MJV hatályos településrendezési szerződéssel nem rendelkezik.

Összegzés: Sopron MJV rendelkezik hatályos településfejlesztési koncepcióval
és integrált városfejlesztési stratégiával, amelyek jó alapot szolgálnak jelen
felülvizsgálathoz. A tervezési környezet megváltozása a rögzített elhatározások
újrahangolását, átértékelését követelik meg.
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A/6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A/6.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 270/2012. (X. 25.) Kgy. határozatával hagyta jóvá
Sopron Megyei Jogú Város igazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervét.

A Településszerkezeti Terv mellékletét képező tematikus tervlapok











Területfelhasználás
Közlekedés
Művi értékvédelem
Tájvédelem
Természetvédelem
Vízvédelem, gyógyhely
Termőföldvédelem, földtani és egyéb korlátozások
Vízellátás – térségi hálózati kapcsolatok
Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés – térségi hálózati kapcsolatok
Energia közművek, elektronikus hírközlés – térségi hálózati kapcsolatok

Sopron MJV hatályos Településszerkezeti Terve – Területfelhasználás

A területfelhasználási tervlap alapján körvonalazhatók a Város fejlesztési elképzelései.
A város felépítése klasszikus elveket követ, belső intézmény-dominanciájú mag, körülötte
kertes lakóterületek, koncentráltan összefogott ipari területekkel karéjozva. A beépült
területek mentén mezőgazdasági, illetve erdőterületek kapnak helyet a közigazgatási
határ vonaláig.
A klasszikus elveket azonban jó néhány alapvető tényező felborította.
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A bányászat kialakította a maga szatellit településrészeit, melyek mára a település lakott
belterületi részeivé váltak, összhangban a környező településekkel, melyeket az OFTK
aprófalvas térségnek tekint.
Megépültek a lakótelepek, amelyek a központtól elkülönülve, de még mindig kedvező
távolságot tartva nyertek elhelyezést.
A település határa mentén zöld gyűrű található, amelyet csak kisebb szakaszokon szakít
meg már kialakult beépítésre szánt területrész. Ilyen foltokat Harka határánál
(különleges mezőgazdasági terület), Sopronkőhida és Tómalom északkeleti határán
(beépült területek kisebb kiegészítő korrekciókkal – központi vegyes, kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági, illetve ipari területek), Ágfalva déli határánál (kertvárosias
lakóterületek, illetve különleges területek).
Az erdők által keretezett település kedvező lakókörnyezeti potenciállal rendelkezik.

Sopron MJV hatályos Településszerkezeti Terve – Közlekedés

A közlekedési tervlap a település közlekedési infrastruktúra nyomvonalait rögzíti.
Magában foglalja a meglévő és tervezett elemeket, hiszen a Város jövőjét vetíti elénk.
Tartalmazza a tervezett gyorsforgalmi út közigazgatási határon belüli nyomvonalát, a
vasúthálózati fejlesztéseket, valamint a kerékpárhálózat kialakításra szánt rendszerét.
A közutakat és a városi hierarchia gyűjtőút és efölötti elemeit, valamint ezek fontosabb
csomópontjait ábrázolja, hiszen ez jelenti a település vázát, amelyre felfűződnek a
kiszolgáló utak, illetve az ingatlanok.
A terv jelentős hálózati fejlesztéseket határozott el, időtávján túli kitekintéseket is
bemutatva.
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A/6.2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Sopron MJV több részterületére önálló helyi építési szabályzat és szabályozási terv
született. Egységes terv a külterületre készült. A szabályozási tervek eltérő jogszabályi
környezetben születtek, ezért eltérő elvárásokat teljesítenek.
A részterületekre kiterjedő tervek a városrészi adottságok koncentrált ráhangolását
lehetővé tették, ugyanakkor a szabályzat egységesítése a városi szintű áttekinthetőség jó
eszközének tekinthető.

Sopron MJV részterületeire szóló szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok
területi hatálya

alaprendelet száma

Szt. Mihály domb városrész

25/1999. (XI. 1.)

Ikva-patak, vasút és az 5438/3 hrsz. út közötti terület /Apácakert/

47/2000. (XII. 1.)

Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand-dűlő

11/2001. (IV. 1.)

Belváros és kapcsolódó történeti városrészek

27/2001. (VII. 5.)

Virágvölgy és környéke

47/2001. (X. 31.)

Balf városrész

16/2005. (IV. 7.)

Délkeleti városrész

21/2005. (V. 5.)

Aranyhegyi Ipari Park és környéke

24/2005. (V. 27.)

Győri kapu I-II.

25/2005. (VI. 3.)

Délkeleti gazdasági terület

26/2005. (VI. 3.)

Bánfalva és Kutyahegy

29/2005. (VII. 8.)

Lőverek városrész és környéke

9/2006. (IV. 7.)

Fertői Vízitelep

29/2007. (X. 5.)*

Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek

36/2008. (XII. 4.)

Északnyugati Városrész

24/2011. (VII. 7.)

Deák tér és környéke

37/2011. (XI. 30.)

Külterület

36/2012. (XII. 1.)

* A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.023/2012/9. számú határozatában 2012. október 30. napjával
megsemmisítette a rendeletet.

Összegzés: Sopron MJV hatályos településszerkezeti terve kijelölte a város
fejlesztési irányait, rögzítette szerkezeti vázát. A több rétegben egymáson
fekvő, figyelembe veendő tényezők nagy száma miatt önálló tematikus
tervlapokon kerültek ábrázolásra a település szakági elhatározásai. A szerkezeti
tervlapok, a szabályozási tervekkel együttesen a TK és az ITS számára
közvetlenül leképezhető fejlesztési területeket rögzítettek, amelyek a
potenciális akcióterületek kijelölését segítik.
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A/7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA

A/7.1. DEMOGRÁFIA, NÉPESSÉG

A népességszám alakulása az országos és a térségi trendek tükrében
A magyar statisztika 1870-től végez modern kori népszámlálást, Sopron akkori
lakosságszáma 23 ezer fő volt. A 19. század végén megfigyelhető dinamikus növekedés
folyamatában lassulást a 20. század eleji kivándorlás és jelentős mértékben a második
világháború emberi veszteségei okoztak. A világháborút követően a város jelentőségét,
funkcióit jelentősen módosította a népességvesztés, illetve a térségi vonzáskörzetbe
tartozó települések „elveszítése”. 1949-ben 23%-kal éltek kevesebben a városban, mint
1941-ben.

Sopron népességszámának alakulása és annak Győr-Moson-Sopron megyén belüli részaránya
Forrás: KSH. 1970-ig jelenlevő népességi, 1980-2011-ig népszámlálási lakónépességi adatok.

A mélypontot követően 1970-re érte el a város az 1941-es népszámláláskor regisztrált
lakosságszámot, majd ezt követően az országos folyamatokkal párhuzamosan, a
városhoz csatolt községek (Sopronbánfalva 1950-ben, majd a többi kistelepülés: Balf,
Brennbergbánya, Görbehalom, Sopronkőhida, Tómalom, Ó- és Újhermes) lakosságszámnövelő hatása ellenére is 1980-tól kezdve két évtizeden át ismét csupán lassú növekedés
volt megfigyelhető. Az ütem a 2001-2011-es időszakban újból relatíve gyors
növekedésnek indult, tovább erősítve a Magyarország hasonló lakosságszámú városaihoz
képest eltérő tendenciát.
A megyei jogú városok és Budapest népességszám-változásának értékeit ábrázolva négy
településcsoport viszonylag markáns elkülönülését figyelhetjük meg (lásd következő
ábra).




A két legutóbbi népszámlálás közt eltelt tíz év alatt lakónépességét növelni képes
négy város (Érd 10,7%, Sopron 7,0%, Kecskemét 3,7% és Nyíregyháza 1,0%-os
növekedés);
egy stagnáló, főként nagyvárosok alkotta csoport, általában 1% alatti
csökkenéssel (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged, Veszprém), melyek
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népességszámát esetenként drasztikus mértékben csökkentette a 2000-es évek
első évtizedében tetőző szuburbanizációs folyamat;
3 - 7%
közötti
mértékű
népességvesztést
elszenvedő,
döntő
részben
középvárosok alkotta településhalmaz;
és végül egy jellemzően kelet-magyarországi városokat tömörítő, erősen fogyó
népességű városok csoportja (Békéscsaba 8,7%, Miskolc 9,6%, Dunaújváros
11,8%, ill. Salgótarján 16,8%). E városok további általános jellemzője a
hanyatlásnak indult monokultúrás iparszerkezet.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az egyre gyorsuló ütemben polarizálódó hazai
településhálózatban – és az ugyanezen trend hatása alatt álló megyei jogú városok
halmazában - csupán a fővárosi szuburbanizációs folyamat népességnövelő hatásának
kitett Érd büszkélkedhet a soproninál jobb értékkel.

A megyei jogú városok és Budapest népességszámának változása, 2001-2011. A buborékok területe a városok
2011-es lakosságszámát fejezi ki.
Forrás: KSH. A népszámlálások év végi lakónépességi adatai.

A népességváltozás folyamatát évenkénti bontásban és régiós összehasonlításban is
szemügyre véve kijelenthetjük, hogy Sopron az egyetlen, a vizsgált időszakban töretlenül
és kismértékben gyorsuló ütemben gyarapodó, a növekedés dinamikájában a régiós
városokat fokozatosan lehagyó megyei jogú város (lásd következő ábra), melynek a
megyén belüli népességi részesedése is növekvő tendenciát mutat.
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Sopron és a régiós városok népességszám-változása (2000=100%)
Forrás: KSH. A 2001-es és a 2011-es népszámlálások és ezek továbbvezetett év végi lakónépességi adatai.
A 2010 és 2011 közötti drasztikus, az addigi tendenciákat megtörő népességcsökkenést a 2011-es
népszámlálás és a 2001-es azonos összeírás továbbvezetett értékeinek esetenként jelentős különbsége okozza.

Sopron lakónépessége (2012. év végén 60.528 fő) és állandó népessége (2012-ben
58.612 fő) között megfigyelhető 3% körüli eltérés a városi közszolgáltatások
tervezésénél már számottevő jelentőséggel bír, hiszen e javak használatára az összes,
életvitelszerűen a városban élő lakos igényt tart. Ezért is célszerű a továbbiakban a
lakónépességi adatok használatának előnyben részesítése.

Sopron lakó- és állandó népességének változása 2001-2012
Forrás: KSH. A 2001-es és a 2011-es népszámlálások és ezek továbbvezetett év végi lakónépességi, valamint
állandó népességi adatai.
A 2010 és 2011 közötti drasztikus, az addigi tendenciákat megtörő népességcsökkenést a 2011-es
népszámlálás és a 2001-es azonos összeírás továbbvezetett értékeinek esetenként jelentős különbsége okozza.
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Természetes népmozgalom
A természetes szaporodást meghatározó születési és halálozási arányszámok
tekintetében nem tapasztalhatóak kiugró értékek Sopron esetében: az ezer lakosra jutó
élveszületések száma a városban 9,5 fő, ami megegyezik a megyei jogú városok azonos
értékeinek átlagával (9,4 fő), ám minimálisan kedvezőtlenebb az országos értéket adó
9,8 főnél (lásd következő ábra). Noha a nyers halálozási arányszám tekintetében
Sopronban a vizsgált városok átlagos 12,2-es értékével – és különösen az országos 13,5es értékkel - szemben csupán 11,6 regisztrálható, az alacsony születésszámok miatt a
város népességét még így is természetes fogyás jellemzi. Ez 2001 és 2011 között ezer
lakosra vetítve évi 2,1 főt jelent, ami mind a megyei jogú városok átlagánál (2,8), mind
pedig Magyarország azonos értékénél (3,7) előnyösebb.

Az élveszületések és halálozások ezer lakosra jutó száma a megyei jogú városokban és Budapesten. 2001-2011
évek átlaga
Forrás: KSH

Vándorlási különbözet
A lakosság folyamatos növekedése a viszonylag kedvezőnek mondható természetes
szaporodási arányszámok mellett Sopron határmenti elhelyezkedésének is köszönhető. A
90-es évek második felétől a magasabb életminőség elérhetősége és az ausztriai
lehetőségek által motivált bevándorlás jelentős vándorlási többlethez juttatja a várost: a
vizsgált időszakon belül átlagosan évi 10,9 fővel gyarapodott ezer lakosonként (ezt az
értéket a megyei jogú városok közül csak Érd értéke haladta meg, köszönhetően a
Budapestről kiköltöző, főként fiatal családoknak - lásd következő ábra).
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A megyei jogú városok népességalakító tényezői, 2001-2011.
Forrás: KSH. A természetes fogyás és a vándorlási különbözet a vizsgált időszakra vonatkozó ezer lakosra jutó
évenkénti értékeik számtani átlaga, a tényleges szaporodás pedig ezek különbsége. A vándorlási különbözet az
állandó és ideiglenes vándorlások évenkénti különbözete. A két népszámlálás közötti értékek a 2001-es
népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett év végi lakónépességi adatok.

Sopron vándorlási különbözetét évi bontásban vizsgálva az évtized első felének relatíve
alacsony többlete után az évtized végén egy hullámhegy figyelhető meg – többnyire az
ország más térségeiben tapasztalt, a gazdasági nehézségek keltette extra vándorlás
következményeként (lásd következő ábra).

Ezer főre jutó vándorlási különbözet Sopronban, 2001-2011.
Forrás: KSH. Az állandó és ideiglenes vándorlások évenkénti különbözete a népszámlálás végleges adataiból
továbbvezetett év végi lakónépesség számának arányában.

Bár a bevándorolt lakosságról nem készült statisztikai felmérés, a vizsgálatok azt
mutatják, hogy ez a lakosságréteg jellemzően egyrészt az ország más - elsősorban keletmagyarországi – városaiból idetelepült, általában legalább középfokú szakképesítéssel
rendelkező, gyermekvállalás előtt álló fiatal felnőtt lakosságából, illetve az itt dolgozó
felnőttekhez költöző főként nyugdíjas korú idősebb emberekből állt/áll. Kevésbé jellemző,
de megfigyelhető a - leginkább idős emberekből álló - fővárosi, illetve külföldi eredetű
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bevándorlás is. A helyiek tapasztalata alapján elmondható továbbá, hogy az újonnan
beköltözők jelentékeny hányada nem regisztráltatja magát az okmányirodában (pl. mert
nem jelentkezhet be ideiglenes lakosként a nem adózott albérletbe) - velük együtt
Sopron tényleges lakónépessége becslések szerint megközelítheti a 70 ezer főt.
A bevándorlás mellett csekélyebb mértékben, de regisztrálható a kivándorlás is:




a Sopronból elvándorlók egyfajta szuburbanizációs folyamatként a régió közeli
településeit (Harka, Ágfalva, Fertőhomok, Hegykő, Hidegség és Kópháza
lakosságszáma is jelentősen emelkedett 2001 és 2011 között), valamint egyéb
okokból a fővárost választják;
jellemző a fiatal felnőttek elvándorlása: a más régióban diplomát szerzők
számottevő hányada nem tér vissza a városba.

A népesség nemek és korösszetétel szerinti vizsgálata
Sopron lakosságának nemek szerinti összetételében az országos jegyek rajzolódnak ki: a
fiatalabb korcsoportokban (0-29 éves korúak) egyértelmű férfitöbblet tapasztalható,
amelynek mértéke a 15-19 éves korcsoportban eléri a 15,8%-ot is. A 30-49 évesek
csoportjában a nemek közel azonos súllyal reprezentáltak, majd 50 éves kor felett a nők
fokozatosan uralkodóvá válnak, míg a 80-84 éves korcsoportban számuk már
meghaladja a férfiak számának a kétszeresét.
A városban különösen nagy súlyt képviselnek a csupán tartózkodási hellyel rendelkezők,
akik száma a lakónépességen belül 9.572 főt tesz ki. Ez a 2013. év végi önkormányzati
nyilvántartásban szereplő lakóhellyel rendelkező népesség (64.143 fő) 14,9%-a.

Sopron lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező népességének korcsoportonkénti szerkezete a 2013. év végi
adatok alapján
Forrás: Sopron MJV Önkormányzata

A soproni tartózkodási helyükre bejelentett lakosok 59,7%-a a 15-39 éves korcsoportból
kerül ki, ami egyértelműen jelentős tanulmányi, illetve munkavállalási célú migrációra
enged következtetni. A korcsoportokon belül szintén jelentős különbségek fedezhetők fel:
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a fentebb bemutatott általános trendeken felül jelentős a 15-19 korcsoportok
férfitöbblete, a 20-24 és 25-29 éves korcsoportokban pedig a nők felülreprezentáltsága.
Ezt nagyrészt a helyi oktatási/felsőoktatási intézmények eltérő neműek számára
különböző mértékben vonzó oktatási kínálata okozza.

Sopron tartózkodási hellyel rendelkező lakosságának korcsoportonkénti szerkezete a 2013. év végi adatok
alapján
Forrás: Sopron MJV Önkormányzata

Az egyenlő osztályközű, 5 éves korcsoportokra bontás mellett érdemes külön
megvizsgálni a gyermekek és fiatalkorúak esetében a köznevelési intézményváltáshoz
kötődő
korévek
mentén
felosztott
korcsoportok
elmúlt
évtizedben
történt
létszámváltozását is. Erre vonatkozóan a KSH állandó népességi adatsorait használjuk,
ami a lakónépesség két népszámlálás közötti továbbvezetett értékei okozta torzításoktól
is mentes arányokat ad.
A 0-2 éves, vagyis harmadik életévüket még be nem töltött gyermekek száma a 2001-es
1.431 főről 2012-re 223 fővel, 1.654 főre nőtt, ami 15,6%-os bővülést jelent. A
folyamatot hosszabb idősoros lebontásban ábrázolva azonban korántsem lehetünk
elégedettek. A kezdeti évek lendülete 2008-ban megtört, az akkor a teljes városi
népesség 3,1%-át alkotó korcsoport részaránya a következő 4 év alatt 2,8%-ra
csökkent, ami valószínűsíthetően a jelenlegi, legnépesebbnek számító 30-39 éves
korcsoportok gyermekvállalási hajlandóságának lecsökkenésével, részben pedig a 2008tól kedvezőtlenebbre forduló gazdasági környezet hatásával hozható összefüggésbe (lásd
következő ábra).
A 3-5 éves, óvodás korú gyermekek létszáma is növekedett, a 0-2 évesekhez képest
kismértékben nagyobb ütemben, a 2001-es 1.420 főről 1.783 főre (2012), ami 25,6%-os
változásnak felel meg. A ma a lakosság legnépesebb korcsoportjait alkotó 30 és 39 év
közöttiek – fentebb is említett - gyermekvállalási hajlandóságának megváltozásával függ
össze a ma 3-5 éves korosztály a bölcsődés korúak növekedési dinamikájával
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ellentétesen zajló folyamata: a mai óvodás korú gyermekek számarányának növekedése
ugyanis az akkor 25-34 éves összevont korcsoportnak köszönhető.

A soproni gyermek- és fiatalkorúak életkor szerinti korcsoportos megoszlása, 2001-2012.
Forrás: KSH állandó népességi adatok

Ugyanezen folyamatnak tudható be a 6 és 13 évesek számának és arányának a
változása: a 2001-ben 4.486 fős, a teljes soproni népesség 8,2%-át alkotó csoport
részaránya 2009-re 7,0%-ra csökkent, majd a gyermek- és fiatalkorúakon belül igen
jelentős növekedés mellett 2012-re 7,5%-ra (4.390 fő) duzzadt. A hivatalos
statisztikákat figyelembe véve az elkövetkező 5 évben - a 2-3 évesek számának
stagnálása és a 3-5 évesek számának enyhe csökkenése hatására - az általános iskolás
korúak számának előbb lassuló növekedésével, majd a későbbiekben azok csökkenő
abszolút számával számolhatnánk. A város köznevelési statisztikáit megfigyelve azonban
– az elmúlt években betelepült, főként fiatal, gyermekes családok hatásaként – az
általános iskolás korúak számának további növekedése tekinthető reálisnak. A 14-17
éves, középiskolás korú fiatalok száma még jelenleg is stabilan csökken: a mélypont,
illetve a tendencia megfordulása 2016-2017-re várható.
A lakónépességen belül jelentős hányadot kitevő, többségükben a fiatalabb
korosztályokba tartozók nagyarányú jelenléte ellenére általánosságban megállapítható,
hogy a legtöbb magyarországi városhoz hasonlóan Sopronnak is elsősorban az elöregedő
lakosság miatt felmerülő problémákkal kell szembenéznie.
A város állandó népességén belül 2011-ben 8.169 fő volt a 14 éves kor alattiak száma,
ami a teljes lakosság 14%-a. Ez az érték a megyei jogú városok rangsorában – melyek
átlaga 13,4% - az egyik legmagasabb. Mivel Sopron 60 év feletti lakosságának aránya az
előbbiek értékeinek átlagával megegyezik (23,4%), a népesség aktív korú 15-59 éves
csoportja értelemszerűen kisebb részarányt (62,5%) képvisel azokénál (63,2%).
Előnyösebb, demográfiailag fenntarthatóbb korszerkezettel csak a növekvő népességű
városok (Érd, Kecskemét és Nyíregyháza) rendelkeznek.
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A megyei jogú városok népességének korcsoporti összetétele, 2011.
Forrás: KSH. Állandó népességi adatok.

Az országos trendekkel megegyezően tehát Sopron népességére is a folyamatos
öregedés jellemző, ám ennek dinamikája mindegyik régiós megyei jogú városénál
kedvezőbb, ráadásul az öregedési index (a 60 év feletti népesség 15 év alatti
népességhez viszonyított aránya, 2011-ben 118,3%) növekedési üteme nem mutat
emelkedést. Az egyes korcsoportok népességen belüli arányának változását vizsgálva
ugyancsak Sopron relatíve kedvező pozícióját erősíthetjük meg: 2001 és 2011 között a
60 év felettiek részarányának a legtöbb más városénál kedvezőbb, 3,9 százalékpontos
emelkedése mutatható ki. Árnyalja ugyan a képet az aktív korúak arányának erőteljes
csökkenése, amit azonban a 14 év alatti korosztály csupán minimális térvesztésével
összevetve egy – szintén csak viszonylagosan – kedvező képet kapunk.

A megyei jogú városok egyes korosztályai teljes népességen belüli részarányának változása, 2001-2011.
Forrás: KSH. Állandó népességi adatok
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A helyi ellátórendszer fenntarthatóságának jellemzésére az időskorú népesség
eltartottsági rátája alkalmazható, amely az időskorú népességnek (60 év felettiek) az
aktív korú (15–59 éves) népességhez viszonyított arányát fejezi ki (lásd következő ábra).
Sopron 60 év feletti állandó lakosainak száma 2011-ben 13.646 fő, ami 27,9%-kal
magasabb az előző népszámlálás évében regisztrált 10.672 fő értéktől. E korcsoportnak
az össznépesség arányában történt változása 7,9 százalékpont: a 2001-es 29,6%
népességi aránnyal szemben 2011-ben már 37,5%, ami az aktív korúak száma és aránya
stabil csökkenésének következménye és esetleges jövőbeni ellátási problémák forrása.

A 60 év feletti lakosság eltartottsági rátája, 2001, ill. 2011
Forrás: KSH állandó népességi adatok. A 2011-es eltartottsági értékek szerint sorba rendezett adatsor.

Sopron jelenleg 5 népesebb városrészre (Belváros, Lőverek, Jereván ltp., Kurucdomb,
Északi városrész), valamint a városhoz tartozó egyéb belterületi részekre (Balf,
Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes és Új-Hermes) tagolódik. Az ipari parkok és a
külterület alacsony népességszámú területek, ezért a városrészek elemzése során nem
minden esetben kerülnek említésre.
Bár a Belváros Sopron népességének még most is közel egyharmadát adja (18.243 fő), a
Jereván lakótelephez hasonlóan olyan idősödő korszerkezetű városrész, amely veszített
népességi súlyából (lásd következő ábra). A demográfiai folyamatok mellett (a 60 év
felettiek aránya itt a legmagasabb, 27,5%) nem kedvez a lakófunkció erősödésének az
régi és sok esetben korszerűtlen lakások magas aránya és a műemlékvédelmi
kritériumok szabta korlátozások sem.
A legnagyobb területű, a Belvárost nyugat-délnyugat irányból határoló Lőverek a
második legnépesebb városrész. 15.568 fős lakosságszáma 16,3%-kal haladja meg a
2001-ben regisztrált értéket, ami főként a városrészhez tartozó Sopronbánfalva
határában történt zöldmezős fejlesztésű, magasabb presztízsű lakásokba beköltözőknek
köszönhető. Az ország más településeinek házgyári technológiával épült lakótelepeivel
ellentétben jó minőségű lakásállománnyal és kellemes lakókörnyezettel jellemezhető a
Jereván lakótelep és néhány környező utca alkotta Jereván ltp. városrész. Ennek ellenére
a két népszámlálás között eltelt 10 év során 11.490 főnyi lakónépessége 14,3%-kát
(1.600 főt) elvesztette.
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A 2 ezer főnél népesebb városrészek között a kertvárosias beépítésű Kurucdomb a
vizsgált időszakon belül a második legnagyobb népességszám-növekedést elért
városrész, 2001-es 5.383 fős lakossága 19,2%-kal 6.416 főre növekedett 2011-re.
Ebben különösen a 84. sz. főút mentén megvalósult zöldövezeti ingatlanfejlesztések
(Apácakert és Pihenőkereszt) játszottak döntő szerepet.
A szintén laza kertvárosi jellegű, családiházas beépítésű Északi városrész 139,2%-kal
4.090 főre növelte lakosságát. A 2001-ben még csupán 1.710 fős, az elkerülő úttól
északra eső városrész lakáspiacának dinamikus bővülése főként az aranyhegyi lakópark
kiépítésével és Virágvölgy sűrűsödő beépítésével hozható összefüggésbe.
Sopron belterületén kívüli, ám közigazgatási határain belül fekvő „egyéb belterületek”
megnevezésű részek esetében egy szintén jelentős, 10%-os népességgyarapodás
figyelhető meg. A többi, arányaiban kis lakosságszámú városrészek növekedési üteme az
alacsony népességszám miatt erősen torz, mivel akár egészen kis volumenű
népességmozgások is félrevezetőek lehetnek a többi, valóban meghatározó népességet
koncentráló városrészekkel való összehasonlítás során. Megjegyzendő továbbá, hogy a
városban lakó, de be nem jelentett lakosok értelemszerűen a népesség városrészenkénti
számában és arányában sem jeleníthetők meg.

Sopron városrészeinek népességszáma és annak változása, 2001-2011.
Forrás: KSH

A jelentősebb népességet (2 ezer lakos felett) magában foglaló Északi városrész
tekinthető Sopron legfiatalosabb városrészének. Az összlakosság 6,8%-ának otthont adó
területen a legmagasabb mind a 0-14 évesek (19,6%), mind pedig a 15-59 évesek
aránya (70,3%), ebből következően a város lakosságának 2011-ben átlagosan 22,7%-át
alkotó időskorúak aránya itt a legalacsonyabb, 10,1% (lásd következő ábra).
Kurucdomb és Lőverek korcsoporti arányai az Északi városrészhez hasonlóak. A városi
értékeknél kedvezőbbek továbbá a Sopronhoz tartózó egyéb belterület arányai. A
rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint csökkenő lakónépességű Jereván ltp. és
Belváros tekinthetők az elöregedésnek leginkább kitett városrészeknek.
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A lakosság korcsoportonkénti megoszlása Sopron városrészeiben, 2001-2011.
Forrás: KSH

A következő, az elöregedés dinamikáját bemutató ábrán jól kivehető, hogy a jelenleg
második legrosszabb demográfiai szerkezettel jellemezhető Jereván ltp. városrészben
növekedett legnagyobb mértékben az időskorúak aránya (10,9 százalékponttal). E
növekedés azonban nem a 15 év alatti korcsoport, hanem a 15-59 évesek arányának
csökkenéséből „táplálkozik”. A város egészének értékénél nagyobb volumenű öregedés
(5,6 ezrelék) ezen kívül csak Lőverek városrészre jellemző. Az időskorúak arányának
változatlansága mellett a 2001 és 2011 közötti időszakban kismértékben (3,8
százalékpont) csökkent az ingatlanfejlesztés célpontjának is számító Északi városrész 014 éves korcsoportjának aránya. A 2001-es értékhez képest a Belvárosban a 60 év
felettiek népességaránya 3 százalékponttal nőtt. Az állapot és a folyamat ugyan nem
kedvező, annak dinamikája mégis viszonylag mérsékelt. A 444 fő lakosú Külterület idős
népessége arányának drasztikus, 9,2 százalékpontos csökkenése részben a fiatal
felnőttek kiköltözésének, részben pedig az alacsony népességszámból eredő torzító
faktornak tulajdonítható.

A népesség korcsoportjai arányának változása Sopron városrészeiben, 2001-2011.
Forrás: KSH
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Összegzés: Sopron népességszáma 2001 és 2011 között a természetes fogyás
ellenére dinamikusan bővült – ez az osztrák munkaerőpiac földrajzi közelsége
gerjesztette magas vándorlási többlet eredménye. A folyamat az elmúlt két
évben tovább erősödött. Az újonnan beköltözők jellemzően fiatal felnőttek és
családok, melynek köszönhetően a korábban súlyos problémaforrásként
prognosztizált elöregedési folyamat számottevően lassult. A lakosságszámot
városrészek szerint vizsgálva megállapítható, hogy amíg a Belváros és a
Jereván ltp. lakosságszáma kismértékben csökkent, addig a Lőverek,
Kurucdomb és az Északi városrész komoly bővülést könyvelhetett el.

A/7.2. KÉPZETTSÉG
A legalább nyolc általános iskolai
osztályt végzettek arányának elmúlt
évtizedekben
történt
nagyarányú
javulása után 2001 és 2011 között
ebben csupán kismértékű növekedés
volt tapasztalható Magyarországon a
legalább érettségivel, vagy felsőfokú
végzettséggel rendelkezők arányának
folyamatos növekedése mellett.
Az országos trendeknek megfelelően a
Nyugat-Dunántúl régió megyei jogú
városaiban szinte teljes körűvé vált az
általános iskolai végzettség (a 15 év
felettiek
körében
97-98%),
a
középiskolai érettségivel rendelkezők
18 éven felülieken belüli aránya 50 és
61%, míg a 25 év felettiek körében a
felsőfokú képesítést szerzettek aránya
jelenleg 16,7 és 25,4% között mozog.
Az országos átlagértékhez hasonló
régiós értékek csupán Nagykanizsa
esetében
mutatnak
alacsonyabb
képzettségi arányokat és növekedési
ütemet egyaránt.

A Nyugat-dunántúli régió megyei jogú városainak
iskolázottsága a különböző képesítésekkel rendelkezők
azonos korú népességen belüli részarányával és azok
változásával, 2001-2011.
Forrás: KSH népszámlálási adatok. A 2011-es legalább
felsőfokú képzettséggel rendelkezők arányértékei szerint
sorba rendezett adatsor.

Sopron 2011-es népességéből 28.293
fő rendelkezett legalább érettségivel,
ami a 18 év feletti lakosság 56,7%-a
(lásd ábra). Győr-Moson-Sopron megye
egészét tekintve ez a mutató az
országos 49,0%-nál is alacsonyabb,
csupán 48,7%. Az érettségizettek
között jelentős különbség mutatkozik a
nemek között: míg a nők 59,8%-a,
addig a férfiaknak csak 53,1%-a
szerzett középfokú bizonyítványt. A
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2011-ben felsőfokú végzettséggel rendelkező soproni lakosok száma 9.440 fő. Ez a
csoport a megfelelő korú (25 év feletti) lakosságra vetítve 21,2%-os arányt képviselt, az
országos átlagnál (19,0%) kismértékben, de pl. Nagykanizsához viszonyítva (16,7%)
jelentősen magasabbat, azonban Győr 25,4%-os mutatójától távol áll – annak felsőfokú
szaktudást igénylő munkahelyeinek magas aránya miatt. A diplomások nemek közti
megoszlása közel azonos, azonban korcsoportonként jelentős eltérés tapasztalható a
fiatalabbak javára: esetükben relatíve magas arányértékeket mutatva.
Noha a város a megyeszékhelye népességének képzettségi értékeit az elmúlt két
népszámlálás tanúsága szerint rendre alulmúlja, az országos arányoknál kedvezőbb
mutatói miatt Sopron lakossága egyértelműen magasan iskolázottnak tekinthető.
A kedvező általánosan magas szintet azonban némileg árnyalják a városon belül
kirajzolódó különbségek. A Lőverek lakói igen magas felsőfokú végzettségi arányával (a
megfelelő korú népesség több mint negyede) szemben áll a Jereván ltp., ahol fele akkora
a felsőfokú végzettségűek, de kétszer akkora a legfeljebb általános iskolát végzettek
aránya (ez utóbbi az aktív korúak arányában számított érték). Az egyetemet/főiskolát
végzettek arányának növekedése is a Jereván ltp.-n a legkisebb a város 2 ezer főnél
népesebb városrészei között.

A lakosság iskolai végzettsége Sopron városrészeiben, 2001-2011.
Forrás: KSH

Összegzés: Sopron lakossága egyértelműen magasan iskolázottnak tekinthető:
a szinte teljes körűvé vált általános iskolai végzettség mellett jelentősen nőtt a
közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Az összességében
kedvező általánosan magas szintet árnyalják a városon belül kirajzolódó
különbségek. A Lőverek lakói igen magas felsőfokú végzettségi arányával
szemben áll a Jereván ltp., ahol fele akkora a felsőfokú végzettségűek, de
kétszer akkora a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya.
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A/7.3. FOGLALKOZTATOTTSÁG

Aktivitási arány
Sopron lakosságából 2011-ben 26.919 fő volt foglalkoztatott és 1.885 fő regisztrált
munkanélküli, a gazdaságilag aktív népességet pedig ezek együttes száma adja: 28.804
fő. A teljes népességen belül vizsgált aktivitási arányszám tekintetében ugyancsak
kirajzolódnak a Magyarországon belüli jelentős területi különbségek: a foglalkoztatottakat
és a munkanélkülieket egyaránt tartalmazó gazdaságilag aktívak teljes lakosságon belüli
aránya Sopron esetében 47,6% volt 2011-ben, amely minimálisan meghaladja ugyan az
országos átlagot, a három legfejlettebb magyarországi régió nagyobb városai közül
ugyanakkor kizárólag Dunaújvárost előzi meg (lásd következő ábra). És bár e tekintetben
Sopron 2,3 százalékpontos javulást könyvelhet el 2001-hez képest, az országos átlag 5
százalékpontos erősödéséhez képest ez csekélynek mondható.

A teljes népesség aktivitási rátája és a munkanélküli népesség gazdaságilag aktív népességen belüli aránya a
megyei jogú városokban, 2011.
Forrás: KSH

A város elsősége a megyei jogú városok között a munkanélkülieknek e gazdaságilag
aktív népességen belüli arányában ugyanakkor vitathatatlan: az országos értékhez
hasonló mértékben, 2,7 százalékpontos romlás után is csupán 6,5% volt 2011-ben. Noha
a Nyugat-Dunántúl régió – és ezen belül Sopron – értékei relatíve jók, a térség
jelentősen kedvezőtlenebb társadalmi-foglalkoztatási szerkezettel rendelkezik akár csak a
szomszédos Burgenland tartományhoz képest is. Az aktív korú népesség viszonylagosan
kis arányának tulajdonítható az inaktív keresők és az eltartottak lakosságon belüli magas
részesedése (52,4%).
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Foglalkoztatottak
2011-ben 14.452 fő soproni lakos állt teljes munkaidőben alkalmazásban. A 4 főnél
többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és
a kijelölt nonprofit szervezetek adatszolgáltatása alapján ezek döntő többsége (75%) a
tercier (szolgáltatás, kereskedelem) és a helyi gazdaságok versenyképességében egyre
jelentősebb szerepet játszó kvaterner (szellemi, kutatás-fejlesztési tevékenységek)
szektorokban dolgozik. Ebben a megyei jogú városok közül csupán három jelentős vidéki
felsőoktatási központ (Pécs, Szeged és Miskolc) előzi meg (lásd következő ábra). A
lakosság további közel 25%-ának az ipar és építőipar gazdasági ágazata biztosít
megélhetést, míg a mezőgazdaság helyi foglalkoztatásban betöltött szerepét a KSH nem
tudta mérni.
Ingázási adatok sajnos továbbra is csak a 2001-es évre vonatkozóan állnak
rendelkezésre, ugyanis a 2011-es népszámlálás ingázási adatsorai még nem kerültek
feldolgozásra. A soproni munkahelyek 2001-ben összesen 5.882 fő más településről
bejárónak biztosítottak munkát. Közülük a legtöbb dolgozó Fertőrákosról (531 fő),
Ágfalváról (514 fő), Harkáról (451 fő) és Kópházáról (428) ingázik, ami a foglalkoztatott
lakosságuk igen magas arányát jelenti. Harminc, a város vonzáskörzetébe tartozó
településről a más településre eljáró foglalkoztatottak 42%-a dolgozik Sopronban, köztük
a három legnagyobb számú foglalkoztatottat adó település esetében ez a szám a 80%-ot
is eléri.

A megyei jogú városok teljes munkaidőben alkalmazásban álló népességének gazdasági szektoronkénti
foglalkoztatási aránya, 2011.
Forrás: KSH. A tercier és kvaterner összevont szektor értékei alapján sorba rendezve. Adatfelvételi hiba miatt a
mezőgazdaságban dolgozók arányát a KSH nem adta meg.

Sopronban 2011-ben a 15-64 éves lakosság 62,5%-át foglalkoztatták, ami hazai
összehasonlításban kedvező értéknek számít (ennek ellenére alacsonyabb a szomszédos
Burgenland tartomány 71,0%-os értékénél).
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A városon belül e vonatkozásban jelentős különbségek nem mutathatók ki. A fiatalos
korszerkezetű Északi városrészben és Kurucdombon 67,4%, illetve 66,5%, míg a Sopron
körüli egyéb belterületbe sorolt részek aránya a városi átlag alatt van, csupán 56,5%
(lásd következő ábra). A 2 ezer főnél népesebb városrészek csoportján belül a
Belvárosban mutatható ki jelentősebb elmozdulás a foglalkoztatottak arányában: míg
2001-ben 55,5% volt, addig 10 évvel később már 61,6%, ami 6,1 százalékpontos
javulás.

A foglalkoztatottak aránya és annak változása Sopron városrészeiben, 2001-2011.
Forrás: KSH

Regisztrált álláskeresők
A fentebb bemutatott - Sopron esetében 6,5%-os – aktív népességen belül értelmezett
munkanélküliségi aránytól jelentősen eltér a regisztrált munkanélküliek munkavállalási
korú népességen belüli aránya (lásd következő ábra). A 2013. október 20-ai állapot
szerint a város 37.982 fő munkavállalási korú lakosából (15-61 évesek száma) 538 fő
álláskeresőt regisztráltak, akik közül 87 főt (az összes munkát kereső 16,2%-át) egy
évnél hosszabb ideje tartottak nyilván. Az előbbiek 1,4, míg az egy éven túl állást
keresők egy minimális 0,2%-át alkotják a munkavállalási korúaknak, amellyel Sopron
nagyságrendekkel megelőzi a megyei jogú városok többségét, még az ugyancsak
kimagaslóan jó értékekkel rendelkező Érdet, Szombathelyt, Győrt, de a fővárost is.
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A megyei jogú városokban élő álláskeresők és 365 napon túl állást keresők a munkavállalási korú népesség
százalékában, 2013. október 20-ai állapot.
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

A 180 napon túl munkát keresők aránya 2012-ben közel 33,3%, a 2001-es aránynál
(28,4%) némileg kedvezőtlenebb. A hosszabb idősoros vizsgálat tanúsága szerint az
időszakos és a tartós álláskeresők alacsony száma alapján nem figyelhető meg a
városban az ország más területein gondot okozó akut munkanélküliség, a város
munkaerő-piaci szerkezete stabil, amit a 2008-ban kibontakozó gazdasági válság sem
tudott tartósan meggyengíteni. Sopronban a foglalkoztatottak számának a
megyeszékhely Győr, illetve a megye értékeihez képest relatíve erős ingadozása az azok
munkaerő-piacainak jelentős méretbeli eltérésével magyarázható (lásd következő ábra).

A regisztrált álláskeresők számának változása az előző évi alapján Győr-Moson-Sopron megyében, 2001-2012.
Forrás: KSH

Azonos tendenciák mutathatók ki a fiatalkorúak és a pályakezdők munkanélküliségi
adatai esetében is: a pályakezdők 2002-től elérhető mutatója, valamint a csak 2004-től
gyűjtött 21-30 évesek mutatói szintén együttmozgást végeznek a városi trendekkel.
2011-ben Sopronban már csak 21 fő pályakezdő és 139 fő 21 és 30 év közötti
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álláskeresőt regisztráltak, azonban az egy évvel későbbi adatok már jelentős romlást
mutatnak (lásd következő ábra). 2012-ben a 21-30 évesek közül már 182 főt tartottak
nyilván álláskeresőként, ez egy év alatt igen komoly, 30,9%-os növekedés, az állástalan
pályakezdők csoportja pedig 21-ről 50 fősre duzzadt ez idő alatt.

A regisztrált álláskeresők, ill. fiatal és pályakezdő álláskeresők száma Sopronban, 2002-2011.
Forrás: KSH

A regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása a felsőfokú
képzettségűek arányának jelentős növekedését tárja elénk (a 2001-es 7-ről 2012-re
16%-ra), amivel azonban csak kismértékben vág egybe a diplomások részesedésének a
vizsgált időszak alatt bekövetkezett mintegy 5,4 százalékpontos népességarányos
növekedése. A legfeljebb általános iskolát végzettek részaránya 6 százalékponttal
csökkent, míg a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya hullámzó – ők teszik ki
ugyanakkor a regisztrált álláskeresők kb. 2/3-át (lásd következő ábra).

A regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása Sopronban, 2001-2012.
Forrás: KSH. A népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett lakónépességi adatok.
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Közfoglalkoztatás
A munka világából tartósan kikerült, vagy fogyatékossága, ill. egyéb hátrányos helyzete
miatt munkavégzésre csak korlátozottan alkalmas személyeket munkalehetőséggel
támogatni
hivatott,
2008-ban
útjára
indított
Út
a
munkához
elnevezésű
közfoglalkoztatási programot 2011-től a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta
fel. Sopronban 2010 és 2012 között évente átlagosan 91 fő vett részt
közfoglalkoztatásban, 7,3%-uk roma származású volt.

Összegzés: 2011-ben a gazdaságilag aktív népesség teljes lakosságon belüli
aránya 47,6% volt, amely minimálisan meghaladja az országos átlagot, a három
legfejlettebb magyarországi régió nagyobb városai közül ugyanakkor kizárólag
Dunaújvárost előzi meg. A munkanélküliségi ráta minden megyei jogú város
közül Sopronban a legalacsonyabb, a tartósan, egy éven túl regisztrált
munkanélküliek száma elenyésző.

A/7.4. ÉLETMINŐSÉG, JÖVEDELMI VISZONYOK, LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK

Jövedelmi viszonyok
A népesség gazdasági helyzete az adózók számával és arányával, valamint a személyi
jövedelemadó-alap nagyságával jellemezhető. Sopronban az ezer lakosra jutó adózók
száma 454 fő, amivel a 23 megyei jogú város rangsorának 15. helyét foglalja el a város
– ez az országos átlagnál (445 fő/ezer lakos) valamivel előnyösebb, ám a megyei jogú
városok átlagánál (463 fő/ezer lakos) alacsonyabb érték. A város általános relatív
fejlettségi szintjéhez képest aránytalanul kedvezőtlen változás ment végbe a két
népszámlálás közti 10 év alatt: Sopron 5,5%-os csökkenésénél csak 5 város szenvedett
el nagyobb visszaesést, amelyért a határos Ausztriában munkát vállalók regisztrációjának
nehézségei, továbbá az esetükben az átlagosnál jóval gyakoribb egykeresős családmodell
tehetők felelőssé.

Az ezer állandó lakosra jutó adófizetők száma, 2011, ill. annak változása, 2001-2011.
Forrás: KSH
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Sopron 29.489 fő adózójára összesen 12.194 fő öregségi nyugdíjban részesülő és ezen
felül további 4.382 fő egyéb ellátásban és járadékban részesülő jutott 2011-ben, ők
összegezve az adófizetők 60,3%-ának megfelelő számban vannak jelen.
A kereső lakosság a város nyugati határ menti fekvése és kimagasló relatív általános
fejlettsége ellenére nagyon alacsony egy adófizetőre jutó adóalapot képző jövedelemmel
rendelkezik: 2011-ben 1.634.386 Ft. Ez nemcsak a megyei jogú városok átlagos
értékétől (1,86 millió forint) marad el jelentősen, de a legtöbb, társadalmi-gazdasági
mutatóit tekintve hátrányos helyzetben levő városétól is (lásd következő ábra). Az
ábráról leolvasható, hogy a kimagaslóan alacsony értékek a vizsgált 10 éves
intervallumban az összes számba vett város közül a legkisebb mértékben, mindössze
62,9%-kal nőttek (nominálértéken), szemben a legmagasabb jövedelmekkel rendelkező
városok 80% körüli értékeivel. Ennek egyik oka a fejlett, innovatív ipari nagyvállalatok
hiánya, jelentős szerepet tulajdoníthatunk továbbá a határ túloldalán munkát vállaló,
általánosságban
jóval
magasabb
keresettel
rendelkezők
jövedelmeinek
nem
Magyarországon realizálódásának.

Jövedelmi különbségek a magyar megyei jogú városokban, 2011, ill. a jövedelmek változása, 2001-2011.
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Jóllehet egyértelmű magyarázóerővel nem bír, az ezer főre jutó személygépjárművek
számát a társadalmi jólét mérésének indikátoraként használva Sopron esetében 366 db /
ezer fő értéket kapunk, amely ugyancsak elsőséget hoz a 23 megyei jogú város és
Budapest rangsorában. A mutató a kedvezőtlenebb jövedelem-statisztikai adatok ellenére
relatíve magas lakossági jövedelemszintet enged feltételezni, ami egybevág a helyi
tapasztalatokkal. A látványosan magas érték visszavezethető továbbá a városból a
szomszédos Burgenland tartományba ingázók saját gépjármű-használatának magas
arányára, amelyért a határon átnyúló közúti közösségi közlekedés hiánya is felelőssé
tehető – bár sokan vélhetően semmilyen körülmények között nem mondanának le a saját
autó kényelméről és rugalmasságáról. Az említetteken túl további magyarázó faktor a
nem természetes személyek tulajdonában álló személyautók viszonylag nagy száma,
valamint a városszéli bevásárló központok létrejötte és a belvárosból hiányzó színvonalas
kereskedelmi szolgáltatások.
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Az ezer lakosra jutó személygépjárművek száma, 2011.
Forrás: KSH

Sopronban 2001 óta 2,9 százalékponttal csökkent az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (lásd következő ábra).
A foglalkoztatottak arányának 2001-2011 közötti jelentős növekedésével párhuzamosan
a Belváros aktív korú lakói között 6,1 százalékpontos mértékben csökkent a mutató
értéke, fölülről megközelítve a város 32,9%-os arányát. Jóllehet a Kurucdomb, a Jereván
lakótelep, az Északi és a Lőverek városrész értékei is a soproni átlag alatt maradnak, a
városon kívül eső egyéb belterületek összesített értéke még inkább kedvezőtlen. A
statisztikák szerint a 4.292 fő összlakosságú területeken 2,6 százalékpontos csökkenés
ellenére is az aktív korúak mintegy 40%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel.

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya és annak változása Sopron városrészeinek aktív
korú lakosai arányában, 2001-2011.
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Forrás: KSH

A foglalkoztatott nélküli háztartások arányában kismértékű, 1,4 százalékpontos
csökkenés tapasztalható Sopronban (lásd következő ábra). Kiemelkedően alacsony érték
jellemzi az Északi városrészt (18,7%), de Kurucdomb 26,2%-a is jóval a városi 32,2%-os
átlag alatt marad. A Belváros elöregedő korszerkezetét jól jellemzi a mutató kimagasló,
38,7%-os értéke, bár 2001 óta számottevő javulás következett be. A hasonló
demográfiai karakterű Jereván ltp. társadalmi-szociális karakterét ezzel szemben a
foglalkoztatott nélküli háztartások arányának növekedése jellemzi.

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya és annak változása Sopron városrészeiben, 2001-2011.
Forrás: KSH

Lakásállomány
Sopron magas presztízsét és kiegyenlített fejlődését többek között történelmi múltját
felidéző utcái és terei, nyugodt lakóövezetei, az országban igen kedvező társadalmi
összetétele, a gazdaságilag még a válság éveiben is prosperáló Ausztriához való
közelsége, és az országos összehasonlításban bőséges munkahelykínálat és magasabb
elérhető életszínvonal táplálják. A város vonzereje – és részben az ennek hatására zajló
élénk bevándorlás gerjesztette lakások iránti kereslet – miatt a népességarányos
lakásszám viszonylag alacsony, 418 lakás/ezer fő, míg az ország kedvezőtlenebb
folyamatok által befolyásolt más megyei jogú városában és Budapesten ez az arány
lényegesen magasabb, 450-500 körüli.
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Ezer lakosra jutó lakások száma a megyei jogú városokban és Budapesten, 2011.
Forrás: KSH

A lakásállomány összetétele
A KSH 2011-es adatai szerint Sopronban 26.876 lakás található, melyek jellemzőiről a
statisztikai hivatal részletes adatbázissal szolgál. Eszerint 2001 és 2011 között a régiós
városokhoz hasonlóan Sopronban is kismértékben (1,4%-kal) nőtt a lakások átlagos
alapterülete, 69 m2-ről 70 m2-re. Ezzel a város a megyei jogú városok középmezőnyébe
tartozik, amiknél kisebb alapterületűek csak a dominánsan házgyári technológiával épült
lakásállománnyal rendelkező városok (58-63 m2), míg jelentősebben nagyobbakkal egyes
alföldi mezővárosok (73-76 m2), valamint Érd (91 m2) rendelkeznek.
Sopron lakásállományának 4,6%-a képezte 2011-ben az önkormányzat tulajdonát, amely
nagyon jelentős, 3,9 százalékpontos zsugorodást jelent a 2001-es 8,5%-hoz képest (lásd
következő ábra). Ez javarészt az 1.888 darab (2001) önkormányzati tulajdonú lakás
számának jelentős csökkenésének és kisebb részben az ez idő alatt épült 4.852 lakás
többségi magánerős fejlesztésének következménye.

Az önkormányzati tulajdonú lakások aránya a Nyugat-Dunántúl régió megyei jogú városaiban, 2001-2011.
Forrás: KSH
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A 2001-es népszámlálás adatai szerint a soproni lakások 3,9%-a volt alacsony
komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakás). Ez a régiós
nagyvárosokon belüli legmagasabb arány (még a rendszerint sereghajtó Nagykanizsa is
megelőzi e tekintetben) főként Sopron lakásállományán belül a második világháború előtt
épült – javarészt történelmi városrészeiben található – lakások magas arányával
magyarázható. Előnyös azonban ezen arány 10 év alatti, mintegy 5,8 százalékpontos
csökkenése, ami egyfelől a relatíve magas lakásépítési kedvnek, másfelől pedig az
alacsonyabb komfortfokozatú lakások komfortosításának, ill. több esetben azok
megszüntetésének köszönhető (lásd következő ábra).

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya a Nyugat-Dunántúl régió megyei jogú városaiban, 2001-2011.
Forrás: KSH

Lakásépítések
A kétezres években tapasztalt gazdasági fellendülés a lakásszektorban is növekedést
hozott: Sopron a 2001 és 2011 között eltelt tíz év alatt az azt megelőző két évtizedhez
képest jelentősen növelni tudta lakásállományát. A 80-as évekig tartó növekvő
lakásépítési trend után a kétezres években tapasztalható újra egyfajta gyarapodás. Az
átadott 4.852 lakásnak azonban nagyobb része az évtized első öt évében, 2001 és 2005
között épült (2.854), majd a begyűrűző válság hatására 2006 és 2011 között ennél 30%kal kevesebb, 1.998 lakást adtak át (lásd következő ábra).

Sopron lakásállományának építési idő szerinti megoszlása, 1946-2011.
Forrás: KSH
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Az időszak alatt kibontakozó kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatása ellenére tény,
hogy a két népszámlálás közti 10 év alatt általánosságban tapasztalható konjunktúra
eredményeként Sopron lakásállományának közel egyötöde 10 évnél fiatalabb. A megyei
jogú
városokkal
való
összehasonlításban
csak
a
Budapesti
agglomeráció
népességduzzasztó hatását élvező Érd esetében találkozunk kismértékben magasabb
aránnyal (lásd következő ábra). Emellett érdemes megemlíteni, hogy a megyei jogú
városok közül Hódmezővásárhely után Sopronban vannak legnagyobb arányban a
második világháború előtt épült lakások (24,4%).

A 2001-2011 között épült lakások teljes lakásállományon belüli aránya.
Forrás: KSH

A vizsgált 10 éves periódus népességnövekedésének mértékét felülmúlta a lakásépítések
növekedése, ami a laksűrűség (100 lakásra jutó lakók száma) 5,1%-os csökkenéséhez
vezetett (249-ről a megyei jogú városok 239-es értékéhez közeli 237 fő/100 lakás
értékre; lakások és lakott üdülők száma összesen).
A jövőt tekintve a 2011-ben kiadott lakásépítési engedélyek száma esetében is látható,
hogy a gazdasági válság által kevésbé súlyosan érintett, tehetősebb térségek abból való
kilábalási folyamata is gyorsabbnak ígérkezik. Sopronban a 2011-ben épített lakások
száma 136, de a kiadott lakásépítési engedélyek száma ezt felülmúlva már 178, ami a
teljes lakásállomány 0,7%-át jelenti (lásd következő ábra).

Az év folyamán kiadott lakásépítési engedélyek száma a teljes lakásállomány arányában, 2011
Forrás: KSH
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A nagyszámú lakásépítés ellenére még mindig jelentős lakáshiány jellemzi Sopront. Az
eladó lakások átlagára és különösen a kiadó lakások bérleti díjai nemcsak az országos
átlagnál magasabbak, de mostanra már a budapesti belvárosban jellemző értékeket is
meghaladják. A helyiek elmondása alapján már néhány fűtött garázs is megjelent az
albérletpiacon, ami igen komoly keresleti nyomást jelez.
A lakások iránti igényeket a külsőbb városrészekben megvalósult zöldmezős
ingatlanfejlesztések próbálják kielégíteni. A 2 ezer főnél népesebb városrészeken belül a
legszembetűnőbb növekedés a város 26.863 db-os ingatlanállományának csupán 2,9%át adó Északi városrész esetében mérhető: a virágvölgyi és aranyhegyi fejlesztések
hatására a lakások száma a 2001-es 637-ről közel háromszorosára, 1.785-re nőtt (lásd
következő ábra). Sopron lakásszámának növekedési üteménél (21,0%) nagyobb mértékű
változás további három városrészben mutatkozott: főként Apácakert és Pihenőkereszt
létrejöttének köszönhetően egyharmadával gyarapodott Kurucdomb lakásállománya, de
hasonló nagyságrendű változás volt a Lőverek (26,8%, pl. az Ágfalvi úti és Gida-patak
utcai lakóparkoknak köszönhetően) és a város szövetébe nem ágyazott egyéb
belterületek (28,3%) esetében is. Relatíve visszafogott bővülés pedig csak a két
elöregedő városrészre, a lakófunkciójában háttérbe szorult és a műemlékvédelmi
előírások miatt kevéssé befektetőbarát ingatlanfejlesztési környezetet biztosító
Belvárosra (9,9%) és a Jereván lakótelepre (2,7%) jellemző.

Sopron városrészeinek lakásállománya, 2001-2011.
Forrás: KSH

Az alacsony komfortfokozatú lakások relatíve magas soproni arányán (3,9%) belül a
városrészek között jelentős különbség mutatkozik. Az összkomfortos házgyári lakásokat
magában foglaló Jereván ltp. minimális, 0,7%-os értéke mellett kimagasló az egyéb
belterületek értéke: itt minden tízedik lakás alacsony komfortfokozatúnak számít,
azonban 2001 óta az arányuk 21,2 százalékponttal csökkent. Lakásállományának magas
városi részarányát tekintve igen magas a Belváros 6,8%-os aránya, ez egyben a Jereván
ellenpólusaként is értelmezhető a lakások komfortossága szempontjából. A népesebb
városrészek között – a Jereván mellett - Lőverek és az Északi városrész kedvező értékeit
(1,6 és 1,8%) érdemes megemlíteni. Az alacsony komfortfokozatú lakások arányának
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csökkenésén belül az Egyéb belterületek esetében tapasztalt nagymértékű változás
mellett a többi városrészben a városi értékekhez hasonló számokkal találkozunk.

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya és annak változása Sopron városrészeiben, 2001-2011.
Forrás: KSH. A dőlt betűvel szedett értékek a városrészek Sopron össznépességén belüli arányát jelzi.

Lakókörnyezet
A lakosság közérzetét és a városi
környezet állapotát legnagyobb
mértékben
az
elmúlt
két
évtizedben jelentősen megugrott
külső és belső eredetű gépjárműközlekedés
káros
hatásai
befolyásolják. Ezt nem csupán az
egyéni autóhasználat általános
előtérbe kerülése, hanem az új
lakóövezetek kialakulását csak
lassabban
követő
közösségi
közlekedési
ellátottság-változás
okozza
(több
újonnan
épült
lakóterület
autóbusszal
való
feltárása a szűk belső utcák miatt
eleve
nem
lehetséges).
A
gépjárműforgalom további forrása
az
említett
új
városrészek
alapfokú intézményekben való
szegénysége.

Egy főre jutó zöldfelületek aránya a megyei jogú városokban,
2010.
Forrás: TeIR-adatbázis

További jelentős, lakókörnyezetet befolyásoló hatással bír a zöldterületekkel való
ellátottság: Sopron egy lakosára 2010-ben 23,9 m2 belterületi zöldterület jutott, ami a
puszta számokat tekintve a várost a megyei jogú városok rangsorának középső
harmadába pozícionálja (lásd következő ábra).
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Ugyanakkor figyelembe véve a tényt, hogy a település nagy területen érintkezik
erdőségekkel, és hogy a Lőverek városrészen keresztül a természeti és a művi területek
összeköttetésben maradnak, további jótékony hatással bírnak.
Az
előnyös
természetföldrajzi
helyzet
kialakította
kedvező
természeti-városi
környezeti
viszony azonban sérülékeny: a
nagy tömbökben, a hagyományos
városi
rendezőelemeket
nélkülözve felépülő egyes új
lakóterületek (pl. a Virágvölgy
esetében)
visszaszorítják
az
értékes
táji
környezetet.
A
Lőverek
városrész
természeti
jellegének megőrzését elősegíteni
hivatott rendelet alig éri el célját.
Az elmúlt két évtizedben az egyes
külterületek felgyorsult – főként a
zöldmezős
lakásfejlesztéseknek
utat nyitó - belterületbe vonása
dominált,
azonban
Sopron
barnamezős
területei
az
ökológiailag
és
tájhasználati
szempontból is fenntarthatóbb
potenciális
fejlesztéseknek
is
széles tárházát kínálják.

A Sopron Holding által kezelt zöldfelületek Sopronban, 2009.
(világoszöld: zöldterületek, sötétzöld: parkerdő)
Forrás: Sopron Holding Zrt.

Összegzés: A soproni lakosság életkörülményei országos viszonylatban a
legjobbak közé sorolhatók, az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alap
átlagos értéke a megyei jogú városok közül Sopronban az egyik legalacsonyabb,
ami több, egymástól független okra vezethető vissza.
Sopronban 2001 és 2011 között közel 5.000 lakás épült, melyek a jelenlegi
lakásállomány 18,1%-át teszik ki. A nagyszámú lakásépítés ellenére még
mindig jelentős lakáshiány jellemzi a várost. Az eladó lakások átlagára és
különösen a kiadó lakások bérleti díjai nemcsak az országos átlagnál
magasabbak, de mostanra gyakran már a budapesti belvárosban jellemző
értékeket is meghaladják. A lakásfejlesztések fő célpontjai az Északi városrész,
a Lőverek és Kurucdomb külső részei. Sopron lakásállományának 3,9%-a
alacsony komfortfokozatú: ezek jellemzően a második világháború előtt épült,
Sopron történelmi városrészeiben található lakások.
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A/7.5. KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG
Sopron és térsége közbiztonsági szempontból évtizedeken át a legjobb helyzetű hazai
városok közé tartozott. Az elmúlt évek felgyorsuló népességmozgásának eredményeként
azonban mára már nem ilyen egyértelmű a helyzet: a lakosság szubjektív
biztonságérzete kismértékben romlott, amit a bűnözési statisztikák is alátámasztanak.
Sopron közbiztonsági helyzetének bemutatása során a KSH 2003-tól publikált éves
bűnügyi statisztikáit és az 57/2013. (III. 28.) KGy. határozattal elfogadott
rendőrkapitányi beszámolót (Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete
2012. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről) vesszük alapul. A két adatforrás eltérése
esetén az idősoros összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a KSH által közölt
értékeket tüntetjük fel.
Sopronban a KSH adatai szerint 2012-ben 2267 bűncselekményt regisztráltak, ami a
megelőző öt év jellemző értékeihez képest számottevő, 20%-ot meghaladó többletet
jelent; ez a korábbi, 2003-2007-es időszak átlagának felel meg. 2011-hez viszonyítva,
2012-re a kiemelt bűncselekmények száma is jelentősen emelkedett (924-ről 1117-re;
ide tartozik az emberölés, testi sértés, rablás, lopás, betöréses lopás, garázdaság,
zsarolás, kábítószerrel való visszaélés), a növekmény jelentős részét ugyanakkor a nem
kiemelt bűncselekmény-kategóriába sorolt okirattal való visszaélések számának
megugrása okozta. A teljes nyomozási eredményesség 2012-ben megközelítőleg 60%
volt, a kiemelt bűncselekmények esetében azonban alacsonyabb: 47,3%. Fontos
megjegyezni, hogy bár végleges számok a 2013. évre vonatkozóan még nem állnak
rendelkezésre, a rendőrkapitányság részadatai alapján 2012-höz viszonyítva a bűnözési
esetszám jelentős visszaesése tapasztalható.

A Sopronban regisztrált bűncselekmények száma típusonként 2003-2012
Megjegyzés: a 2010-es adatok nem elérhetőek
Forrás: TEIR adatbázis a KSH adatgyűjtése alapján
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2012-ben a regisztrált bűncselekmények legnagyobb részét a vagyon elleni és a közrend
elleni bűncselekmények tették ki. A vagyon elleni bűncselekmények száma a 2000-es
évek első feléhez képest számottevően csökkent: 2012-ben a feljegyzett esetek száma
981. Ezek jellemzően hétvégi házak, lakóövezetektől távol eső, őrizetlen garázssorok,
illetve társasházak alagsorában lévő tárolóhelyek feltöréséhez kapcsolódtak. A betöréses
lopások száma 2012-ben 150 db, döntő többségüket családi házas lakóövezetek és
vendéglátóhelyek (italboltok, kisebb üzlethelyiségek) sérelmére követték el, az elkövetők
sok esetben az ún. utazó bűnözői körhöz tartoznak. A kerékpár- és segédmotorkerékpárlopások a folyamatban lévő és már lezárt ügyek adatai szerint főleg fiatalkorú / fiatal
felnőtt deviáns, a társadalmi normákat nem ismerő, sokszor alulszocializált
bűnelkövetőkhöz kapcsolhatók. A személygépkocsi-lopások területén kifejezetten
kedvező a kép: 2012-ben mindössze 3 esetben érkezett feljelentés lopás, további két
esetben pedig jármű önkényes elvétele miatt.
A 2011-es évhez képest a legnagyobb arányú esetszám-emelkedés a közrend elleni
bűncselekmények kategóriájában következett be: 2012-ben 910 esetet regisztráltak.
Ezek nagyobb része okirattal való visszaélés, melynek kapcsán fontos megjegyezni, hogy
ide tartoznak a más településeken, vonaton, távolsági autóbuszokon történt lopások is –
a károsultak sokszor az illetékességi területen kívül történt (okmány)lopások miatt is
Sopronban tesznek feljelentést. A közrend elleni bűncselekmények közé sorolt
garázdaság 122 esetszámmal jelenik meg a statisztikában. A kábítószerrel való
visszaélések száma hasonló (119 eset) – ez a bűncselekménytípus azonban nagyon
gyorsan terjed, mind nagyobb probléma elé állítva a bűnüldözési szerveket, és közvetve
a teljes társadalmat. Az esetszám értékelése során fontos figyelembe venni, hogy a
lakossági feljelentések nagyon ritkák, így a regisztrált bűnesetek számának növekedése a
rendőrségi munka hatékonyságát, eredményességét is jól jelzi. A legelterjedtebb
kábítószerfajta Sopronban is a legegyszerűbben termeszthető és beszerezhető cannabis
(a rendőrség több kisebb házi ültetvényt is felszámolt), emellett számos esetben
amphetamin-származékok, kokain vagy heroin jelenlétét is kimutatták a szakértők.
Kisebb mennyiségben ún. party-drogok is megtalálhatók voltak. A kábítószer elleni
harcra, a megelőzésre és a terjesztői hálózat felszámolására a rendőrség mind nagyobb
erőket koncentrál – az Önkormányzat anyagi támogatása mellett.
A személy elleni bűncselekmények száma a 2000-es évek első feléhez viszonyítva az
elmúlt évek átlagát tekintve majdnem a duplájára nőtt. 2012-ben 142 esetet
regisztráltak, ebből 96 testi sértés, 2 befejezett emberölés.
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni, valamint a gazdasági
bűncselekmények száma nem változott jelentősen az elmúlt 10 év során, míg az
államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma
látványosan csökkent (2012-ben mindössze 27 db).
A soproni lakóhellyel rendelkező regisztrált bűnelkövetők számát tekintve az elmúlt 10
évben folyamatos csökkenés figyelhető meg: 2003-ban 655 főt, 2012-ben 522 főt
regisztráltak. Mivel a bűnesetek számát tekintve nem látható ugyanez a csökkenés,
megállapítható, hogy a Sopronban regisztrált bűncselekményt elkövető, azonosított
bűnelkövetők mind nagyobb arányban Sopronon kívüli lakosok, illetve „utazó bűnözők”. A
bűnelkövetői réteg közel 1/3 része gyermekkorú, fiatalkorú (14-17 év) vagy fiatal felnőtt
(18-24 év), arányuk növekedése országos jelenség. Az azonosított elkövetők 68,5%-a
büntetlen előéletű, ami döntően az elszegényedéssel, ezáltal a megélhetési bűnözés
megjelenésével hozható összefüggésbe.
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Nem bűncselekmény, „csak” a szabálysértések kategóriájába tartozik a város lakosságát
erősen irritáló prostitúció. A probléma leginkább a Gyár utca – Vitnyédi utca – Selmeci
utca – Lackner Kristóf utca által határolt területen vált rendszeressé. A prostituáltak és
futtatóik több esetben követtek el bűncselekményeket – döntően külföldiek sérelmére -,
illetve állandó jelenlétük, viselkedésük zavarja a bevásárlóközpontok, éttermek és
szolgáltató üzletek látogatóit, tevékenységük negatívan befolyásolja a város közrendjét
és közbiztonságát. A probléma fokozott rendőri jelenlétet indokolt, melynek
eredményeként 2012-ben 130 szabálysértési eljárás indult (2011-ben még csak 47 eset),
több mint 200 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.
A rendőrség munkáját az 1996-ban alakult Soproni Polgárőr Egyesület számos esetben
közös szolgálatteljesítéssel is támogatja, hozzájárulva a munka hatékonyságának és a
lakosság szubjektív biztonságérzetének növeléséhez. A rendőrség és a polgárőrség
egyaránt nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre: vagyonvédelmi és kábítószer-ellenes
előadásokat, fokozott ellenőrzéseket tartanak, munkájukat összehangolják. A rendőrség
aktívan részt vett a „Szuperbringa” és a „Látni és látszani” elnevezésű
közlekedésbiztonsági programokban, továbbá kiemelt feladatként kezelték a közterületek
rendjének „látható rendőrség”-gel történő biztosítását: átalakultak a gépjárműves
járőrkörzetek és két új gyalogos járőrkörzet is létrejött. A rendőrség rendszeres feladatai
közé tartozott még a női és férfi NB1-es kosárlabda mérkőzések, az NB2-es labdarúgómérkőzések, továbbá az önkormányzati, társadalmi, kulturális és egyházi rendezvények
biztosítása, a rendezőkkel való folyamatos együttműködés.

Összegzés: A sokáig példás közbiztonsági helyzettel rendelkező Sopron bűnügyi
helyzete az elmúlt évek társadalmi folyamatainak eredményeként a rendőrség
erőfeszítései ellenére kis mértékben romlott. Az összes regisztrált és a kiemelt
bűncselekmények száma egyaránt nőtt; különösen szembetűnő a személy elleni
bűncselekmények és a kábítószerrel való visszaélések számának emelkedése. A
vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent – ezek elkövetői gyakran utazó
bűnözők. Az azonosított bűnelkövetők között egyre emelkedik a fiatalabb
korcsoportok aránya, és viszonylag újkeletű problémaként megjelent a
megélhetési bűnözés és a prostitúció. Országos viszonylatban ugyanakkor
Sopron közbiztonsági helyzete még így is kitűnőnek mondható, és a 2013. évre
vonatkozó előzetes statisztikai adatok újra javuló tendenciát mutatnak.

A/7.6. TÉRBELI-TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK
A helyzetfeltárás során megtartott szakmai munkacsoport műhelybeszélgetések,
valamint a háttérdokumentumok elemzése során 2013-ban a következő főbb társadalmi
konfliktusokat azonosítottuk Sopronban:

Társadalmi konfliktusok
Migránsok és soproniak
A gazdasági célú belső migráció mértéke az utóbbi néhány évben elérte a 10 ezer főt,
mely lépték felkészületlenül érte a hazai átlagnál jobb helyzetben levő, lokálpatrióta,
középméretű várost. Olyan társadalmi-szociális problémákkal kellett szembenézni, mely
ismeretlen volt eddig a soproniak számára: megnövekedett a helyi szociális és lakhatási
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támogatásokra szorulók száma, egyre több óvodai és iskolai férőhely kellett,
megnövekedett a garázda és egyéb bűncselekmények száma, nőtt a hajléktalanok
száma, az illegális lakáskiadók száma. Olyan két világháború közötti megoldások jelentek
meg a városban, mint pl. az ágybérlet, megosztott szobabérlet. A lakhatási túligény miatt
szinte minden helyiség kiadható Sopronban, ráadásul ezek közül kevesen fizetnek adót.
Sokan ideiglenesen és illegálisan települnek le – általában a külföldi továbbköltözés
reményében -, semmiféle nyilvántartásban nem követhetők nyomon.
A Jereván lakótelepen fokozottabb a migráns családok jelenléte, mivel sok ott a bérelhető
lakás. A helyi iskola küzd azzal, hogy a soproniak nem szívesen járatják a gyermekeiket
oda, ezáltal erősen csökkent a kapacitás-kihasználtsága.

Hajléktalanok és soproniak
Megnövekedett a hajléktalanok száma, akik régóta egy belvárosi műemlék épületben
vannak elhelyezve, a Kossuth utca 10. szám alatt. A környék lakói nehezen fogadják el a
hajléktalanok jelenlétét, ezért állandósultak a panaszok hangos viselkedés, veszekedés,
utcai italozás, utcán vizelés stb. miatt. Az önkormányzat több megoldást is fontolóra vett
a hajléktalan ellátó elhelyezésére, de minden alkalommal lakossági tiltakozás kísérte az
új helyszín kiválasztását.

Ausztriában dolgozók, adózó soproniak és a helyben maradtak
Sokan helytelenítik Sopronban, hogy az Ausztriában dolgozó soproniak oda is fizetnek
adót (ami megfelel a jogszabályoknak), ez által a város nem részesül abból. Ugyanakkor
a közszolgáltatásokat (bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi és szociális ellátások)
Sopronban kívánják igénybe venni, melyeket a városnak kell működtetni, fenntartani. Ezt
igazságtalannak érzik, és szívesen bevezetnének különböző szankciókat (szélsőséges
ötletként pl. úthasználati díj a határhoz vezető utakon).
A jelenség egy másik velejárója a gyermekek körében megjelenő „jóléti hátrányos
helyzet”, miszerint a hétközben Ausztriába ingázó/lakó szülők anyagi javakkal, drága
tárgyakkal próbálják kompenzálni gyermeküknél azt, hogy kevés időt töltenek velük, a
nevelésükkel.

Térbeli konfliktusok
A társadalmi konfliktusok mellett térbeli/területhasználati konfliktusok is gyakran
megfigyelhetők Sopronban. Ezek nagyrészt a Belvárost - különösen a történelmi
belvároshoz és a Várkerülethez – kötődnek. Fő probléma, hogy az itt lakók jellemzően
csendes, nyugodt életkörülményeket szeretnének, míg a térség kereskedelmi-szolgáltató
egységei a forgalom növelésében, a városrész élettel való megtöltésében érdekeltek. A
zajos rendezvények mellett gyakran problémát jelent a parkolóhelyek hiánya: a lakók
arra panaszkodnak, hogy nem tudnak megállni a lakásuk közelében, míg a szolgáltatók
vendégriasztónak érzik, ha nem lehet közvetlenül az üzletük előtt parkolni. A helyzeten
Petőfi téri mélygarázs megépítése enyhített valamelyest – a létesítmény az első évek
alacsony kihasználtságát követően egyre népszerűbb a helyiek körében. A Várkerület
2014-ben kezdődő átépítése a parkolás területén is jelentős változásokat eredményez.
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Szintén területhasználati konfliktust forrása az elmúlt években folyamatosan fejlődő,
mind több látogatót vonzó Volt fesztivál, melynek helyszíne (Lővér kemping) Natura
2000 védelem alatt áll, és a 2012-től szigorúbbá váló szabályozás miatt 2017 után a
rendezvénynek új helyszínt kell találni. Ez nem egyszerű feladat: a városon belüli
helyszínek ellen a lakosság tiltakozik, míg egy számottevően távolabbi helyszín (pl.
Páneurópai Piknik Emlékhely környezete) a szolgáltató szektort érintheti negatívan,
továbbá a fesztiválozók szállításának megszervezése sem egyszerű feladat.
A város peremterületein gyorsan szaporodó lakóparkok sokakban ellenérzést váltanak ki,
ugyanis gyakran jelentősen átformálják a környező térség képét, forgalomnövekedést
okoznak, vagy éppen a gazdaságfejlesztéssel konkurálnak.

A/7.7. TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK

Történeti adottságok
A soproni történelemmel foglalkozó írások mindegyike leszögezi, hogy a soproni medence
másfél kilométeres sávja és a környező domb- és hegyvidék kedvező földrajzi fekvésénél
fogva már régóta emberlakta terület. Időszámításunk kezdete előtt a VI-V. évezredtől
kezdve már lakott területek találhatók a város létesítésének alapjait képező
Borostyánkőút mentén.
A Várhelyen, illetve a Bécsi dombon végzett ásatások tárták fel a város legkorábbi
emlékeit, egyebek mellett az illír eredetű népesség által épített földvárakat. A területet a
kelták után a rómaiak szállták meg: kereskedők és kiszolgált katonák csoportja
telepedett le itt az időszámítás kezdetén. Mint a Borostyánkő út egyik fontos állomása,
municípiumi jogokat kapott az akkor Scarbantiának nevezett város. A 374-es quad
betörést követően megszűnt a római közigazgatás, a lakosság elmenekült.
Évszázadok során gótok, kunok, avarok éltek a területen, új település a honfoglalást
követően jött létre, s a sorozatos barbár támadások ellen a római városfal
kiegészítésével István király korában felépült a vár. Ekkortájban kapta a nevét a város
Suprun nevű ispánjáról. A várfalakon belül a falakhoz támaszkodva kezdődött a város
kiépítése.
A várost IV. László 1277-ben szabad királyi város rangjára emeli. 1277-1360 között a
királyi magyar határvárból virágzó város lett, melyben a németség fokozatos többségre
emelkedett. A XIV. században a III. Frigyes javára elzálogosított várost Mátyás király
váltja vissza, s az újra megerősített vár jelentős szerepet játszik Mátyás háborúiban.
1379-ből származik a város házainak első összeírása, 1447-től jelennek meg a céhek
Sopron történetében.
A török 1529-ben elfoglalja és feldúlja a külvárost, azonban a város nem kerül hódoltság
alá, ugyanakkor a megszállt területekről sokan menekülnek Sopronba; a város lassan a
szabad terület központjává válik. A XVI. század második felétől több országgyűlést is
tartanak itt.
1676-ban hatalmas tűzvész pusztít: a katasztrófának a Várostorony is áldozatául esett, s
az ezt követő újjáépítéskor kapta mai alakját. A belváros gótikus házainak többsége
megsérült. A megmaradt falakat felhasználva építették a kor divatjának megfelelően a
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reneszánsz és barokk stílusú házakat: ekkor épültek Sopron árkádos, loggiás udvarai,
melyek a mai napig a belváros történelmének tapintható emlékei.
A XVII. század végén a török uralom alól felszabaduló ország egyik fő kereskedelmi
útvonala (marha- és lókereskedelem) Sopronon át vezetett. A XVIII. század elején
Sopron Magyarország első tíz városa közé tartozott, II. József idején vármegyeszékhely
lett. Ebben a virágzó korban jelent meg a nyomdászat, az ágyú- és harangöntés, a
kékfestő-műhelyek. Ekkor került sor a várárok folyamatos betemetésére, s erre az időre
tehető a Várkerület teljes kialakulása. 1753-ban itt fedezték fel az ország első
szénbányáját, kitermelése – az ország első gőzhajtású szállítógépének segítségével –
meg is indult. A XVIII. század végén a lakosság száma már több mint 11.000, és 1840től az 1526-ban kiűzött zsidóság ismét letelepedhetett a városban Széchenyi
segítségével.
A századfordulón Sopronban is megindult a kapitalista fejlődés. Beluszky Pál és Győri
Róbert vizsgálata szerint (Fel is út, le is út… városaink településhierarchiában elfoglalt
pozícióinak változásai a 20. Században - Tér és Társadalom 2004/1. szám) ebben az
időszakban Sopron regionális funkciókkal rendelkező város, az igazgatási intézmények
területén Aradot vagy Brassót felülmúlta, Győrrel közel azonos pozícióra tett szert, bár a
gazdasági szerepe jóval kisebb volt.
A fejlődésnek az I. világháborút követő békeszerződés vetett véget. A trianoni döntés
Nyugat-Magyarország jelentős részét, így a város vonzáskörzetének kétharmad részét
Ausztriának juttatta. A város maga azonban 1921. december 14-én a népszavazást
követően magyar maradt, és ekkor kapta a Civitas Fidelissima – a Hűség Városa – címet.
Az államvezetés a várost hűségéért a selmecbányai főiskola áttelepítésével, s hathatós
támogatással jutalmazta.
A II. világháborút követő években a németajkú lakosság – a gazdapolgár szőlőtermelő
poncichterek - zömét kitelepítették.
A város 1950-ben elveszítette megyeszékhelyi rangját. A határában húzódó vasfüggöny
következményeként a város fejlődése gyakorlatilag megállt, iparát visszafejlesztette az
államszocialista rendszer.
Az 1950–es évektől kezdve több kistelepülést csatoltak a városhoz, ez egyrészt
népességnövekedést eredményezett, másrészt elindította a város – több problémát, mint
előnyt jelentő - szétterülő szerkezetének kialakulását.
A rendszer felpuhulásának időszakában megkezdődött a város újabb felvirágzása:
beindult a határmenti kétirányú bevásárlóturizmus, majd az annak nyomdokában
megjelenő egészségturizmus, mely hazai viszonylatban jelentős vagyonok felhalmozását,
a város általános gazdagodását tette lehetővé. Fontos megjegyezni, hogy ebben az
időszakban felerősödik a város irányába történő bevándorlás - a gazdagodás reményében
- Magyarország válságba kerülő területeinek irányából.
1989. augusztus 19.-én Sopron közvetlen térségében, Fertőrákoson került sor a középkelet-európai országok felszabadulásának emblematikus eseményére, a Páneurópai
Piknikre, amelynek során több száz keletnémet menekült át Ausztriába a vasfüggöny
átvágását követően.
Sopron mára vonzó, hazai viszonylatban kiemelkedően magas életminőséget nyújtó
várossá, határmenti fekvésének és turisztikai vonzerőinek köszönhetően az egyik
legjelentősebb magyar turisztikai desztinációvá fejlődött. A város helyzetének,
elsősorban az általa kínált minőségi életkörülményeknek a megőrzése és a további
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fejlődés azonban számos, jelen helyzetelemzésben is felvetett, stratégiai kérdés
eldöntésétől / a meglévő problémák orvoslásának mikéntjétől függ.

Nemzetiségi összetétel
2001-ben
Sopron
lakosságának
döntő hányada, 95,1%-a magyar
nemzetiségűnek
vallotta
magát,
azonban
főként
a
német
nemzetiségűek arányában történt
jelentős növekedés (1.963 főről
3.448 főre) hatására a 2011-es
népszámlálás önbevallásos adatai
alapján arányuk 90,9%-ra csökkent.
A német nemzetiségűek mellett
növekedés tapasztalható a romák
számában és arányában, ők a 2001es népszámláláskor 184-en éltek a
városban, ám számuk 10 év alatt
Sopron nemzetiségi összetétele, 2001-2011.
144%-kal nőtt (449 fő), ami ma
Forrás: KSH
még
mindig
jelentéktelennek
mondható 0,8%-ot takar, hasonlóan a győri és a megyei értékekhez. Valós számukról
azonban a népszámlálások többnyire alábecsült értékeket közölnek.
A helyi nemzetiségi önkormányzatok közül a képviseltek számát és tevékenységének
aktivitását tekintve is az 1995-ben megalakult Soproni Német Nemzetiségi
Önkormányzat (SNNÖ) bír a legnagyobb jelentőséggel. Az SNNÖ célja a német anyanyelv
és kultúra ápolása, a német nemzetiséghez tartozók érdekvédelme. A nemzetiségi
önkormányzat munkáját az 1992-óta működő Sopron és Környéke Német Kultúrklub
Egyesület segíti. Az Egyesület 1996-óta sikeresen szervezi a Német Kultúra Hete
rendezvénysorozatot, melynek keretén belül kórus- és harmonikatalálkozók, színházi
előadások, felolvasóestek, diavetítések és zenés-táncos baráti estek kapnak helyet.
A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységi köre kulturális és oktatási
területen is megmutatkozik. Az anyanyelv megőrzésében a soproni Bánfalvi Óvodában
(Kindergarten Wandorf) 1997-óta az "egy személy egy nyelv" szerint folyik a kétnyelvű
(német) óvodai nevelés. Sopron legnagyobb létszámú iskolájában, a Soproni Német
Nemzetiségi Általános Iskolában (Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg) folytatódik a
német nemzetiségű nevelés. Az iskola az első évfolyamtól kezdődően kétnyelvű és
nyelvoktató illetve bővített nyelvoktató német nemzetiségű oktatást folytat.
Az önkormányzat szoros testvérvárosi kapcsolatot tart fenn Bad Wimpfennel, ahol a
Sopronból kitelepítettek, illetve az ő leszármazottaik nagy többsége él. Ők évente
hazalátogatnak: ilyenkor baráti estek és kötetlen összejövetelek váltják egymást.
(Forrás: http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=1169)

A német mellett roma, horvát és bolgár nemzetiségi önkormányzatok működnek még
Sopronban.
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Civil szerveződések
Sopron gazdag civil szervezeti élettel rendelkezik, azonban a szerveződések teljes köréről
szinte lehetetlen átfogó adatokat begyűjteni. A legteljesebb, 404 civil szervezetet
összesítő címlista a www.helyicivil.hu honlapon található. Itt azok a működő szervezetek
regisztráltak, akik szeretnének 1%-os adótámogatásokhoz is jutni. A portálon
tevékenységi profil szerint is csoportosították a szervezeteket, melyek közül a
legjellemzőbbek:
környezetvédelmi,
természetvédelmi,
egészségügyi,
kulturális
(városvédő, lokálpatrióta stb.), közbiztonsági, oktatási, sport, szociális, egyéb
érdekvédelmi stb.
Ezen túl a Sopron-Fertőd kistérség Civil Szervezetek Szövetsége is toboroz tagokat a
statisztikai kistérség településeiről. Jelenleg 52 öntevékeny társadalmi szervezetet
támogatnak, melyek tevékenysége közelítőleg megegyezik a fentebb felsoroltakkal.
A szociális terület civil szervezeteiről részletesebben lásd még az A.8.3. Szociális és
gyermekjóléti ellátórendszer alfejezet 4. Civil és érdekvédelmi szervezetek pontját!
Itt fontos megjegyezni, hogy elsősorban a humán közszolgáltatások érdekében végzett
fejlesztések fenntarthatósága érdekében kiemelten fontos, hogy a civil önszerveződések
is bekapcsolódjanak a különböző projektek megvalósításába. Ezen a területen országos
probléma, hogy az önkéntesség kultúrája hazánkban még nem eléggé elterjedt. Fontos
célnak tekinthető, hogy a fiatalabb korosztályok is aktívan bevonódjanak a civil
szervezetek munkájába.

Vallási közösségek
A lakosság vallási kötődése
A népesség vallási kötődéséről a népszámlálások (és esetenként közvélemény-kutatások)
adhatnak átfogó képet. A népszámlálások elemzéséből kiderül, hogy Sopron
lakosságának csupán 58%-a tartotta magát valamely vallási közösséghez, ill.
felekezethez tartozónak, ami 22 százalékponttal alacsonyabb a 2001-es arányhoz képest.
Nőtt a vallási közösséghez, felekezethez nem tartozók (2011-ben az ateistákkal együtt)
részaránya is a 2001-es 8,1%-ról 12,9%-ra. A népesség valós vallási hovatartozását az
abszolút számok erősen torzítják, ugyanis a két népszámlálás között – az országos
trendekkel megegyezően – Sopronban is megugrott a válaszmegtagadók száma: a 2001ben mért 6.663 fő (a város akkori lakónépességének arányában ez 11,9%) után 2011ben már 17.640 fő (29,1%) volt ezen személyek száma.
A város egyházi közösséghez, felekezethez tartozó lakosságának döntő többsége a
katolikus egyház híve (2001-hez képest 3,4 százalékpontos csökkenés után 2011-ben
83,3%), az evangélikus egyházhoz a népesség 9,1%, a református egyházhoz pedig
5,3%-a tartozik (lásd következő ábra). Az ezeken kívüli, más felekezethez tartozók
aránya 0,7%-ról 2,3%-ra növekedett (ezeken belül az ortodox keresztények és az
izraelita hívőknek az egyházi közösségekhez tartozó lakosságon belüli részaránya is
csupán 0,1-0,1% volt 2011-ben).
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A népesség vallás és felekezet szerinti megoszlása Sopron egyházi közösségekhez tartozó lakosságának
arányában, 2001-2011.
Forrás: KSH

Vallási felekezetek, egyházak a helyi társadalomban
A kormány 2011-ben elfogadott egyházügyi törvénye (2011. évi CCVI. törvény)
értelmében a történelmi egyházak mellett az elmúlt 20 évben komoly társadalmi
támogatottságot szerző vallási közösségek kaptak jogilag egyházi státust. A törvény
későbbi módosításával 27-re bővült a bevett egyházak köre. Sopronban a katolikus, a
református, az evangélikus egyházak és a zsidó hitközség is jelen van, valamint a
Baptista Egyház és a Hit Gyülekezete is rendelkezik helyi szervezettel.
A város és a történelmi egyházak közötti együttműködés jónak nevezhető. Az egyházi
szervezetek társadalmi szerepvállalásáért (oktatási, szociális, foglalkoztatási szerep)
cserébe az önkormányzat részt vesz az egyházi ingatlanok fenntartásában és
felújításában, valamint az egyházak szociális ellátórendszereinek (pl. különböző
prevenciós célú karitatív kezdeményezések) támogatásában: helyet ad, megjelenési
felületet biztosít, pályázati támogatást nyújt stb. Az önkormányzat külön civil- és
egyházügyi referenst foglalkoztat, akinek tájékoztatása szerint 78 olyan civil és egyházi
szervezet működik Sopronban, akik szociális jellegű segítő erőforrásokkal rendelkeznek.

Egyházi szervezetek szociális jellegű segítő
erőforrásokkal

Társadalmi tevékenység

Al-Anon (Szenvedélybetegek hozzátartozói
csoportja) - a katolikusoknál
Al-Anon (Szenvedélybetegek hozzátartozói
csoportja) a baptistáknál
Anonim Alkoholisták
Domonkos Rendház
Anonim Alkoholisták
Evangélikus Lelkészi Hiv.
Baptista Gyülekezet Sopron

Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége,
akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és
reményüket azért, hogy megoldhassák közös
problémájukat és segíthessenek másoknak felépülni az
alkoholizmusból.
Ruhaadományok, gyűjtések
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Baptista Szeretetszolgálat
Egyházközségi Karitász Csoport, Szent Margit
Plébánia

A rejtőzködő szegénység felkutatása, az igazán
rászorulók megsegítése anyagilag és lelkileg egyaránt,
elsősorban a plébánia területén, rendkívüli esetben azon
kívül is.

Evangéliumi Pünkösdi Gyülekezet - Sopron
Katolikus Karitász – Szent György Plébánia,
Sopron
Katolikus Karitász – Városplébánia, Sopron

Rászorulók támogatása
ruhaadományokkal

karitatív,

élelmiszer

és

Magyar Katolikus Családegyesület
Metodista Egyház
Soproni Evangélikus Egyházközség Diakóniai
munkacsoportja valamint Barkácsköre

Barkácskör, múzeum, levéltár

Soproni Evangélikus Egyházközség Szociális és
Házi Betegápoló Alapítvány

Idősellátás, szociális ellátás

Soproni Evangélikus Alapítvány

Sokrétegű kulturális-egészségi oktatás, hospice ellátás,
programkoordinálás, szakmai utak szervezése

Soproni Református Egyházközség - Diakóniai
Szolgálat
Forrás: Sopron MJV Önkormányzat, kiegészítésekkel

Az egyházak időskorúakat ellátó intézményei a Magyar Bencés Kongregáció
fenntartásában működő Szent Benedek Idősek Háza és a Soproni Evangélikus
Egyházközösség által fenntartott Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon, 2012-ben
összesen 128 fő ellátotti létszámmal működtek.
Az egyházak oktatási szerepköre is jelentős a városban. Az 5 KLIK által fenntartott
soproni középfokú intézmény mellett a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium,
Kollégium és Szakképző Iskola, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola, valamint a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium egyházi fenntartású. Hasonlóképp működik továbbá az Árpád-házi Szent
Margit Óvoda és a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola is.

Összegzés: Sopron az egyik legjelentősebb történelmi múlttal rendelkező hazai
város, a Hűség Városa. Lakosságának több mint 90%-a magyar nemzetiségű,
2001-hez képest azonban számottevően nőtt a magukat németnek vallók
aránya. Más kisebbségek száma elenyésző. 2001 és 2011 között jelentősen
csökkent a magukat valamilyen vallási közösséghez sorolók száma. A hívők
többsége katolikus, de az evangélikusok és reformátusok száma sem
elhanyagolható. A város gazdag civil szervezeti élettel rendelkezik, a regisztrált
több száz civil szervezetnek ugyanakkor csak kis része végez aktív
tevékenységet.
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A/8.1. KÖZNEVELÉS, OKTATÁS

Köznevelés, oktatás
Demográfiai jellemzők
A megyei jogú városokra jellemző, fogyó népesség Sopronra nem áll, ellenkezőleg: a
város lakónépessége az utóbbi két népszámlálás (2001, 2011) adatait tekintve 7%-os
növekedést mutat. (Részletesen lásd az A/7. A település társadalma, A/7.1. Demográfia,
népesség c. alfejezet vonatkozó, korcsoportos elemzéseit!)
A demográfia adatokból az is kitűnik, hogy a növekedést nem a soproni
gyermekszületések számának emelkedése okozza, hanem az ország más településeiről,
elsősorban a keleti megyékből ideköltöző, a városban általában csak ideiglenes
lakóhellyel rendelkező lakosság szignifikáns növekedése – elsősorban a gazdasági válság
hatására. Ez a mobil réteg részben szakképesítéssel rendelkező fiatal felnőttekből áll –
gyakran kisgyermekes családok –, de mellettük jelentősen megnövekedett a
többgyermekes, az alacsony képzettségű, ill. iskolázatlan családok száma is, akik a jobb
életkörülmények reményében hagyták el a lakóhelyüket, és átmenetileg tartózkodnak
Sopronban. Az ideiglenesen itt tartózkodó lakosságra jellemző, hogy gyermekeik
Sopronban veszik igénybe az alapfokú közoktatást.
2012-ben a lakónépesség és az állandó népesség közötti 3% körüli eltérés már olyan
arányú, hogy hatást gyakorol a közszolgáltatások kapacitás-tervezésére, így - a szociális
és egészségügyi ellátórendszer mellett - az alapfokú közoktatásra is.

Statisztikai elemzés
Óvodai nevelés

Sopron köznevelési intézményrendszerét a különböző intézménytípusok feladatellátási
helyeire vetítve mutatjuk be. A feladatellátási hely definíciója a KSH módszertani
meghatározása alapján a következő: „a köznevelési intézmény - 2012. előtt közoktatási
intézmény- igazgatási szervezetén belül a székhelyen vagy más telephelyen működő
intézményegységek, valamint a székhelyen, illetve az azonos telephelyen, de eltérő
nevelési-oktatási feladatokat ellátó intézményegységek”. Mindezek alapján Sopronban a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvántartása szerint 2012-ben összesen 22 óvodai
feladatellátási hely működik, melyből 3 óvoda összesen 11 tagóvodával tartozik Sopron
MJV Önkormányzata fenntartásába.
Az intézményekbe beírt gyermekek száma 2012-ben 2.088 fő (KSH). A város óvodai
feladatellátási helyei számának növekedésével (2001-ben még 19) párhuzamosan nőtt az
intézmények kapacitása is: 2001-ben 1.784, míg 2012-ben már 1.974 férőhely található.
A vizsgált időszak alatti 10,7%-os férőhelyszám-növekedés azonban nem volt képes
lépést tartani az óvodába beírt gyermekek számának ezen időszakon belüli 17,8%-os
növekedésével, így 2010-től jelentős férőhelyhiány jelentkezik.
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Az óvodába beírt gyermekek és az óvodák férőhelyeinek száma Sopronban, 2001-2012.
(A gyógypedagógiai nevelés adataival együtt.)
Forrás: KSH.

Hasonló irányú folyamat játszódott le az óvodapedagógusok száma/aránya esetében is. A
2001-es 190 fő óvodapedagógus-létszám – a beírt gyermekek számának csökkenésével
párhuzamosan - 2005-re előbb 164 főre csökkent, majd 2012-re jelentős növekedés után
179 főre nőtt, ám még ezzel együtt is jelentős növekmény figyelhető meg az egy
óvodapedagógusra jutó gyermekek számában, ami 2001-ben még csupán 9,3 fő, 2012ben már 11,7 fő.

A soproni óvodai nevelés kapacitás-kihasználtsági mutatói, 2001-2012.
(A gyógypedagógiai nevelés adataival együtt.)
Forrás: KSH.
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Általános iskolai oktatás

A KSH statisztikái alapján a soproni általános iskolai feladatellátási helyek száma 2012ben 13. Az intézmények nappali oktatásban részt vevő tanulóinak létszáma 2012-ben
4.242 fő, ami a 2007-es adatnál közel 3%-kal több. Az 5-8. évfolyamos tanulók
számának ezen időszakon belüli csökkenését részben magyarázhatja a hatodik osztályos
tanulók iskolaelhagyása, akik a továbbiakban a gimnáziumi statisztikákban jelentkeznek.

Az alsó és felső tagozatosok, valamint az első évfolyamosok száma Sopron általános iskoláiban, 2007-2012.
(A gyógypedagógiai oktatás adataival együtt számolt nappali oktatás adatai)
Forrás: KSH.

Sopronban az egy nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulóra jutó első osztályos
tanulók száma 2010-től rohamos növekedésnek indult, dacára az országban
tapasztalható gyerekszám-csökkenésnek. Míg 2001-ben 571 első osztályosra 665
nyolcadikos tanuló jutott, addig 2012-re ez az arány az ellenkezőjére változott: a vizsgált
11 év alatt a 8. évfolyamosok számának 14,6%-os csökkenése és az első évfolyamosok
13,5%-os gyarapodása miatt 2012-ben 648 első osztályos tanulóra 568 nyolcadik
osztályos tanuló jut.

Egy nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulóra jutó első osztályos tanulók száma Sopronban.
Forrás: KSH.
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A város általános iskolai feladatellátási helyei számának csökkenésével (2001-ben még
15) párhuzamosan csökkent az iskolai osztályok száma is: míg 2001-ben 217, addig
2012-ben már csak 190 iskolai osztály működött. Az utóbbi években megugrott
gyermeklétszámok hatására az addigi stabil kapacitás-kihasználtsági arányok 2010-től
változtak: 2010-ben átlagosan 20,3 tanuló jutott egy általános iskolai osztályra, ami két
évvel később már 22,3 volt. A pedagógusokra jutó tanulók száma is növekedett: míg
2009-ben egy főállású tanárnak 10,2 diákkal kellett foglalkoznia, addig 2012-ben már
átlagosan 12-vel.

A soproni általános iskolai oktatás kapacitás-kihasználtsági mutatói, 2001-2012.
(Gyógypedagógiai oktatással együtt.)
Forrás: KSH.

Megyei jogú városok és a főváros alapfokú köznevelési intézményeinek kapacitáskihasználtsági mutatóit összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy – főként a gazdasági
válság második, valamint az ausztriai szabad munkavállalás első évétől megugrott
bevándorlás hatására – Sopron főként az óvodai férőhelyek tekintetében áll kedvezőtlen
helyen (csupán Szekszárd értékei kedvezőtlenebbek). Az átlagosnál valamelyest
előnyösebb viszont az egy osztályra jutó általános iskolások száma: a vizsgált városok
22,5-ös értékével szemben Sopronban ez 21,7 volt 2011-ben.
Az alapfokú oktatás tekintetében országos szinten éppen eltérő, csökkenő tendencia volt
tapasztalható, mely azonban 2011-re már realizálódott, így a 14 év alatti
gyermeklétszám a következő 10 évben jelentősen nem fog változni. Sopron esetében a
kép pozitívabb, a tendencia emelkedő, bár a születésszám emelkedése, hanem a
migráció miatt.
A helyi köznevelési intézményekre nehezedő, az eseti jelleg miatt előre nehezen
tervezhető többletterhelés mellett további probléma, hogy a hivatalos statisztikákban
meg nem jelenő „árnyéklakosok” számát – és így a jövőbeli ellátórendszerrel kapcsolatos
igényeket is – csak becsülni lehet. Ugyanakkor, a hatályos jogszabályok szerint az
alapfokú nevelést, oktatást biztosítani kell a migrációban érintett családoknak is.
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A megyei jogú városok és Budapest köznevelési intézményeinek kapacitás-kihasználtsági mutatói, 2011.
Forrás: KSH

Középiskolai oktatás

2003
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2006
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2008

2009

2010

2011

2012

Szakközépiskolai
feladatellátási helyek száma

2002

Gimnáziumi feladatellátási
helyek száma

2001

Míg 2001-ben 18 feladatellátási helyen, addig 2012-ben már csak 15 helyen folyt a
városban középiskolai oktatás.
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Forrás: KSH

A középiskolai tanulók száma 2010-től - az alsóbb oktatási szinteken tapasztalt rohamos
növekedéssel szemben – a 14-17 éves korcsoport számának csökkenése következtében
szintén csökken: 2012-ben 4.525 fő. E folyamat a gimnáziumi tanulók számának
változatlansága miatt a szakközépiskolákban tanulók számának csökkenésével
magyarázható.
Stabil csökkenés jellemzi továbbá a felnőttoktatás keretében középiskolai tanulmányaikat
folytatók számát: 2001-ben még 1.032 fő, míg 2012-ben már csak 356 fő vesz részt
ilyen jellegű képzésben. Az okok között valószínűsíthető – mivel vonatkozó kutatási adat
nem áll rendelkezésre -, hogy a gazdasági válság miatt megnövekedett a külföldön,
elsősorban német nyelvterületen kisegítő, ill. betanított jellegű munkát vállalók aránya is.
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Középiskolai (gimnáziumi és szakközépiskolai) tanulók száma Sopron középiskoláiban,
2001-2012. (A hat és nyolcosztályos gimnáziumi tanulók adataival.)
Forrás: KSH.

Az utóbbi néhány évben megnövekedett osztályszámnak (2012-ben 174 osztály) és a
csökkenő tanulószám következtében 26-ra csökkent az egy osztályra jutó tanulók száma.
Mindemellett stabilnak mondható az egy pedagógusra jutó tanulók száma is.

A soproni középiskolai oktatás kapacitás-kihasználtsági mutatói, 2001-2012.
Forrás: KSH.

Országos és soproni probléma is, a jelenleg 10-12 év alatti népesség jelentős fogyása,
mely miatt 10 év múlva mintegy 30%-kal kevesebb lesz a 15-25 éves korosztály
létszámaránya, mely tendencia negatívan érinti a közép- és felsőfokú oktatási
intézményeket: férőhelycsökkentést, de intézmények bezárását is eredményezheti.
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Szakiskolai oktatás

Sopronban 2012-ben 8 feladatellátási helyen működött szakiskolai oktatás. A tanulók
száma – különösen az elmúlt években – jelentős fluktuációt mutat: a 2006 óta
folyamatosan növekvő tanulólétszám 2011 és 2012 között 10,1%-kal (125 fővel)
csökkent. A szintén 2006-tól csökkenő osztályszám hatására (csak 2011 és 2012 között
8, az akkori összes osztály közel 13%-a szűnt meg) az egy osztályra jutó tanulók száma
egyenletesen nő: 2012-ben az érték már 20,3 fő/osztály. A pedagógusok létszámában
történt fejlesztések azonban – legalábbis statisztikailag – javulást eredményeztek az
oktatásban.

A soproni szakiskolai oktatás kapacitás-kihasználtsági mutatói és a tanulói létszám alakulása, 2001-2012.
(Speciális szakiskolai tanulókkal együtt és a nappali oktatásban.)
Forrás: KSH.

Amennyiben a Sopronba az elmúlt években bevándorolt lakossággal a következő
években is számolhat a város, akkor a most erősen gyarapodó és már ma is helyenként
kapacitásbeli feszültségeket okozó, nagyszámú óvodás és alsó tagozatos kisiskolás
várhatóan néhány éven belül megjelenik az alap- és középfokú oktatást nyújtó
intézményekben is.

Köznevelési, oktatási feladatellátás intézményei
A helyi oktatási szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy az Ausztriában dolgozó
soproniak nagy része gyermekeit Sopronban járatja óvodába, ezt követően azonban egy
részük arra törekszik, hogy osztrák iskolákba járjanak, mivel ezt – nyelvi és egyéb okok
miatt – előnyösebbnek tartják. Így a soproni közoktatási intézményeknek egyre
jelentősebb mértékben az osztrák iskolai szolgáltatással kell versenyezniük a diákok
beiskolázásáért, megtartásáért. Fordítva ilyen jelenség nem jellemző.
A sajátos határközeli elhelyezkedés miatt, elsősorban a szolgáltatásban (szakács, pincér,
fodrász
stb.)
és
építőiparban
(ács-állványozó,
burkoló,
villanyszerelő stb.)
szakképzettséggel rendelkező soproni fiatalok jelentős része Ausztriában vállal munkát és
ingázik, többnyire napi szinten. Pontos számarányukról jelenleg még nem állnak
rendelkezésre a 2011. évi népszámlálási adatok.
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Az utóbbi évek jogszabályi változásai

Az elmúlt 3 évben országos szinten jelentősen átalakult a közoktatási feladatellátás
rendszere az időközben megjelent jogszabályi változások – elsősorban a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, röviden Nkntv. - miatt, melyek értelmében
az alapfokú köznevelés feladatait 2013. jan. 1-jétől Sopron Megyei Jogú Város
működtetőként látja el, míg korábban Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működtek. Kivétel ez alól az óvodák egy része, melyek döntő hányadát
továbbra is Sopron MJV Önkormányzata működteti. Ezen kívül vannak egyházi,
alapítványi és egyetemi fenntartású óvodák is.
A korábban önkormányzati fenntartású 5 általános iskola 2013-tól a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) Soproni Tankerület fenntartásába, míg a
középiskolák egy része a KLIK Soproni Tankerülethez, bizonyos intézmények pedig a
Győri KLIK-hez kerültek.
A Nyugat-magyarországi Egyetem fenntartásában két óvoda - egy közös vezetővel - és
egy szakközépiskola működik.
A Soproni KLIK a fenntartója továbbá a Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (továbbiakban EGYMI), a Doborjáni Ferenc EGYMI és a Kozmutza
Flóra EGYMI, valamint a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek.
Az alábbi összegző táblázat a megváltozott fenntartói körülményeket, valamint a városi
szintű, aktuális köznevelési létszámadatokat rögzíti.
Az adatokat a 2013. decemberi intézményi helyzetfelmérés alapján a Sopron MJV
Önkormányzata biztosította, a fenntartói információkat pedig a soproni KLIK felelős
szakembere.

Köznevelési létszámadatok Sopron Megyei Jogú Város, 2013.
létszám

SNI

HH

HHH

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

220

2

8

0

Brennbergbányai Tagóvoda

32

0

1

0

Hársfa Sori Tagóvoda

87

2

1

0

Jegenye Sori Tagóvoda

82

1

7

1

Kőszegi Úti Tagóvoda

98

14

6

0

Gesztenyés körút

48

1

1

0

189

1

12

0

32

0

3

0

intézmény fenntartója, típusa, neve

ÓVODÁK – SOPRON MJV ÖNKOMÁNYZATA FENNTATÁSÁBAN
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf

Hermann Alice Óvoda
Balfi Tagóvoda
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Halász Utcai Tagóvoda

181

7

14

0

Király Jenő Utcai Tagóvoda

108

9

5

0

Kurucdombi Tagóvoda

71

0

4

0

Sopronkőhidai Tagóvoda

54

0

0

0

229

5

11

2

95

6

8

0

162

9

14

0

Trefort Téri Óvoda
Dózsa György Utcai Tagóvoda
Jereváni Kék Tagóvoda

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK – SOPRONI KLIK FENNTATÁSÁBAN
Deák Téri Általános Iskola

775

39

69

13

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola

769

22

28

7

Gárdonyi Géza Általános Iskola

616

17

20

5

Lackner Kristóf Általános Iskola

443

36

57

13

44

10

45

10

412

20

46

6

41

10

2

0

Lackner Kristóf Általános Iskola Mátyás király úti
Tagintézmény
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Balfi Tagiskola

SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLÁK – GYŐRI KLIK FENNTARTÁSÁBAN
Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai
Szakközépiskola

403

12

12

0

Handler Nándor Szakképző Iskola

813

67

19

0

Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó
Szakképző Iskola

560

15

11

0

összesen
570

29

13

1

606

2

4

0

0

0

Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és
Gimnázium
GIMNÁZIUM – SOPRONI KLIK FENNTATÁSÁBAN
Széchenyi István Gimnázium

EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK– SOPRONI KLIK FENNTATÁSÁBAN
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

571

6
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Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

136

136

20

10

Doborján Ferenc Speciális Nevelési-Oktatási
Intézmény (100%-ban szegregáltan nevelő intézmény)

130

130

55

4

Tóth Antal Óvoda és Általános Iskola

149

149

22

12

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium

701

7

1

0

Eötvös József Evangélikus Gimnázium

344

68

0

0

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános
Iskola

868

14

15

0

48

0

0

0

751

10

9

0

478

13

9

2

98

2

0

0

134

0

4

0

16

0

0

0

140

12

0

0

109

16

6

0

EGYÉB FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK
EGYHÁZI:

Árpád-házi Szent Margit Óvoda
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium
NYUGAT –MAGYARORSZÁGI EGYETEM:
Nyugat-magyarországi
Egyetem
Gyakorló Szakközépiskola

Roth

Gyula

NYME Aranykapu Gyakorló Óvoda
NYME Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
ALAPÍTVÁNYI:
Szivárvány Óvoda
MAGÁN:
Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium
MINISZTÉRIUMI:
Lippai János Középiskola, Kertészeti Szakképző
Iskola és Kollégium

Forrás: Sopron Megyei jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltatási Osztály, 2013. december

Óvodai nevelés

Megállapítható, hogy a fenntartói háttér 2013. évi változásával arányaiban
önkormányzati fenntartású óvodái működtetésére költ Sopron MJV Önkormányzata a
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legtöbb saját forrást. Bár az óvodák teljes kapacitás-kihasználtsággal működnek, a
férőhelyigény ennél magasabb. Jelenleg a 3 éves korú gyermekek egy részét nem vagy
csak késleltetve tudják fogadni. A szűkös óvodai férőhelyszámnak részben a magas
migráció is oka.
A város folyamatos tervei között szerepel a férőhelybővítés. A jelenleg működő óvodák
infrastrukturális és megközelíthetőségi adottságai, valamint a felmerült igények alapján
2013-ban egy meglévő óvoda 1 csoporttal (Kurucdombi tagóvoda), illetve a Gesztenyés
körúti tagóvodában 2 csoporttal - összesen plusz 75 férőhellyel bővült. A 2014-ben
megvalósuló projekt keretében, a Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf bővítésével a
szakemberek szerint rövidtávon megoldottá válik a kapacitás-probléma.

Alapfokú oktatás

Az általános iskolai elhelyezés mind a városban, mind pedig a kistérségben megoldott. A
demográfiai hullámvölgy hatását a betelepülő családok száma ellensúlyozza az alapfokú
oktatásban.
A KLIK és az intézmények biztosítják a gyermekek/tanulók igényeinek megfelelő
oktatáshoz jutás szervezeti feltételeit. A helyi szakemberek véleménye szerint Sopronban
fejlett az alap- és középfokú oktatási intézményrendszer, a helyi iskolákban eredményes,
hatékony szakmai munka folyik jól képzett pedagógusokkal.
Az oktatás tárgyi feltételei általában megfelelnek törvényi előírásoknak. Az intézmények
és az önkormányzat társintézmények bevonásával biztosítja a szükséges, de az adott
intézmények épületeiből hiányzó feltételeket (pld. tornaszoba, orvosi szoba).
Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek

Sopron város oktatásszervezését nem jellemzi szegregáció, ezzel együtt működik három
különböző típusú szegregált intézmény. A Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és
Speciális Szakiskola szegregált gyógypedagógiai tagozattal működik: a 136 tanulóból
2013-ban mind a 136 fő sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló, akik szakértői vélemény
alapján kerültek az intézménybe. Emellett a KLIK fenntartásában működő Tóth Antal
EGYMI (2013-ban 149 tanulóból 100% SNI) és a Doborján Ferenc EGYMI (2013-ban 130
tanulóból 130 fő SNI) biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását.
Az óvodák közül a Kőszegi Úti Óvoda kettő csoportjában folyik gyógypedagógia nevelésgondozás, 2013-ban 14 sajátos nevelési igényű gyermek részére. Mindkét intézmény a
Belvárosban, de egymástól viszonylag távol található.
Az enyhe fokban, valamint a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók valamennyien
gyógypedagógiai tagozaton folytatják tanulmányaikat, mindegyikőjük szakvélemény
alapján. A tanulók besorolásának, integrált oktatási lehetőségének szakértői bizottsági
felülvizsgálata kétévenként esedékes. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosok ilyen magas
arányú szegregálása eltér az uniós gyakorlattól.
A közoktatási egyenlőségi terv megállapítása szerint Sopron külterületi részein is
szegregáció-mentes az oktatásszervezés. A gyermekek, tanulók óvodáztatása, illetve
iskoláztatása megfelelő színvonalon megoldott. A 2013-as adatok alapján a külterületi
Sopronkőhidai, Balfi és Brennbergbányai Tagóvodákban egyáltalán nincs HHH gyermek,
és elenyésző a HH gyermekek száma is: Sopronkőhidán nincsen, Balfon 3 fő,
Brennbergbányán pedig 1 gyermek.
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Helyi sajátosságok

Az Ausztriában dolgozó, naponta ingázó vagy csak hétvégén hazajövő szülők csak kevés
időt és figyelmet tudnak fordítani gyermekükre. Ezzel párhuzamosan a hazainál
magasabb jövedelmet érnek el – emiatt vállalják a külföldi munkát -, és magasabb
életszínvonalon élnek, többet tudnak költeni az átlagnál. A két folyamat egymást
negatívan erősítheti a gyermekek pszichés fejlődése, értékrendje szempontjából, ezért
beszélhetünk a „jóléti hátrányos helyzet” megjelenésről is a városban. Ez a sajátságos
helyzet Sopront más területeken is jellemzi.
Szinte minden soproni iskolának van kapcsolata osztrák vagy német iskolákkal. Általában
az uniós tagállammá válásunkat megelőző, régóta fennálló együttműködések ezek. A
városban nagy hagyományai vannak a német nemzetiségi oktatásnak: nemzetiségi
óvodát, általános iskolát és gimnáziumot is működtet a város.

Középfokú oktatás

A város középiskoláiban a tanulói létszám vegyes képet mutat: a gimnáziumokban
mérsékelt növekedés, a szakközépiskolában mérsékelt csökkenés, míg a szakiskolákban
hullámzó létszám mutatkozik. (Lásd KSH adatok elemzése fentebb!)
Az 5 KLIK által fenntartott középfokú intézmény mellett a Berzsenyi Dániel Evangélikus
Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola, valamint a Szent Orsolya Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium egyházi; a Lippai János Kertészti Szakképző Iskola és Kollégium a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola
és Kollégium pedig a Nyugat-magyarországi Egyetem fenntartásában működik. A
Danubius Hotels is működtet Szakképző Iskolát és Kollégiumot.
A középiskolák térségi, regionális beiskolázással bírnak, sok a más településekről bejáró
tanuló. Egy önálló, 250 fő befogadására képes, koedukált Középiskolai Kollégium is
működik, melynek kihasználtsága folyamatosan jó.
A Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskolában, a Tóth Antal
EGYMI-ben, valamint a Doborján Ferenc EGYMI-ben a városban élő azon
gyógypedagógiai tagozatos tanulói részesülnek speciális szakképzésben, akiket a
szakértői vélemény alapján szegregált formában szükséges nevelni.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

A köznevelési feladatellátásban lényeges változás a hátrányos (HH) és halmozottan
hátrányos (HHH) helyzet meghatározása. A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig
hatályban tartotta a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontjában
rögzített definíciót a HH/HHH vonatkozásában. 2013. szeptember 1-jétől módosult a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása, az új definíciót a Gyvt. 67/A
§-a tartalmazza.
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított
statisztikai adatokat minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal
részére (Nktvr. 27-29. §).
A 2013. decemberi HH/HHH, valamint SNI tanulói létszámadatait a fenti összesítő
táblázat tartalmazza. A fenntartók szerint rendezett részadatokat nem célszerű
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összeadni, mivel sok a többcélú intézmény – pl. óvoda és általános iskola, szakképző
iskola és kollégium együtt stb. -, melyek eltérő korcsoportokat – pl. alap, illetve
középfokú oktatásban részt vevőket- foglalnak magukban. A legfrissebb adatok HH/HHH
adatok begyűjtése nehézkesen történt (valószínűleg a fenntartói háttér aktuális
változásai miatt): az önkormányzat oktatási referense egyenként kereste meg az
intézményvezetőket, és gyűjtötte össze az adatokat.
Összesített HH/HHH adatok a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi Képviselőtestületi
beszámolójában is megtalálhatók, azonban ez is csak az akkor még önkormányzati
fenntartású általános iskolák adatait tartalmazza.

Gyermeklétszám
Intézmény típusa

Hátrányos helyzetűek
(HH)

Halmozottan
hátrányos helyzetűek
(HHH)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Óvodák összesen

1.584

1.586

130

119

4

4

Általános iskolák
összesen

3.047

3.082

386

313

87

57

Középfokú oktatás
összesen

3.490

3.411

121

122

14

1

Forrás: Előterjesztés SMJV Önkormányzata Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2012. évi
értékeléséről – Melléklet 2. oldal

Eszerint 2011-ben a volt önkormányzati - jelenleg KLIK - fenntartású iskolákban az
általános iskolai tanulók 2,86%-a volt HHH-s, míg 2012-ben 1,85%. A 2013. évi adatok
alapján 1,74% a HHH arány. A számokból 2011 és 2012 között számottevő, 1%-os
csökkenés olvasható ki, mely 2012 és 2013 között már sokkal enyhébb mértékű, 0,11%nyi.
A középiskolás diákok esetében HHH tanulók aránya még kedvezőbb: 2011-ben 0,4%,
2012-ben 0,03%, 2013 szintén 0,03%.
A volt önkormányzati fenntartású általános iskolákban 11,74% a HH tanulók átlaga.
2012-ben intézményi szinten a legmagasabb a Lackner Kristóf Általános Iskolában, a
teljes tanulólétszám 19,71%-a, míg a HHH tanulók aránya 4,32%. A második
legmagasabb HH-arány a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskolában:
16.76%, ugyanitt a HHH tanulók aránya 4,79%. A volt önkormányzati intézmények
városi átlagát meghaladja a Petőfi Sándor Általános Iskola is (14,3%-kal), míg ugyanitt a
HHH tanulók aránya 0,02% mindössze. A HH tanulók megoszlása nem változott
lényegében: városi szinten 2008-ban is ugyanez a három intézmény állt a sor elején.
Legkedvezőbb a HH-arány - az össztanulói létszám 3,25%-a - a Soproni Német
Nemzetiségi Általános Iskolában, ugyanitt viszont 0,56% a HHH tanulói arány, azaz
Petőfiét maghaladó.
Fontos vizsgálandó célcsoport az alapfokú köznevelésben az óvodák HH/HHH gyermek
aránya, de ennél az intézménytípusnál még az általános iskolákénál is problémásabb
következtetést levonni, az adatszolgáltatás esetlegessége miatt. A 2012. évi GYEJÓ
beszámoló lapján az önkormányzati fenntartású óvodákban elenyésző a HHH gyermekek
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aránya: 2011-ben 0,2526%, 2012-ben 0,2522%, azonban ebből nem vonható le
messzemenő következtetés, mivel nincs elég rendelkezésre álló adat (az összes
intézmény közel 70%-ánal nem szerepel HH/HHH adat).
2013-ban például mindösszesen 3 HHH gyermeket regisztráltak városi szinten 1.688
beóvodázott gyermekből, mely 0,17%-os arányt jelent. (Lásd fentebb a Köznevelési
létszámadatok Sopron megyei Jogú Város, 2013. – összesítő táblázatban!)
A másik probléma, hogy az egyes feladatellátási helyekre ugyan vannak lebontott HHH
adatok, de ezek két feladatellátási hely kivételével nullával vannak feltöltve, mely adat
nem tűnik reálisnak akkor sem, ha Sopron kedvező szociális helyzetű városnak
tekinthető országos szinten. Az egyéb fenntartású – alapítványi, egyházi, egyetemi stb. köznevelési intézmények HHH adatai hasonlóak az önkormányzati adatokhoz: a NYME
Róth Gyula Gyakorló Szakközépiskolája kivételével mindenhol nulla fő szerepel. Mélyebb
elemzés, értékelés akkor végezhető el HH/HHH témában, ha a városi szintű
adatszolgáltatás azonos szempontok szerint megadott és teljes körű lesz, kiterjed az
összes – így a magán, egyházi és alapítványi stb. – intézményfenntartóra.
Itt megjegyzendő, hogy a HHH tanulók intézményi/városi szintű nyilvántartása a 2008.
évi IVS készítésekor is erősen hiányos volt. Akkor az okozta a ponttalanságot, hogy az
érintett szülőknek átlagosan 20%-a nyilatkozott halmozottan hátrányos helyzetéről.
Emellett különösen az alapítványi, magán és egyházi fenntartású intézményekből nem
álltak rendelkezésre rendszerezett adatok, így a városi szintű elemzés elvégzése szinte
lehetetlen volt.
A KLIK felelős szakembere szerint a hatályos törvényi változásoknak – a HH/HHH
statisztikák összesítésének jegyzői hatáskörbe helyezése - köszönhetően várhatóan 2014
szeptemberétől állnak rendelkezésre egységes, városi szintű, pontos adatok. Addig
azonban csak a fentebb begyűjtött adatokkal bírunk.
Gyermekjóléti juttatások

Intézmény típusa

Étkezésben részesülők
száma:

Kedvezmény 100%

Kedvezmény 50%

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Óvodák összesen

1.549

1.562

130

119

316

336

Általános iskolák
összesen

2.059

2.107

312

262

481

538

83

96

-

1

83

54

Középfokú oktatás.
összesen

Étkezési kedvezményt igénybe vevő gyermekek száma az SMJV Önkormányzata és a KLIK által fenntartott
köznevelési, oktatási intézményekben
Forrás: Előterjesztés SMJV Önkormányzata Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2012. évi
értékeléséről – Melléklet 3. oldal

2012-ben a helyi önkormányzat fenntartásban működő óvodákból a gyermekek 7,6%-a
100%-ban térítésmentes étkezésben, míg 21,5% 50%-os kedvezményben részesült.
2012-ben az általános iskolások 12,4%-a kapott ingyenes étkezést, míg 25,5%-uk 50%-
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os támogatást. Az utóbbi két év vonatkozó adataiban számottevő eltérés nem
mutatkozott, de az megállapítható, hogy az alapfokú köznevelési intézményekben a
félárú költségtérítés aránya növekedett 2012-ben, míg a teljes költségtérítés aránya
csökkent.
A középfokú oktatásban az arányok teljesen mások – térítésmentes étkezés szinte nem
jellemző -, az itt szereplő adatokat nem célszerű összevetni az alapfokú nevelés-oktatás
számaival.
A szintén a leghátrányosabb helyzetű családokat érintő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény esetében szintén a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt. 18. § (1) a
bekezdésében meghatározott feltételek szerint állapítja meg a jogosultságot a 19. §
szerint jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálat alapján. 2012-ben 632 fő, 2013-ban 512
fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
Az alábbi táblázat a megelőző két év önkormányzati pénzbeli ellátásait összesíti, mellyel
a hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekes családokat segítették:
Pénzbeli ellátások

2011 (fő)

2011 (Ft)

2012 (fő)

2012 (Ft)

1

75.240

1

75.240

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény

567

0

846

0

Gyermekvédelmi kedvezmény
pénzbeli támogatása

960

9.540.400

790

8.231.600

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás

111

680.800

96

672.480

Tanulói közlekedési kedvezmény

17.828

51.028.120

16000

55.000.000

Fiatalok életkezdési támogatása

249

9.960.000

165

6.600.000

67

12.013.450

61

10.658.975

19.907

88.246.010

17.959

140.638.295

Kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás

Gyermektartásdíj állam általi
megelőlegezése
Összesen:

Forrás: Előterjesztés SMJV Önkormányzata Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2012. évi
értékeléséről – Melléklet 1. oldal

A törvényileg meghatározott, kötelező ellátásokon túl az önkormányzat helyi rendelet
alapján is nyújt támogatásokat. Ilyen például a fiatalok életkezdési támogatása (40.000
Ft/fő).
Az országos viszonylatban kedvezőnek tekinthető gyermekjóléti mutatók megerősíthetik
azt az általános vélekedést, hogy Sopron országos viszonylatban kedvező szociális
helyzetű. Ez az egyéb segélyezési és foglalkozatási mutatókból is kiderül – országos
összehasonlításban. (Részletesebben lásd még az A/8.3. Szociális és gyermekjóléti
ellátórendszer alfejezetben!)
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Szakmai szolgáltatások

A közszolgáltatások döntő többségét az önkormányzat által működtetett, de a KLIK által
fenntartott intézmények által valósítja meg. A település lakói számára a szakmai
szolgáltatások többsége – a családi napközi és a gyermekek átmeneti otthonának
kivételével - helyben hozzáférhetők, ezek:


Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ, Tóth Antal EGYMI, Doborjáni Ferenc
EGYMI, Kozmutza Flóra EGYMI

Tevékenységük: Sopron-Fertőd kistérség egész területén logopédiai és korai fejlesztésgondozás; SNI-s ellátás;


Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

Tevékenységük: mikro-térségi szinten, intézményfenntartó társulás keretében működik
gyermekjóléti szolgálati, családsegítés, és -támogatás az agglomerációjába tartozó
településekkel együttműködésben;


Gyermek- és Ifjúsági Központ (GYÍK), Pro Kultúra Nonprofit Kft.

Tevékenységük: szabadidős programok szervezése;


Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron

Tevékenységük: támogató szolgálat a szegregáltan nevelt HHH/SNI nagykorú diákoknak
és felnőtteknek, valamint családjaik számára.

Városrészek jellemzői
Városrészi elhelyezkedésüket tekintve a soproni oktatási-nevelési intézmények a
lakósűrűséghez igazodva, a Belvárosban összpontosulnak. A teljes soproni –
önkormányzati és egyéb fenntartású, alap- és középfokú - intézményi kört vizsgálva:


a Belvárosban 23,



a Lőverek - Bánfalva városrészben 10,



a Jereván lakótelepen 6,



a Sopronhoz tartozó egyéb belterületeken összesen 7 intézmény található.

A különböző típusú intézmények – bölcsődék, óvodák, általános iskolák és középiskolák –
elhelyezkedése lakónépesség-arányos a három sűrűbben lakott, fentebb megnevezett
városrészen belül. A fennmaradó városrészekben - az Északi városrészben (Aranyhegy,
Virágvölgy), valamint a keleti és nyugati Iparterületeken - nincsenek köznevelési
intézmények.
Belváros

Óvoda: 5 önkormányzati és 2 egyetemi fenntartású óvoda, illetve tagóvoda van a
Belvárosban.
Általános iskola: 3 általános iskola, 1 speciális iskola (EGYMI) működik ebben a
városrészben.
Művészetoktatási intézmény: 2 van a Belvárosban, ezek közül egyik általános iskolai
oktatás keretében.
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Középiskola: A középiskolák elhelyezkedése a városközpontra koncentrálódik. A
Belvárosban összesen 4 intézmény van, melyek a KLIK fenntartásában vannak , továbbá
5 egyéb fenntartású: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium, Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola,
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium és Kollégium, Danubius Hotels alapítványi
vendéglátó-ipari szakképző és kollégium, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem
gyakorló szakközépiskolája és kollégiuma.
Lőverek-Bánfalva

Óvoda: 6 óvoda működik, ebből a Bánfalvi Wandorf óvoda a város szélén helyezkedik el.
Általános iskola: 3 működik.
Középiskola: 1 kertészeti szakközépiskola és kollégium található itt.
Jereván lakótelep

Óvoda: 2 óvoda üzemel.
Általános iskola: 1 általános iskola működik.
Középiskola: 1 üzleti és postai szakközépiskola van a Jereván városrészben.
A nevesített városrészeken kívül, Sopron közigazgatási határán belüli területeken
(Brennbergbánya, Sopronkőhida-Tómalomfürdő, Balf) van még 4 óvodai telephely, és 3
általános iskolai tagintézmény. A Brennbergi út legelején, a Bánfalva és Brennbergbánya
között félúton található a Doborján Ferenc Nevelési-Oktatási Központ.
A középiskolák centrális elhelyezkedése könnyebb megközelítést eredményez, hiszen a
soproni középiskolák kistérségi, illetve regionális beiskolázásúak. A városban működő
faipari képzés országos hírű, specifikus, így tanulói a Dunántúlról, sőt esetenként a
Dunától keletre eső területekről is érkeznek.
Esélyegyenlőség a köznevelésben

Szegregált oktatásszervezés egyik városrészben sem jellemző (Sopronban a 2011-es
KSH adatok alapján nem található definiált szegregátum. (Részletesen lásd még a B/3.2.
Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek alfejezetet!)
Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók a városi átlaghoz képest némileg magasabb
számban élnek a Jereván lakótelepen és a belvárosi Szent Mihály dombon, a Szent
Mihály utcában és környékén, mely statisztika az utóbbi 5 évben nem javult
számottevően.
Sopronban több oktatási intézmény szorul komplex fejlesztésre. 2008 januárjában az
önkormányzat 3 iskola fejlesztésének támogatására nyújtott be pályázatot a NYDOP
megfelelő pályázati lehetőségére:


Trefort Téri Óvoda fejlesztése megvalósult;



Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – folyamatban
van;



Fáy Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola fejlesztése megvalósult;



Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf – fejlesztése folyamatban.
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Az önkormányzat utóbbi években beadott közoktatás-fejlesztési pályázatai célzottan a
soproni viszonylatban legtöbb hátrányos helyzetű (HH) tanulót nevelő intézmények
infrastrukturális és pedagógiai tartalmi fejlesztését célozták.
A fentieken túl, még további olyan köznevelési intézmények találhatók Sopronban,
melyek infrastrukturális fejlesztése időszerű. Az akadálymentesítés – különösen a
komplex, info-kommunikációs - hiánya és az eszközállomány folyamatos bővítésének
igénye szinte minden intézményben aktuális. Emellett az épületek egy részének
modernizáló, energiatakarékos rekonstrukciója, valamint a 21. századi korszerű
technológiák (IKT) fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása is időszerű
még. Ezeket a szükségleteket a fenntartók – saját forrás hiányában – várhatóan csak a
2014-2020 európai uniós (társ)finanszírozású regionális operatív program(ok) akciótervei
szerint, a pályázati körökhöz igazított ütemezéssel, fokozatosan tudják csak orvosolni.

Szakképzés
A helyi szakemberek szerint a képzőintézmények és a vállalkozói szféra kapcsolatáról
eddig még nem készült átfogó felmérés. A helyzetfeltáró műhelybeszélgetéseken
megkérdezett gazdasági szereplők, illetve az iparkamara képviselői úgy vélekednek,
hogy szakképzés tág spektrumú és magas színvonalú Sopronban, de nem lehet mégsem
megfelelő szakembereket találni a városban, Ennek fő oka, hogy a végzést követően
azonnal külföldre, döntően Ausztriába mennek dolgozni, az átlagosan kb. háromszoros
bérezés miatt. Ezen a régóta fennálló helyzeten a helyi munkaadók képetlenek
változtatni.
Az ÚMFT, Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 2.2.3. konstrukciója
keretében, 2008-ban 400.000.000 Ft keretösszeggel pályáztak konzorciumi formában a
TISZK rendszer kialakítása, illetve továbbfejlesztése érdekében. A szakmai koncepció a
szakképzés-fejlesztési stratégiai célkitűzések alapján került kidolgozásra. Fontos elem,
hogy a Nyugat-magyarországi Egyetemet is sikerült megnyerni a partnerséghez.
A nyertes pályázat nyomán a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 9400 Sopron Ferenczy János u. 60., honlap:
www.tiszk.sopron.hu) határozatlan időre hozta létre Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata (üzletrész: 80%), a Nyugat-magyarországi Egyetem (üzletrész: 17%),
valamint a Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány (üzletrész: 3%). A
társult partnerek, intézmény fenntartók célja a fenntartásukban működő iskolák szak- és
felnőttképzési struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a SopronFertőd kistérség területén; valamint az átalakítás eredményeként egy rugalmas, a
munkaerő-piaci igényekre reagálni képes integrált szervezet létrehozása. A 2013
decemberében egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződés alapján a Társaság
szakiskolát, szakközépiskolát és kollégiumot létesíthet és tarthat fenn, és részt vesz az
iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint felnőttképzés szervezésében.
A minőségi szakképzés biztosítása mellett cél az iskolai rendszerű szakképzésben egyre
növekvő számú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű
tanulók képzési problémáinak megoldásában történő segítségnyújtás, a lemorzsolódás, a
képzési rendszerből szakképesítés nélkül kilépők számának csökkentése érdekében. A
TISZK elősegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevő
moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását.
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A SOPRONTISZK partneriskolái:








Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola (9400 Sopron, Teleki
Pál u. 26.)
Handler Nándor Szakközépiskola (9400 Sopron, Halász u. 9-15.)
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző iskola (9400
Sopron, Ferenczy János 1-3.)
Vas- és Villamossági Szakképző iskola és Gimnázium (9400 Sopron, Ferenczy
János u. 7.)
Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola (9400 Sopron,
Petőfi tér 3.)
NYME Roth Gyula gyakorló Szakközépiskola és Kollégium (9400 Sopron Szent
György u. 9.)
Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium (9400 Sopron, Füredi sétány 8.).

A soproni szakképzés 6 fő szakmacsoportot fed le:







vendéglátás-idegenforgalom,
mezőgazdaság (borászat- kertészet),
faipar,
gépészet-automatizálás,
egyéb szolgáltatások (pld. wellness),
közgazdasági - vállalkozási inkubáció.

A Handlerban megvalósuló faipari képzés országosan egyedülálló, bár napjainkban
mérséklődő érdeklődés mutatkozik iránta. A felsoroltakon kívül népszerű még az
informatika, a bankszféra és építőipar számára történő szakemberképzés is. A PRmarketing képzés a város turisztikai vonzerejének, regionális versenyképességének
javításához jelentősen hozzájárul.

Kistérségi köznevelési feladatellátás
Pedagógia szakszolgálat

A pedagógiai szakszolgálat keretébe tartozó ellátások nyújtása a köznevelési törvény
szerint a KLIK feladata. A Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat tartja fenn a
Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottságot (Győr), és néhány település
ellátása érdekében logopédusokat alkalmaz a soproni Tóth Antal Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium intézményében.
A leggyakoribb szakszolgálati ellátás a logopédia, a gyógytestnevelés és a korai
gondozás. Ezeket a feladatokat a települések saját forrásaik felhasználásával, különféle
formában alkalmazott szakemberekkel igyekeznek ellátni. Szinte teljesen hiányzik a
nevelési tanácsadás, a pszichológiai szolgáltatás és a terápia a megfelelő szakember
hálózattal együtt.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy az Oktatási Hivatal friss közleménye szerint 2013.
augusztus 31-ei, visszamenőleges hatállyal megszűnt a Pedagógiai Szakszolgálat. A
feladatok ellátásának módjáról nincs aktuálisan információnk.
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Felsőoktatás
Nyugat-magyarországi Egyetem
Képzési szerkezet, hallgatói létszám

A Sopronban működő felsőoktatási intézetekben 2012-ben összesen 3.627 hallgató
tanult, 46%-kal kevesebb, mint a csúcsnak számító 2004. évben. A felsőfokú alap- és
mesterképzésben részt vevők között a legnagyobb mértékű csökkenés a nem nappali
képzésben tanulók számában figyelhető meg: 2003-as 2.458 fő után 2012-re 1.000 fő
alá esett a számuk.

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók Sopron, 2001-2012.
(Képzési hely szerinti adatok.)
Forrás: KSH.

A Nyugat-magyarországi Egyetemen 2013 augusztusa óta 9 kar működik, a Művészeti,
Nevelés- és Sporttudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Kar néven történt egybeolvadása óta.
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A Nyugat-magyarországi Egyetem telephelyei (számuk zárójelben) hallgatói létszámának megoszlása, 2011.
Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem

A Nyugat-magyarországi Egyetem karai közül 4 található Sopronban, melyek a teljes
hallgatói létszám 32%-át adják.

A hallgatói létszám elosztása a karok között, 2011 október 15. (a soproni karok bordó színnel jelöltek)
Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem

Az intézmény meglévő kapacitása jelenleg is, és a folyamatosan csökkenő hallgatói
létszám ismeretében is túlméretezettnek hat.
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A NyME hallgatói létszámának alakulása, 2008-2015.
(a 2012-2015. évek értékei becslésen alapulnak)
Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem

A Nyugat-magyarországi Egyetem fejlesztési stratégiája szerint az egyetem karainak
általános vonzáskörzetét a telephelyenkénti közvetlen megyék és a határoló megyék
jelentik (ilyen pl. a soproni közgazdász és óvodapedagógus), az unikális képzések,
szakok (pl. erdészeti és faipari mérnöki) esetében viszont országos a beiskolázás.
Az egyetem karaira 2008 és 2011 között kevesebb régión kívüli hallgató nyert felvételt,
ami részben a gazdasági válság által némileg módosított képzésválasztási preferencia (pl.
földrajzi közelség) által magyarázható. 2011-ben a régión kívülről érkező jelentkezők
körében a legnagyobb vonzereje az agrár, a művészeti, a műszaki, sporttudományi és
bölcsészettudományi képzési területeknek volt.
Idegen nyelvű képzések működnek Sopronban (pl. Gazdálkodás és menedzsment
alapszak német nyelven, Üzleti informatikai rendszerek, valamint Rekreáció-szervezés és
egészségfejlesztés alapképzés angol nyelven, a Faipari Mérnöki Karon mesterképzés, az
Erdőmérnöki Karon graduális és doktori képzések angol nyelven), és számuk az elmúlt
években szaporodott, azonban ezt a területet valószínűleg jobban ki lehetne aknázni pl.
német nyelvű faipari és erdőmérnöki alap- és mesterképzések terén, mivel a környéken
Ausztriában nincs hasonló. A NYME soproni karainak nemzetközi szerepvállalása,
hallgatók beiskolázása pl. Ausztriából lényegileg nem erősödött meg.

Az egyetem városi szerepe

Az egyetem központi épülete a Lőverekben található, az újabb intézetek a Belvárosban
kaptak helyet, mely szempont elősegíthetné az egyetem, a diákok jobb városi
integrációját,
ennek
mértéke
azonban
napjainkban
is
javítható
még.
A
Gazdaságfejlesztési szakmai munkacsoport-megbeszélésen az fogalmazódott meg, hogy
az autonóm egyetem szakmai együttműködése a gazdasági szereplőkkel még sok
kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. (Részletesebben erről lásd még az A/9. A
település gazdasága pontot!)
Az egyetem szerepe a városban több szempontból is fontos: az oktatók betelepedésével
nő a város magasan képzett lakóinak száma, a diákok friss szellemet hozhatnak,
valamint évenként újratermelődő fogyasztói réteget jelentenek. Különösen a műszaki
karoktól elvárás a mai világban, hogy a gazdaság igényeihez kapcsolódva alkalmazott
kutatásaikkal a K+F+I folyamatban aktívan részt vegyenek. Bár a Soproni Egyetem is
költ a kutatásra, kevéssé tetten érhető, hogy az egyetem körül magas technológiai
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színvonalú faipari cégek jönnének létre, laboratóriumok kínálnák szolgáltatásaikat a hazai
és burgenlandi vállalkozásoknak.
A 2008-as IVS készítése kapcsán szervezett megbeszéléseken az egyetem és az
önkormányzat kinyilvánította együttműködési szándékát (mely korábban, az Aranyhegyi
Inkubátorház projekt kapcsán meggyengült), és konkrét együttműködési területek
megnevezését határozták el. Az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) - szakmai
profiljából adódóan is - részt vett a 2008-2013 közötti funkcióbővítő városrehabilitációs
fejlesztésekben (pl. a portálprogramban), és jelen tervezési folyamatnak is aktív részesei
kreatív, a város lakosságát is megmozgató programjaikkal. Az történelmi belváros élettel
való megtöltésére az AMI javasolta a házak földszintjén kiállítótermek, design-műtermek
létrehozását, mely szintén csak egyedi, kísérleti jelleggel valósult meg eddig, ugyanakkor
a probléma ma is élő.
A városi-egyetemi könyvtár fejlesztése, pl. egy közös uniós pályázat keretében régóta
napirenden van, de eddig forráshiány és egyéb akadályok miatt ez nem realizálódott.
Ezen kívül környezetvédelmi programokban is van együttműködés az önkormányzat és
az egyetem között. Mindazonáltal, kölcsönös szándékok esetén a kooperációs
lehetőségek spektruma tovább bővíthető.
Az egyetem városban betöltött tevékenységét
köznevelési intézmény jelenléte is.

Az egyetem gyakorló
intézményének neve, helye

jellemzi

az

általa

működtetett

Szakok, melyeknek szakmai
gyakorlóhelyül szolgál

A gyakorló intézmény főbb
jellemzői

óvodapedagógia alap szak

6 csoport

tanárképzési, elsősorban
szakmai tanárképzés mester
szakok

erdész, faipari,
környezetvédelmi,
vadgazdálkodási szakok

Öveges Kálmán Gyakorló
Általános Iskola, Győr

tanító alap szak

8 évfolyam

Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és
Gimnázium, Szombathely

tanító alap szak, tanárképzési
mester szakok

12 évfolyam

Lewinszky Anna Gyakorló
Óvoda, Sopron
Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium,
Sopron

4

A NymE által Sopronban működtetett köznevelési intézmények, 2011.
Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem

Az egyetem további társadalmi célú tevékenységeként említhető a helyi nyugdíjas
lakosság részére rendezett ingyenes nyugdíjas egyetem.
Az új szakképzési stratégia, a TISZK létrehozásával bevonták partnerként az egyetemet,
ami korábban nem sikerült. A felsőfokú szakképzések illeszkednek az egyetemi
arculathoz (pl. a Handler faipari szakközépiskolával van szakmai együttműködésük), de
ez a terület is jobban kiaknázható lenne a kölcsönös előnyök elve alapján. Legfrissebb
információink alapján 2013-ban a TISZK már szinte csak névlegesen működik, ui. a

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

116

működési források kiapadóban vannak. A hazai szakképzés továbbfejlesztése
szakpolitikai célkitűzéseinek ismerete, valamint a helyi TISZK együttműködés szakmai
tapasztalatainak elemezése együttesen szükséges ahhoz, hogy a továbblépés iránya
meghatározható legyen.
A helyi középfokú és a felsőfokú intézmények közötti további együttműködések iránya a
városban kialakított szakmai képzési profilok miatt továbbra is adott, ezek:







tanárképzési gyakorlóhelyi,
felsőfokú szakképzési,
informatikai,
műszaki,
közgazdasági,
környezetvédelemi képzési területek.

A szakmai műhelytalálkozók résztvevőinek véleménye szerint az egyetemi hallgatók nem
integrálódnak szervesen a város kulturális, közösségi, gazdasági stb. életébe; az
egyetemisták többsége hétfőtől-csütörtökig van jelen, hétvégeken hazautaznak. Emiatt
sem érezhető a Belvárosban, hogy Sopron egy élettel teli diákváros. A helyi szolgáltatók
és lokálpatrióták szeretnének ezen a helyzeten is javítani.

Összegzés: A vonatkozó jogszabályi és szakpolitikai környezet lényegi
változásokat
hozott
2013-tól
a
köznevelési,
oktatási
intézmények
fenntartásában, működtetésében. Az átalakulás folyamata még tart, az új
rendszer még nem stabilizálódott teljesen.
A demográfiai hullámvölgy hatását a betelepülő családok száma ellensúlyozza
az alapfokú oktatásban. A belső migráció nagysága és a nem regisztrált,
ideiglenesen betelepülő gyermekes családok magas arány miatt az óvodai,
iskolai férőhelyek nehezen tervezhetők, mivel év közben is ingadozik a létszám.
Óvodai és általános iskolai férőhelyhiányra potenciálisan akár már rövid távon
is fel kell készülnie a városnak.
A KLIK és az egyéb fenntartók biztosítják a gyermekek/tanulók igényeinek
megfelelő oktatáshoz jutás szervezeti feltételeit mind a városban, mind pedig a
kistérségben.
Sopronban
fejlett
az
alapés
középfokú
oktatási
intézményrendszer, a helyi iskolákban eredményes szakmai munka folyik jól
képzett pedagógusokkal. Az oktatás infrastrukturális és tárgyi feltételei
általában megfelelnek törvényi előírásoknak. A korszerűsítés, felújítás
folyamatos a városban – az erőforrások függvényében.
A középfokú oktatás és szakképzés magas színvonalú Sopronban. A jelenlegi
TISZK-rendszer továbbfejlesztéséhez országos szintű szakképzési szakpolitikai
döntések szükségesek.
A Nyugat-magyarországi Egyetem autonóm intézmény, négy kar működik a
városban, melyből a faipari és erdőmérnöki képzés unikális a régióban. Az
utóbbi 8 évben 46%-kal csökkent a hallgatói létszám. Az egyetem
együttműködési területei a várossal, a gazdasági szereplőkkel még számos
kiaknázatlan lehetőséget rejt magában.
Demográfia okok miatt középtávon mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú
diáklétszám érzékelhető csökkenése várható.
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A/8.2. EGÉSZSÉGÜGY

A soproni lakosság egészségi állapota
A születéskor várható átlagos élettartam növekedésének következtében, a 2008-ban
született soproni férfiak 2,4, míg a nők 2,8 évvel élnek hosszabb ideig, mint a tíz évvel
korábban születettek, így a férfiak átlagosan 71,3, a nők 80 évet élnek az ÁNTSZ
Nyugat-Dunántúli Regionális Intézetének adatai szerint. Ez mindkét nem estében
hosszabb élettartamot jelent a magyarországi átlaghoz képest, mely a nők esetében 78,3
év, míg a férfiaknál 70 év.
Az Európai Unió 28 tagországa statisztikáihoz viszonyítva azonban már számottevő
eltérés mutatkozik a soproni életesélyek vonatkozásában: az EU-ban a férfiak
átlagéletkora 76,4 év, mely 5,1 évvel hosszabb élettartamot jelent a soproniakénál; az
uniós átlag a nők esetében 82,3 év (azaz itt az eltérés 2,3 évvel több a városi átlaghoz
képest).

A születéskor várható élettartam, 2001-2012.
Forrás: Eurostat, KSH, ÁNTSZ.

A születéskor várható élettartam mellett további fontos információforrás az egészségben
eltöltött életévek száma, mely téren hazánk szintén hátrányban van az Európai Unió
országainak átlagához képest. A 2011. évi népszámláláskor szerepeltek a tartós
betegséggel, illetve fogyatékossággal kapcsolatos kérdések is, melyek - az adatok
szenzitivitása miatt – nem feltételeztek kötelező válaszadást, de a megyei jogú városok
lakossága egészségi állapotának összevetéséhez közvetve alkalmasak.
A tartósan beteg személyek lakosságon belüli arányában - a társadalmi-gazdasági
mutatókhoz hasonlóan – egyértelmű kimutatható az ország nyugat-kelet irányú
differenciáltsága. Sopron 13% alatti aránya szemben a megyei jogú városok – és
hasonlóképp az ország – 16%-os értékével igen kedvező.
Önbevallása alapján 2011-ben fogyatékossággal élőnek (értelmi vagy mozgásszervi)
minősült az ország lakosságának 4,6%-a, a megyei jogú városokban lakók 4,3%-a, míg

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

118

Sopronban ez az arány 3,9%. Az esetek mintegy 40%-át kitevő, leggyakoribb típus a
mozgásszervi fogyatékosság: Sopronban 35%, míg pl. Békéscsabán közel 50% az
előfordulási aránya, azaz a soproni helyzet ebben a tekintetben is kedvezőbb az országos
átlagnál.

A tartósan beteg és a fogyatékkal élők aránya a megyei jogú városokban, 2011.
Forrás: KSH. Lakónépességi adatok.

Az ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Intézetének adatai szerint a régióban és a
Sopron-fertődi kistérségben jók a mortalitási adatok, a korai halálozás tekintetében a
kistérség kedvezőbb helyzetben van az országosnál.
2010-ben a 65 év alattiak körében a legtöbb mortalitást valamilyen rosszindulatú
daganatos megbetegedés okozza mindkét nemnél. A férfiak közel harmada, a nők
majdnem fele daganatos megbetegedésben halt meg. Kiemelve, hogy a nők körében a
bőr rosszindulatú bőrbetegsége (melanómája) miatti halálozási aránya Sopronban az
országos átlagot meghaladó. Emellett a vezető halálokok között a keringési rendszer
betegségei, illetve az emésztési rendszer betegségei szerepelnek előkelő helyen.
Az alkoholos májbetegség miatti korai halálozás a mindkét nem esetében mutatkozó
jelentős javulás (férfiak 31%, nők 80%) ellenére is számottevő halálok. Az
alkoholbetegség miatti férfi mortalitás Sopronban a 2000-es évek második felében 2025%-kal meghaladta a hazai mortalitást.
A prevencióval megelőzhető betegségek miatti halálozást vizsgálva a férfiak
dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozása 41%-os, a nőké 29%-os
csökkenést mutat.
A járás csecsemőhalálozása a vizsgált másfél évtized alatt a felére csökkent, jelenleg a
hazai átlag alatti.
A vizsgálatok azt mutatják, hogy Sopron lakosságának egészségi állapotát általánosan,
az ország teljes lakosságához viszonyítva jelentősen kedvezőbb helyzet jellemzi, ami
egyértelműen összefüggésbe hozható az itteni magasabb életminőséggel, illetve az
egészségügyi ellátórendszer jó színvonalával.
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A legtöbb soproni statisztikai mutató esetében azonban még mindig - esetenként jelentős
- elmaradás tapasztalható az Európai Unió tagországainak átlagától.

Prevenciós és szűrőprogramok
Sopronban jelenleg is szervezett népegészségügyi prevenciós és szűrőprogramok
működnek, ezek:




a 45-65 év közötti nők kétévenkénti mammográfiás emlővizsgálata;
a 25-65 év közötti nők háromévenkénti méhnyakszűrése (citológiai vizsgálata);
az 50-70 év közötti lakosok számára vastagbél szűrési minta-program működik,
mely laboratóriumi megelőző rákszűrő-vizsgálat.

A szűrésekbe a háziorvosi rendelők 16%-a, 4 szolgálat kapcsolódott be 2013-ban.
A lakosság egészségügyi állapotának vizsgálata során is meg kell említeni, hogy a város
lakosságának jelentős hányada idős. 2013. decemberi önkormányzati adatok alapján a
60 év feletti lakosság száma 13.309 fő, ami az össznépesség 22,7%-a. (Részletesen lásd
még A/7.1. Demográfia, népesség alfejezet!) Az országos összehasonlításban magas
életszínvonalon élő népesség a jó minőségű ellátó rendszer által biztosított modern
gyógykezelési módszereknek és eszközöknek köszönhetően is magasabb kort ér el,
ugyanakkor természetes módon egyre inkább rászorul az ellátó rendszerre.


A helyi szakemberek véleménye szerint az idős emberek életminőségét, egészségi
állapotát jelentős mértékben javítani tudná egy városi idősbarát (gerontológiai)
centrum, mely egy könnyen megközelíthető, az egészségügyi szolgáltatók
közelében található, egyben szociális funkciókat is ellátó központot jelent. A 2008.
évi Esélyegyenlőségi Program beavatkozási tervében is szerepel tervezetként.
Akkor a Kőműves köz 4. szám alatti önkormányzati ingatlan szerepelt potenciális
helyszínként, ám 2013-ban ott bölcsődei fejlesztést hajtottak végre, így egy másik
alkalmas helyszín/ingatlan kiválasztása szükséges.

Az önkormányzat a lehetőségeihez képest támogatja a különböző prevenciós célú, helyi
civil vagy egyházi karitatív kezdeményezéseket: helyet ad, megjelenési felületet biztosít,
pályázati támogatást nyújt stb. Működik Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - megújult a
városi Drogstratégia -, Diabétesz Prevenciós Klub, Daganatos Betegek klubja, az
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége soproni tagozata környezet-egészségügyi
akciókat szervez stb.

Az egészségügyi ellátórendszer
Alapellátás
A soproni háziorvosok leterheltségének mértékét a következő két ábra adatai
szemléltetik. Sopron háziorvosaira 9.689 betegforgalmi eset jutott 2011-ben, 13,8%-kal
kevesebb, mint a megyei jogú városokban és 20,5%-kal kevesebb az ország összes
településén mért értéknél. E kedvező helyzetet árnyalja, hogy a 2001-es értéknél ez a
megyei jogú városokénál is nagyobb mértékben, 9,4%-kal magasabb: 2001-ben egy
orvosra 8855 esetszám jutott.
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Az egy háziorvosra jutó betegforgalom és annak változása a megyei jogú városokban, 2001-2011.
Forrás: KSH

Az előzőnél kedvezőtlenebb, azonban a megyei jogú városoknál még mindig előnyösebb
kép rajzolódik ki a helyi házi gyermekorvosi ellátásról. A megyei jogú városokkal közel
azonos, 9,1%-os növekedés után 2011-ben egy házi gyermekorvosra 6.864 eset jutott,
ami – a háziorvosok helyzetével megegyezően – ugyancsak kedvezőnek mondható a
nagyobb városok összevetése után.

Az egy házi gyermekorvosra jutó betegforgalom és annak változása a megyei jogú városokban, 2001-2011.
Forrás: KSH
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A Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézet 2013. novemberi adatai szerint Sopronban az egészségügyi
alapellátást:









25 felnőtt háziorvosi szolgálat,
9 gyermek háziorvosi szolgálat,
16 vegyes fogorvosi körzet,
15 iskolafogászati körzet,
20 alap- és 1 szakellátási foglalkozás-egészségügyi szolgálat,
17 területi védőnői körzet,
17 iskolai védőnői körzet,
1 házi ápolást és szakápolást végző szolgálat biztosítja.

A folyamatos ellátást ügyeleti rendszer biztosítja. A fentieken túl 17 gyógyszertár is
üzemel a városban.
A 2005. évi, vonatkozó adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy 2013-ra szinte
minden területen csökkenés tapasztalható (kivételt jelent a védőnői körzetek száma,
valamint a fogorvosi körzetek száma, melyek esetében nincs változás):




2-vel csökkent mind a háziorvosi, mind pedig a házi gyermekorvosi szolgálatok
száma;
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokat alapvetően átszervezték, mivel korábban
42 működött,
és számottevően csökkent a házi ápolást és szakápolást végző szolgálatok száma
4-ről egyre.

Sopronban 2001-ben 28 háziorvosi szolgálat működött, mely szám 2002-ben 27, 2013-ra
pedig 25-re csökkent. A gyermekorvosi szolgálatok száma 2006-ig 11, 2007-től 10,
jelenleg pedig 9. A soproni alapellátásban napjainkra nagy létszámú gyermek és felnőtt
háziorvosi körzetek működnek, mely esetenként túlterheltséget eredményez. A szétterülő
városban nagy kiterjedésű területeket kellene egységes színvonalon lefedni, melynek
biztosítása esetenként problémát okoz. Ugyanakkor a város egészségügyi alapellátórendszere a megyei jogú városokkal összehasonlítva kedvezőbb általános képet mutat.
Az egészségügyi alapellátást biztosító, területi ellátási kötelezettségű körzetekbe
szervezett szolgáltatásokat – egy gyermekorvosi körzet kivételével – az önkormányzat
privatizálta, az orvosok vállalkozási formában praktizálnak, ezért a háziorvosi
szolgáltatásokra jelenleg nincs ráhatása az önkormányzatnak.
Infrastrukturális szempontból legrosszabb a helyzet az önkormányzati tulajdonában lévő,
több praxisnak is helyet adó, belvárosi Lenkey utcai rendelőintézetben, mely régóta
megérett a rekonstrukcióra (a 2008. évi IVS-ben is szerepel a tervezett beavatkozások
között). Apróbb beavatkozások történtek itt az elmúlt 5 évben, de jelen állapotában még
mindig nagyon leromlott és korszerűtlen. Az épület általános műszaki-gépészetiesztétikai állapotához képest kirívó kontrasztot jelentenek az orvos-vállalkozók által
felújított, kifogástalan állapotú rendelők.
Tipikus hazai, így soproni probléma is, hogy az esélyegyenlőségi kritériumoknak nem
minden rendelőben lehet eleget tenni, az akadálymentesítés feltételei nem megfelelőek,
modernizálásuk indokolt lenne. Az elmúlt 5 évben csak a Híd utcai rendelő fizikai
akadálymentesítése történt meg. Az önkormányzati tulajdonban lévő rendelők közül a
Táncsics utcai és Kodály téri épületek az akadálymentesítési előírásoknak nem felelnek
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meg, az orvos-beteg közötti négyszemközti kapcsolat lehetősége nem biztosított. A
Lenkey utcai és a Vasvári Pál utcai rendelők épületében nem biztosított a
mozgáskorlátozott WC. Az önkormányzatnak szándékában áll ezen hiányosságok
mielőbbi pótlása, azonban a rendelkezésre álló források korlátozottsága miatt csak lassú
ütemben halad az akadálymentesítés.
(Lásd még ehhez A/10.8. Önkormányzati közszolgáltatások egyenlő
akadálymentes lakossági hozzáférhetősége, 2013. összefoglaló táblázatot!)

esélyű,

Szakellátás
A magán szolgáltatók

Sopron városát sokan a fogorvosok, orvosok városának is nevezik. A városban a magánorvosi szolgáltatók kiterjedt hálózatának kialakulását az 1970-80-as években az ausztriai
árakhoz képest jelentősen versenyképes díjakért elérhető, elsősorban a fogorvosi
szolgáltatások iránti osztrák, burgenlandi igény megjelenése indukálta. A közel fekvő,
könnyen megközelíthető, kellemes hangulatú város olcsó és jó szolgáltatásaival nagy
vonzerővel rendelkezett. Előnyként jelentkezett, hogy a helyi szolgáltatók jól beszélnek
németül, így nem volt nyelvi akadály sem.
A magán-orvosi szolgáltatásaikat indító orvosok jelentős bevételeket realizáltak a
rendszeresen érkező ausztriai betegek ellátásával. Tipikusan az osztrák nyugdíjasokat
buszok szállították Sopronba fogorvoshoz, kozmetikushoz, illetve Bükre gyógyfürdőzni a
látogatást egy jó vacsorával zárva, ezeket nevezték a helyiek „katica-járatoknak”.
A 90-es évektől kezdve az elsősorban a nyugat-európaiak igényeit ellátni hivatott
fogorvosi szolgáltatások mellett megjelentek az egyéb szakmákban dolgozó
magánorvosok rendelői: egyrészt a belső keresletre épülő, a magyar nagyvárosokban
szokásos szakmákban, másrészt a változó, bővülő osztrák igények kielégítését célzó
szakmákban (pl. plasztikai sebészet).
Az évtized végétől kezdve azonban változott a jelentős vagyonok felhalmozását lehetővé
tevő, egyben Sopron lakosságának általános gazdagodását eredményező privilegizált
helyzet:




a magyarországi árak emelkedésével már kevésbé versenyképesek a
szolgáltatások az ár-érzékeny, közepesen jómódú külföldi páciensek körében,
aminek következtében a verseny egyre kiélezettebbé vált;
ugyanakkor ezzel párhuzamosan jelentős hazai (pl. Mosonmagyaróvár), illetve
külföldi (szlovák) konkurencia jelent meg az egészségügyi szolgáltatások
területén.

A közlekedés egyszerűsödése és olcsósága miatt (fapados repülőjáratok) a tehetősebb
osztrák / nyugat-európai páciensek könnyen elérik a határtól távolabbi városokat is,
például Budapestet, Pozsonyt.
Nem utolsó sorban, az utóbbi évek szolgáltatási bevétel-csökkenésére erősen hatást
gyakorolt a nemzetközi gazdasági válság is.
A folyamatot illusztrálja az alábbi táblázat, mely a 2008-as IVS adatait veti össze az
aktuális állapottal (2013) a praxisok számát illetően. Összességében elmondható, hogy
2013-ban a magánpraxisok száma egyértelmű emelkedést mutat az 5 évvel ezelőtti
állapothoz képest. Egyből kitűnik, hogy a korábban divatos plasztikai sebészet és
szemészet, továbbá az onkológia napjainkra erősen csökkenő tendenciát, míg a
bőrgyógyászat, a fül-orr-gége és gyermekgyógyászat erőteljesebb növekedést mutat. A
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többi szakágban mérsékeltebb növekedés vagy stagnálás érhető tetten, de megjelent 7
új terület is (a táblázatban dőlt betűvel szedve!).

Magánpraxisok számának alakulása Sopron MJV területén
Praxisok száma 2007ben (db)

Praxisok száma 2013ban (db)

10

13

7

9

12

12

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

3

6

Fül –orr –gége gyógyászat

5

9

11

6

Bőrgyógyászat

5

9

Neurológia

9

10

Ortopédia

4

5

Urológia, andrológia

7

7

Onkológia

4

2

11

11

Pszichiátria

9

9

Tüdőgyógyászat

3

4

Mozgásszervi rehabilitáció

1

1

Sportorvoslás

1

1

Kardiológia

4

3

Plasztikai sebészet

6

2

Akupunktúra

4

4

Homeopátia

2

2

Fogszabályozás

5

5

123

125

Általános anesztézia

0

2

Menopauza

0

1

Fájdalom terápia

0

1

Orvosi tevékenységi terület
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat

Szemészet

Reumatológia és fizikoterápia

Fogászat
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Gyermek neurológia

0

2

Gyermek tüdőgyógyászat

0

2

Gasztroenterológia

0

2

Nefrológia

0

1

ÖSSZESEN

246

267

Forrás: ÁNTSZ, 2007. és Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézet, 2013.

Elmondható, hogy valamennyi magánrendelő megfelel 60/2013 ESzCsM rendeletben
előírt feltételeknek: megfelelően felszereltek, sőt sok esetben a minőségi felszereltség
jellemző.
A helyi magánorvosok számára fontos kérdés, hogy milyen módon tudják
vállalkozásaikat hosszabb távon is nyereségesen fenntartani. Erre többféle helyi válasz
született pl. új piaci szegmensek keresése, további befektetésekkel helytállni a minőségi
versenyben más városokkal szemben, a legmodernebb technológia és szolgáltatások
biztosítása, illetve kényelmi feltételek kialakítása. Utóbbira jó példa – egyebek mellett - a
WABI, mely erősítette üzleti pozícióit és fejlődik továbbra is.
Csak közvetve tartozik az egészségügyi témához, de a város egésze számára fontos a
gazdasági munkacsoport műhelybeszélgetésén elhangzott felvetés: az orvosi szolgáltatók
adófizetési hajlandósága nem megfelelő napjainkban sem, így Sopron régóta jelentős
iparűzési adótól esik el. (Lásd még A/9. A település gazdasága fejezet egészségügyi
szolgáltatásokról szóló bekezdései!)

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2013-tól a helyi kórház állami fenntartású lett, és az év során szervezeti átalakításon,
racionalizáláson is átesett az intézmény. Az emberi erőforrások miniszterének döntése
alapján 2013. április 1-jétől a Soproni Rehabilitációs Intézet beolvadt a Soproni Erzsébet
Oktató Kórházba. Az integrált intézmény neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet (rövidített neve Soproni Gyógyközpont), székhelye. 9400 Sopron,
Győri út 15.
Az új intézményi struktúra és férőhely-kapacitások

A kórház férőhely-kapacitása az alábbiak szerint alakul:
a) Fekvőbeteg-ellátás: 413 aktív ágy, 60 krónikus ágy, 498 rehabilitációs ágy, az alábbi
bontásban:
osztály neve

típus

ágyszám

SBO osztály

aktív

8

Intenzív osztály

aktív

8

Belgyógyászat

aktív

15
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Nefrológia

aktív

5

Allergiológia és klinikai immunológia

aktív

10

Gasztroenterológia

aktív

22

Gasztroenterológia őrző

aktív

8

Csecsemő és gyermekosztály

aktív

21

aktív

4

aktív

12

Gyermek neurológia

aktív

5

Fül-orr gégészet

aktív

11

Kardiológia

aktív

22

Kardiológia őrző

aktív

6

Neurológia

aktív

15

Neurológia őrző

aktív

4

Stroke őrző

aktív

4

Stroke ellátás

aktív

21

Pszichiátria (aktív)

aktív

38

Traumatológia osztály

aktív

28

Sebészet

aktív

31

Érsebészet

aktív

10

Szemészet

aktív

15

Szülészet

aktív

18

Nőgyógyászat

aktív

18

Tüdőgyógyászat

aktív

30

Tüdőgyógyászat őrző

aktív

4

Urológia

aktív

20

Mozgásszervi

rehab.

50

Mozgásszervi

rehab.

160

Pszichiátriai rehabilitációs osztály

rehab.

52

Kardiológia

rehab.

126

Intenzív Kardiológiai rehabilitáció

rehab.

110

Csecsemő
gégészet
PIC

és

gyermekosztály

fül

orr
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Krónikus ellátás

krónikus

-

Belgyógyászati krónikus osztály

krónikus

60

Forrás: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 2013.

b) A járóbeteg szakellátási kapacitás heti óraszámai: szakorvosi óra 1.290, nem
szakorvosi óra 259, gondozói heti szakorvosi óraszám 138, fogszabályozás heti 12
szakorvosi óra, CT/MRI heti 126 szakorvosi óra, MSZSZ havi 72 szakorvosi óra.
Az összevont intézmény finanszírozási paraméterei 1 hónapra vetítve a következők
szerint alakultak:





fekvőbeteg ellátás: 1.266 HBCS (homogén betegségcsoport);
járóbeteg ellátás: 51.699 ezer német pont;
60 krónikus és 52 pszichiátriai rehabilitációs ágy 1.2-es szorzóval 6.720 Ft
napidíjjal finanszírozott;
446 rehabilitációs ágy 1,8-es szorzóval 10 080 Ft napidíjjal finanszírozott.

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet ellátási területei

A fekvőbeteg-ellátás Sopron-Fertőd kistérség területén 92.842 fő, továbbá Sopron,
Fertőd és Kapuvár területén 118.336 fő, valamint 120.000 járóbeteg ellátását jelenti.
Az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokon túl, az intézmény
működtetésébe került egy gyógyfürdő, illetve egy kastélyszálló. Az integrációt követően
egységes szolgáltatási háttér alakult ki, racionalizálódtak a párhuzamos egészségügyi
ellátások.
2013. évben a Soproni Gyógyközpont megújította a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrummal az oktatókórházi megállapodását, a klinikai osztályok
akkreditációja szinte teljes körű.
A Soproni Gyógyközpont 3 telephelyen két védett természetvédelmi területen, egy védett
parkban 51 épületben működik.
hasznos

telek nagysága
(m2)

épületek száma

Győri út 15.

81.670

24

41.762

Várisi u. 2.

61.330

17

16.561

Sopron-Balf

40.865

10

9.084

183.865

51

67.407

telephely

összesen

alapterület (m2)

Forrás: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 2013.

Fekvőbeteg ellátás

A Sopronban működő kórházi ágyak száma kismértékben növekedett a 2001-es
állapothoz képest, azonban a kórházban kezelt betegek száma ennél jelentősebb
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mértékben haladja meg az előző népszámláláskor regisztrált betegszámot
következő ábra!).

Működő kórházi ágyak
száma
Az elbocsátott
betegek száma

(Lásd

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

947

947

947

947

947

947

971

953

953

971

971

971

25.408

26.087

27.246

28.305

28.128

27.067

26.127

27.502

29.388

27.725

28.483

28.444

A működő kórházi ágyak és az elbocsátott kórházi betegek száma Sopronban, 2001-2012.
Forrás: KSH

A lakosság arányában értelmezett működő kórházi ágyak száma esetében azonban
Sopron - más mutatóknál tapasztalható - igen kedvező országos helyzete nem
reprezentálható. A tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma 2001-ben megközelítően
170 volt, aminél a tíz évvel későbbi 160 ágy 5,6%-os csökkenést mutat (Lásd alábbi
ábra!). A működő kórházi ágyak számának előző ábrán bemutatott kismértékű
növekedésének ismeretében kijelenthető, hogy a népességarányos csökkenés hátterében
a város lakónépességének ennél is nagyobb mértékű gyarapodása áll.

Tízezer lakosra jutó működő kórházi ágyak száma a megyei jogú városokban, 2001-2011.
Forrás: KSH. A 2011-es értékek csökkenő sorrendbe rendezve.

Balfi Gyógyfürdőkórház

A Soproni Gyógyközpont balfi telephelyén (korábban Soproni Rehabilitációs Intézet)
elsősorban mozgásszervi betegségekben szenvedők kezelése, rehabilitációja folyik. A
Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 220 ágyas. A gyógykezelésben felhasználják az
országosan ismert, lítiumban, kalciumban és magnéziumban gazdag, alkálihidrogénkarbonátos
balfi
gyógyvizet,
melynek
hatása
összetett:
segíti
a
gyomorműködést, a csontépítést, a sejtek regenerálódását, valamint az idegrendszeri
stabilitás megőrzését.
Az 1975-ben telepített gyógyfürdőkórház a balfi gyógyvíz mellett kedvezően használja ki
a Fertő tó által módosított, Sopronra jellemző, szubalpin klimatikus tényezőket. A kórház
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regionális osteoporosis (csontritkulás) központként is működik. A bizonyíthatóan
eredményes mozgásszervi rehabilitációra – főként csípő– és térdprotézis beültetését
követően – több hónapos várólista alapján, orvosi beutalóval lehet csak bejutni.
Előnyösebb helyzetben azok vannak, akik meg tudják fizetni a Gyógy-Kastélyszállóbeli
elhelyezést.
A balfi gyógyfürdő további korszerűsítése indokolt és régóta tervezett. Jelenleg egy 60
köbméteres, 34-36 fokos fedett gyógymedencéje van a létesítménynek. Az interneten
idézett geológus-szakvélemény szerint megduplázható lenne a kinyerhető vízmennyiség,
azonban ez a maximális vízkapacitás. Amennyiben ez a megállapítás megerősítést kap, a
vízkapacitás alapvetően meghatározza a balfi fürdő bővíthetőségét.
2004 januárjában a létesítmény kibővült egy Kneipp-féle vízgyógyászati részleggel - mely
jó hatású a vérnyomásra és szívbetegségek utókezelésében- és egy kisebb wellnessszigettel (úszómedence, taposómedence, jakuzzi).
Balfi Gyógy-Kastély Szálló

Az 1700-as években épült, neobarokk Gyógy-Kastélyszálló szervezetileg ugyancsak a
Soproni Gyógyközponthoz tartozik. A szállodában a honlapja alapján 5 db 1 ágyas, 17 db
2 ágyas szoba és 1 lakosztály és étterem található, fedett folyosóval van összekötve a
szanatóriummal. Jelenleg 8.500 Ft/fő/éj a szállásdíj összege. A komplexumot
különlegesen szép, rekreációra kifejezetten alkalmas, ősfás park övezi antik szobrokkal,
patakkal.
Folyamatban levő fejlesztések a Soproni Gyógyközpontban

A 2013. évi szervezeti bővítéssel a létrejött Gyógyközpont „megörökölte” az addig elnyert
fejlesztési pályázatok lebonyolítását.
A Soproni Gyógyközpont 2013-ban támogatott infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztési pályázatai, melyek megvalósítása folyamatban van jelenleg:
pályázat kódja

a projekt
keretösszege

projekt címe

TIOP 2.2.4 / 9/ 1- Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra2010-0012
fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban
Többletforrás

Támogatás
alapján

határozat

1.471.312.119

TIOP 2.2.6-12-1-B

Komplex fejlesztés a Soproni Erzsébet Oktató
Kórház és Rehabilitációs Intézetben

1.302.943.564

NYDOP-5.2.1/C-112012-0051

Rehabilitációs szolgáltatások
Nyugat-Dunántúl
régió
intézményeiben

fejlesztése a
egészségügyi

192.942.549

NYDOP-5.2.1/C-112012-0001

Rehabilitációs szolgáltatások
Nyugat-Dunántúl
régió
intézményeiben

fejlesztése a
egészségügyi

77.167.177

09- A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet balfi
telephelyének energetikai korszerűsítése

25.850.000

KEOP-7.4.0/
2010-0011

növelés

Kormány

3.103.569.469
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Gyógyintézet

496.451.954

TÁMOP 6.2.2/A-09/2- Kompetenciafejlesztés: regenerációs program
és stressz-kezelés egészségügyi dolgozók
2010-0023
számára

35.925.075

TÁMOP 6.2.4.A-11/1- Foglalkoztatási programok megvalósítása a
2010-0051
Soproni Rehabilitációs Gyógyintézetben

69.805.176

TÁMOP 6.2.2/A-11/1- Képzési programok megvalósítása a Soproni
2012-0054
Rehabilitációs Gyógyintézetben

16.130.421

TÁMOP 6.2.2/A-11/1- Dolgozók szakképzése és továbbképzése a
2012-0005
Soproni Erzsébet Oktató Kórházban

124.803.523

Forrás: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 2013.

2014-20 közötti fejlesztési stratégia

A Soproni Gyógyközpont a 2014-20-as időszakra most készíti a fejlesztési stratégiáját. A
megváltozott, központosító országos szakpolitika a következő uniós ciklus nagyléptékű
intézményfejlesztési
beavatkozásait
Kormányrendelet(ek)
szintjén
rögzíti.
A
helyzetfeltárás adatgyűjtési időszakának lezárásáig, 2013. december 31-ig nem álltak
rendelkezésre információk a stratégiai szintű fejlesztési szükségletekről. A biztonságos
működéshez megoldandó napi problémák, a hiányzó vagy elromlott eszközök,
berendezések pótlása, cseréje nem képezik tárgyát jelen dokumentumnak.
A Sopron-Balfi Gyógyfürdőkórház fejlesztése régóta esedékes és tervezett, mely a
szintén 2013-től az intézményhez tartozó Soproni Rehabilitációs Intézet (Várisi út. 2. –
Lőverek városrész) prevenciós, rekreációs célú gyógyturisztikai fejlesztésével együtt
szerepel a 2013 novemberében az NTH-nak az önkormányzat részéről leadott, tervezett
beavatkozások előzetes listáján.

Az egészségügyi szolgáltatások városrészi elhelyezkedése
Sopronban a területileg szervezett alapellátások – ha nem is egyenletesen - de
megfelelően lefedik a várost, egyes ellátási körzetekben (pl. Jereván lakótelep) időnként
zsúfoltság tapasztalható, de ellátási problémák nem jellemzők.
A szakellátások, illetve a magán szolgáltatások tekintetében azonban egyértelmű a
Belváros-centrikusság. Itt találhatók egyrészt a hagyományos egészségügyi ellátók: a
történelmi belvárostól néhány percre gyalog a Lenkey utcában a leromlott szocreál
épületben a ma elsősorban háziorvosok, fogorvosok, nőgyógyászok rendelőinek helyet
adó volt szakrendelő. Ebben a városnegyedben vannak döntően a gyógyszertárak is.
A Belváros vonzereje miatt elsősorban a Várkerület környékére költöztek a magán
egészségturisztikai szolgáltatók is, a nagyszámú fogorvos, fogsebész, valamint
szemészek, nőgyógyászok, plasztikai sebészek.
A Kurucdomb városrész az egészségügy másik pólusa: itt található a Soproni Erzsébet
Oktató Kórház központi épülete a Győri úton.
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A városrészi vizsgálat azt mutatja, hogy a Belvároson kívül a turizmus szempontjából
fontos területeken jellemző még az egészségügy jelenléte:




a Lőverek és Balf ad otthont a Szanatórium egységeinek. Mellettük mind a
Lőverekben, mind Balfon természetesen megjelentek magán szolgáltatók,
elsősorban fogorvosok.
a Lőverek szállodáiban / mellett található a fogorvosok, plasztikai sebészek
szintén jelentős része.

A legújabb és nagy egészségügyi szolgáltatók az Ausztria irányából jövő, városba
bevezető útvonalak mentén telepedtek le, itt található például a város egyik
legmodernebb komplexuma, a WABI.
Az egyenlő esélyű, akadálymentes lakossági hozzáférés feltételei nem, vagy csak részben
biztosítottak a Táncsics utcai (Belváros) és Kodály téri (Jereván lakótelep) összesen 6
rendelő-épületben. A Lenkey utcai (Belváros) és a Vasvári Pál utcai (Lőverek-Bánfalva)
rendelők összesen 17 épületében nem biztosított a mozgáskorlátozott WC.

Összegzés: A soproni lakosság a hazai átlagnál kedvezőbb életkörülményekkel,
kedvezőbb életkilátásokkal bír. Az alapellátás rendszere és az orvos-ellátottság
megfelelő. A városban működnek különböző prevenciós programok, ezek száma
azonban tovább bővíthető. A helyi önkormányzat támogató az egészségügyi
ellátórendszer biztosításában és fejlesztésben. A városban oktató kórház és két
rehabilitációs intézet működik, ez utóbbiak átfogó felújítása, korszerűsítése
indokolt. Tervezett a rehabilitáció mellett a rekreáció és a prevenció erősítése.
Sopront mindmáig a „fogorvosok városának” nevezik. A városban a magán
orvosi szolgáltatások komoly hálózata épült ki, korszerű, európai színvonalú
műszerállománnyal, magas szolgáltatási színvonalon. Az egészségturizmus a
lassan mérséklődő tendencia ellenére még mindig kiemelt szerepű Sopronban.

A/8.3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÓRENDSZER

Általános szociális helyzetkép
Háttér: felhasznált adatok, dokumentumok
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)
92.§ (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján Sopron Megyei Jogú Város
elkészítette Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (röviden koncepció), melyet
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 434/2003. (XII. 18.) sz. határozatával fogadott el.
A koncepció célja volt egy olyan program elkészítése, amely az alap és szakosított
ellátások területén az intézmények szakmai feladatellátását biztosítja a törvényi
előírásoknak megfelelően, igazodva az ellátási igényekhez és a lakosságszámhoz.
A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat rendszeresen felülvizsgálja. A
legfrissebb változatot - Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata 2013. címmel - 2013-ban fogadta el a Közgyűlés. Jelen
szociális helyzetfeltárás nagymértékben támaszkodik erre az alaposan kidolgozott, friss
adatokkal és információkkal rendelkező, átfogó szakmai dokumentumra, mivel az
aktuális felülvizsgálat célja Sopron Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti
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ellátórendszerének naprakész bemutatása volt. Másik fő forrásként a KSH vonatkozó
adatsorai szolgáltak, melyekből pontosabban következtethetünk Sopron helyzetére a
megyei jogú városok sorában.
Az elmúlt két évben az országos szakpolitikában, jogszabályi környezetben bekövetkezett
változások helyi szinten is eredményeztek módosításokat: egyes feladatkörök bővültek
vagy korrigálódtak, több alap és szakosított ellátás társulási formában működik,
melyeket a későbbiekben részletesen bemutatunk.
A helyzetfeltárás egyik fő célja a 2008-2013 között bekövetkezett főbb intézményiellátási változások, valamint a hiányosan ellátott vagy még lefedetlen területek
feltérképezése, így kevésbé koncentráltunk a változatlan formában, jól ellátott,
megfelelően
lefedett
önkormányzati
feladatkörökre.
Ugyanakkor
a
szociális
ellátórendszerre is érvényes az az általános megállapítás, hogy Sopronban az általános
életminőség meghaladja a hazai átlagot, így a munkanélküliségi és a szociális segélyezési
mutatók országis szinten itt a legjobbak egyike. Az alábbi, adatokkal részletesen
alátámasztott elemzés azonban alkalmas arra, hogy ezen a kiemelten fontos területen
egy árnyaltabb képet kaphassunk Sopronról.
A szociális ellátórendszer kiépítése és működtetése függ a város lakosságának szociális
helyzetétől, egészségügyi állapotától, illetve korösszetételétől.

Demográfia
Örvendetes tény, hogy a megyei jogú városok között a két utóbbi népszámlálás (20012011) között eltelt közel 10 évben Sopron 7%-kal növelte lakónépességét. 2012 év
végén a lakónépesség (60.528 fő) és az állandó népesség (58.612 fő) között 3%-os
eltérés mutatkozott, mely már akkora különbség, ami hatással van a közszolgáltatások
(bölcsődei, óvodai, iskola férőhelyek stb.), a szociális ellátórendszer (rendszeres és eseti
pénzbeli és természetbeni támogatások, lakhatás megoldása stb.) tervezésére is.
Sopron népességére is – hasonlóan a többi megyei jogú városhoz – jellemző az
elöregedés: a 60 év feletti népesség aránya a 15 év alatti népességhez viszonyítva
118,3%, emiatt is egyre nagyobb súlyt kell fektetni az idősekről való gondoskodásra.
(Részletes, 2011. évi KSH-adatokkal alátámasztott elemzést erről lásd a helyzetfeltárás
A/7. A település társadalma A/7.1. Demográfia, népesség alfejezetben!)

Foglalkoztatás
A szociális ellátórendszerre nehezedő, napjainkban különösen égető probléma a tartós
munkanélküliség, mely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan
változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye.
Főbb érintett, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű célcsoportok:




45 év felettiek;
Pályakezdő fiatalok, különös tekintettel a felsőfokú végzettségűekre;
Egyéb hátrányos helyzetű csoportok: képzetlenek, alacsony iskolai végzettségűek,
nem piacképes szakképzettségűek, GYES/GYED-ről visszatérő nők, etnikai,
egészségi, szociális okból stb. hátrányosasan megkülönböztetettek stb.;

A Kormány 2008. évben hirdette meg az „Út a munkához” programot, mely komplex
intézkedésekkel kívánt hozzájárulni, ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan
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munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely
foglalkoztatási formában. A 2008. őszén kirobbant gazdasági világválság nyomán elindult
negatív társadalmi folyamatok 2009-2012 között felerősödtek.
Erőteljes változás figyelhető meg az országon belüli migráció terén is. A nyugati határszél
erős vonzást jelent az esetleges külföldi munkavállalás, illetve a jobb fizetés
reményében, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elhelyezkedés a főként az ország
keleti feléről ideköltözött családok körében csekély mértékű, nem váltja be a hozzá fűzött
reményeket.
A térség gazdaságára eddig kedvező hatást gyakorló nyugati idegenforgalom, mely a
kereskedelem és a szolgáltató ágazat jelentős fejlődését eredményezte, mára csökkenő
tendenciát mutat. A gazdasági válság hatására egyre több gyár, üzem zárta be kapuit. A
Nyugat-Dunántúl régióban jelentkezett a legnagyobb létszámot érintő csoportos leépítés.
A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett
szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb
arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon
fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak munkát, így munkatapasztalatot sem
tudnak szerezni.
A helyi szociális szakemberek szerint a tartósan munkanélküliekre jellemző, hogy
érdekeiket nehezen érvényesítik, a változásokat nehezen viselik. Nem ismerik az
álláskeresési
technikákat,
nehezen
motiválhatók.
A
tartós
munkanélküliség
elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti
elő, és kitörni belőle az idő előrehaladtával egyre nehezebb.
(Részletes, 2011. évi KSH-adatokkal alátámasztott elemzést erről lásd a helyzetfeltárás
A/7. A település társadalma A/7.3. Foglalkoztatottság alfejezetben!)
2010-ben a Családsegítő Szolgálat sikeres együttműködési megállapodásokat kötött a
soproni oktatási, nevelési, továbbá tűz- és rendvédelmi szervezetekkel, melyeknél a
vártnál magasabb számban kerültek közcélú foglalkoztattak a munka világába. A
„Virágos Magyarországért” országos versenyben való részvétel nyomán a Sopron Holding
Zrt.-nél megnőtt az igény a közcélú munkások foglalkoztatására, akik nagy részben
hozzájárultak Sopron város elért hazai és nemzetközi sikeréhez.
2011-ben indult el a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja, melynek fő célja, hogy minél
több munkaképes, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson
munkalehetőséget. Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása
mellett az eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával
is együtt járt. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret
felhasználását kormányrendelet szabályozza. Az új rendszerben a közfoglalkoztatás csak
a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.

A közfoglalkoztatás típusai

Az alábbi főbb közfoglalkoztatási típusokat különböztetjük meg:





Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a
települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás;
Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6–8 órás munkaidő);
Közérdekű célok programszerű támogatása;
A vállalkozások közmunka támogatása;
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Országos közfoglalkoztatási programok.

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget
jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők
(kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek) átmeneti
jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

Soproni Közfoglalkoztatási Program

Sopronban a közfoglalkoztatottak száma folyamatosan növekszik, mivel a városban
működő
nagy
vállaltok
(pl.
TAEG,
Vízmű,
Soproni
Rendőrkapitányság,
Katasztrófavédelem, GYSEV) bekapcsolódtak közfoglalkoztatás pályázati rendszerébe, így
2013. év végére a munkavállalók száma meghaladja 300 főt. A város több programban is
részt vesz: a kistérségi közfoglalkoztatáson kívül, a téli és az önkormányzati
közfoglalkoztatásban is jelentős szerepet vállal.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatás maximális kihasználtságával törekszik a
munkavállalási esélyek javítására, a programba a halmozottan hátrányos helyzetű
emberek, így romák is bekerültek.
Önkormányzati foglalkoztatási mutatók 2013. január - szeptember

érintettek
száma (fő)

Aktív korúak ellátásában részesült

248

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült

198

Egészségkárosodott rendszeres szociális támogatásban részesült

29

Rendszeres szociális segélyben részesülő

21

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban részt vevők száma

48

Családsegítő Szolgálattal együttműködők száma

21

Forrás: Sopron MJV Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális csoport, 2013.

Főbb pénzbeli szociális támogatások Sopronban
Rendszeres szociális segély

Sopronban a rendszeres szociális segélyben részesültek népességen belüli aránya a
megyei jogú városok között fennálló társadalmi-gazdasági különbségekhez hasonló
eltéréseket mutat. A vizsgált városokban ezer főre 3,5 fő rendszeres szociális segélyben
részesült személy jutott 2011-ben (lásd következő ábra!). A polarizáltság jól
jellemezhető a legkedvezőbb helyzetű Sopron és a legrosszabb segélyezési mutatóval
rendelkező Salgótarján között fennálló mintegy tízszeres különbséggel: Sopron értéke
0,9 fő/ 1.000 lakos 2011-ben, míg Salgótarjáné 9 lakos/ 1.000 fő.
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A rendszeres szociális segélyben részesítettek ezer lakosra jutó átlagos száma a megyei jogú városokban és
Budapesten (a rendelkezésre állási támogatásban részültek nélkül), 2011.
Forrás: KSH

A rendszeres szociális segélyezés KSH által gyűjtött települési szintű adatai 2009-től
elérhetőek. Sopronban 2009 és 2011 között 24-ről 58-ra nőtt a rendszeres szociális
segélyben részesítettek átlagos száma, mely 2012-ben már csak 40 főt tett ki (lásd
következő ábra!). A segélyre fordított 7,3 millió forint (2009) - a részesültek számának
stabil növekedése mellett – 2011-re 15,8 millió forintra nőtt, ami azonban nem volt elég
az egy segélyezettre jutó összeg változatlan szinten tartásához. 2012-ben átlagosan már
csak 204 ezer Ft-ot tett ki a segély (éves szinten/fő), melynek magyarázata a rendszeres
szociális segélyre fordított keretösszeg közel felére, 8,2 millió Ft-ra történő csökkenése.

A rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma és az azokra jutó felhasznált összeg Sopronban,
2009-2012.
Forrás: KSH. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül.
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Lakhatást segítő támogatások
Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által lakott, lakhatás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és
a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez,
a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.
Sopron MJV Önkormányzata 2012-ben közel 36,4 millió Ft-ot fordított lakásfenntartási
támogatásra (lásd következő ábra!), mely összeg közel kétharmadával kevesebb volt a
2009-ben juttatott 103,7 millió Ft-nál. A 2012-től már nem elérhető lakáscélú helyi
támogatásokat is figyelembe véve a csökkenés még számottevőbb: a 2006-ban összesen
134 millió Ft támogatási összeg 6 év alatt közel egynegyedére zsugorodott. Csökkent
ezzel együtt 2006-2011 között a lakásfenntartási támogatásban (41,5%-kal) és a
lakáscélú helyi támogatásban (85%-kal) részesültek száma is, az utóbbi esetében
szignifikáns mértékben: 120 fő támogatottból 18 főre.

Lakásfenntartási és lakáscélú támogatások Sopronban, 2001-2012.
Forrás: KSH

Sopronban a lakhatást segítő támogatások viszonylag széles köre állt rendelkezésre
2012-ig. A lakásfenntartási támogatás viszonylag magas jövedelemhatárhoz kötötten
kapható megfelelő feltételekkel, arra rászorulók számára albérleti támogatás is
igényelhető, kizárólag bejelentett albérlet esetén. A helyi önkormányzati döntéshozók
szerint ezek az országosan kiemelkedő és viszonylag – egy ideiglenes lakcímmel – is
könnyen hozzáférhető helyi szociális támogatások túlságosan vonzóak voltak a belső
gazdasági migráns családok számára, akik egy részét kifejezetten a támogatások
vonzottak Sopronba. Az ilyen célú beköltözés nagyságrendileg növekvő mértéke és az
önkormányzati költségvetést is érintő, általános válság nyomán döntöttek 2012-ben a
helyi támogatások rendszerének és összegének újra meghatározásáról.
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Adósságcsökkentési támogatás

A lakhatást segítő támogatások mellett viszonylag jelentős összeg fordítódik a többhavi
díjhátralékkal küzdő háztartások fenntartásának megsegítésére. A Sopron és Környéke
Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete adósságkezelési tanácsadással egybekötve
2012-ben 39 esetben összesen 4,17 millió Ft összegben nyújtott vissza nem térítendő
adósságcsökkentési támogatást (lásd következő ábra!). Míg 2004-ben 176-an, addig
2012-ben csak 39-en vették igénybe az adósságkezelési támogatásból, illetve az
adósságkezelési tanácsadásból álló szociális támogatást. A támogatási formára
felhasznált összeg esetében kiugró évnek számít 2009, a gazdasági válság első teljes
éve: ekkor 6,6 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek a soproni
rászoruló családok.

Adósságcsökkentési támogatás Sopronban, 2004-2012.
Forrás: KSH

Bérlakás és szociális lakásállomány

Az Ötv. az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás- (és helyiség-)
gazdálkodást.
év

összes lakásállomány (db)

bérlakás állomány (db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

szociális lakásállomány (db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008

25.073

na

1.468

440

361

29

2009

25.432

na

1.453

436

361

27

2010

25.548

na

1.393

418

361

21

2011

25.659

na

1.328

389

369

23

Bérlakás és szociális bérlakás állomány Sopronban 2008-2011 között
Forrás: Sopron MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 40. old.
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Az önkormányzat 2011-ben 1.328 db bérlakással és 369 szociális bérlakással
rendelkezett, a nem lakás céljára szolgáló, önkormányzati tulajdonú bérlemények száma
528 db. A bérlakás állomány általában leromlott állapotú, 29,3%-a pedig kifejezetten
elégtelen lakhatási célra (ugyanez az arány a szociális bérlakásoknál 6,2%). Fontos
jellemzője még Sopronnak, hogy az önkormányzati bérlakások döntő része műemléki
védettség alá esik, így felújításuk meglehetősen költséges és körülményes. Az
elöregedett, általában alacsony jövedelmű bérlők nem vonhatók be a felújításba, de
problémát okoz a megfelelő cserelakás biztosítása is. Mindezek miatt az önkormányzat
szeretné tovább csökkenteni bérlakás-állományát, mivel átfogó korszerűsítésre
várhatóan középtávon sem lesz lehetősége. (Lásd még ehhez az A/10.5. Lakás – és
helyiséggazdálkodás alfejezetet!)

A lakhatás területén megoldandó főbb problémák:









A szociális bérlakások száma a szükségletekhez képest nagyon kevés, ugyanakkor
az önkormányzat nem tervez bővítést jelenleg.
Nehézkes az önkormányzati bérlakáshoz jutás, valamint a lakáscsere program.
Számos rászoruló család piaci lakbért fizet, amit csak részben kompenzál az
albérleti támogatás. A lakásszerződés meghosszabbítása tartozások esetén nem
lehetséges, a piaci árú lakbérrel pedig továbbhalmozódik a tartozás.
A leromlott állapotú lakásokban az üzemeltető felelősségi körébe tartozó javítások
elhúzódóak és gyakran elmaradnak, miközben a bérlők sem végzik el esetenként
még az okszerű lakáshasználathoz kapcsolódó fenntartási tevékenységeket sem.
Nehézkes az önkormányzati bérlakáshoz jutás, valamint a lakáscsere program.
Forráshiány miatt a támogatásokhoz hozzájutás relatíve magas küszöbű, egyben
relatíve alacsony összegű, ezért további koordinálást, pontosítást igénylő
támogatási rendszer kialakítása szükséges.

A problémák kezelésének elmaradása magában hordozza a közüzemi tartozások
növekedését, az eladósodott családok adósságcsapdába kerülését, a források túlzott
elaprózását, ezáltal a beavatkozások hatékonyságának csökkentését.
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő
vagy alacsony jövedelmű, idős, illetve a több gyermekes családoknak. Ez a réteg
veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés
hiányában a közszolgáltatásokat.
Összegezve: a szociális bérlakás állomány növelése, valamint ehhez
kapcsolódóan a meglévő állományban a lakhatási körülmények javítása
szükséges, emellett a lakhatási támogatási rendszer is pontosításra, további
koordinálásra szorul.

A soproni szociális és gyermekjóléti intézményrendszer aktuális áttekintése
A szociális és gyermekjóléti intézményrendszert a legfrissebb rendelkezésre álló
háttérdokumentum, Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata 2013. alapján mutatjuk be. A rendszer olyan komplex, és
szerteágazó, hogy az alfejezeten belül számozást alkalmaztunk az intézményi hierarchia
és szervezeti kapcsolódások könnyebb áttekintése érdekében.
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A szociális és gyermekjóléti feladatkörök ellátása intézményfenntartói szempontból
három nagyobb csoportra osztható:




Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó, valamint gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények;
Sopron Megyei Jogú Városban más fenntartó által működtetett szociális
intézmények;
Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő intézmények.

1. Soproni Szociális Intézmény
Az önkormányzat által fenntartott legnagyobb szervezeti egység a Soproni Szociális
Intézmény (röviden SOSZI), melyet az alábbi szervezeti ábra mutat be:

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013. 8. oldal.

A Soproni Szociális Intézmény három fő szervezeti egységből áll.
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Az alábbiakban a fenti szervezeti ábra alapján ezek fő tevékenységét, ellátotti
célcsoportjait, kapacitás-kihasználtságát mutatjuk be.

1.1. Szociális Alapellátások Intézete

Szakmai egységei három ellátotti csoport: az idősek, a fogyatékos személyek, valamint a
pszichiátriai betegek számára nyújtanak szolgáltatásokat. 2013. július 1-jétől az
Intézethez kapcsolódik a Védőnői szolgálat, mely területi és iskolai védőnői ellátást nyújt
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a területi ellátási kötelezettségű
háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati
rendeletében meghatározott körzetekben.
A különböző szolgáltatások szorosan együttműködnek, munkájukat összehangoltan,
egymásra épülve végzik. Az ellátás során kiemelt szempont a kliensek egészségimentális-fizikai állapota, életkora, valamint az a szocio-kulturális környezet, amely
aktuálisan körülveszi a szolgáltatást igénylőket.
A Szociális Alapszolgáltatások Intézete ellátási területe:



Sopron és közigazgatási területén étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, fogyatékkal élők nappali ellátása, védőnői szolgálat
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területe a pszichiátriai
betegek nappali és közösségi ellátása.

A Szociális Alapellátások Intézetében működő szolgáltatásokat az alábbi táblázat
összegzi:
Szolgáltatás

Cím, elérhetőség

Engedélyezett
férőhelyszám

Étkeztetés

9400 Sopron, Major köz 3.

igény szerint

Házi segítségnyújtás

9400 Sopron, Major köz 3.

256 fő

Lila akác Idősek Klubja

9400 Sopron, Major köz 3.

40 fő

Ciklámen Idősek Klubja

9400 Sopron, Kossuth u. 10.

25 fő

Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

9400 Sopron, Kossuth u. 10.

24 fő

Pszichiátriai Betegek nappali ellátása

9400 Sopron, Uszoda u. 9.

40 fő

Pszichiátriai Betegek közösségi ellátása

9400 Sopron, Uszoda u. 9.

40 fő

Védőnői Szolgálat

9400 Sopron, Híd u. 21.
9400 Sopron, Kodály tér 12.
9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.
9408 Brennbergbánya, Borbála
telep 2.
9494 Sopron-Balf, Fő út 13.
Sopron
MJV
közigazgatási
területén
működő
oktatási,
nevelési intézmények

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013. 9. oldal.
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1.1.1. Gondozási Központ

Két fő feladatot látnak el: étkeztetés és házi segítségnyújtás.
1.1.1.1. Étkeztetés
Sopron város területén életvitelszerűen élő, lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező
személyek részére legalább napi egyszeri meleg étel biztosítását fedi, igény szerint
munka- és munkaszüneti-, ill. ünnepnapokon. A szociális rászorultság feltételeit a
törvényi előírásoknak megfelelően a települési önkormányzat rendeletben szabályozta.
Az időskorúak jelentős részének megélhetését általában a nyugdíjból származó
jövedelmek biztosítják. Mivel az egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas,
így az anyagi lehetőségeik sok esetben erősen korlátozottak. 2012-ben az összes ellátott
59%-a nő, 41%-a férfi.
Szociális étkeztetést igénybevevő soproniak korcsoport és nemek szerinti megoszlása:
Kor szerinti megoszlás

Nők

Férfiak

18-59 éves

23%

27%

60-74 éves

36%

38%

75-89 éves

36%

32%

90 év feletti

5%

3%

100%

100%

összesen

Szociális étkeztetést igénybevevő soproniak jövedelem csoportok szerinti megoszlása:
Jövedelem csoportok
0-28.500 Ft-ból élők aránya

%-os megoszlás
10%

28.501- 51.300 Ft-ból élők aránya

9%

51.301-47.100 Ft-ból élők aránya

35%

74.101 Ft-ot meghaladó
jövedelemmel rendelkezők aránya:

46%

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013. 9. oldal.

Az ellátás biztosítása




kiszolgálással, egyidejű helyben fogyasztással,
elvitel lehetővé tételével,
lakásra szállítással valósul meg.

Az étkeztetésért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek a helyi
rendeletnek megfelelően. Hajléktalan személyek 100 Ft/adag díjazásért igényelhetnek
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ebédet. 40-45% azoknak a rossz egészségi állapotú, de magasabb jövedelmű időseknek
az aránya, akik az intézményi térítési díj maximumát is képesek megfizetni.

1.1.1.2. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtásban részesülő személy saját otthonában, megszokott
lakókörnyezetében kapja meg az élethelyzeti sajátosságainak megfelelő, napi 4 órás
gondozást meg nem haladó ellátást, így járulva hozzá az önálló életvitel minél további
fenntartásához. 1 gondozó max. 9 főt képes ellátni.
Városrészek szerinti gondozási igények

A különböző városrészekben eltérőek a gondozási szükségletek. Legjobban öregedő a
Belváros, amelyben a lakosság egyötöde 65 éves vagy ennél idősebb, de ez a tendencia
évről évre kitolódik a lakótelepekre (Jereván, Kazinczy tér és környéke), valamint a
kertvárosi és családi házas övezetekre (Lőverek, Kurucdomb) és Bánfalva városrészre,
valamint a városhoz tartozó külső övezetekre (Balf, Bánfalva, Görbehalom,
Brennbergbánya). Ez utóbbiak komoly kihívást jelentenek a házi segítségnyújtást
szervezőinek. Az intézményi ellátásra szorulók száma évek óta magasabb mértékű, mint
intézményi ellátás kapacitása. Ennek terhei szintén a házi segítségnyújtás feladatkörében
csapódnak le. 2012-ben átlagosan 79%-ban nők, 21%-ban férfiak vették igénybe a házi
segítségnyújtás szolgáltatást.
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális
alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel és az otthonápolási szolgálattal, valamint az
otthoni hospice szolgálattal, a komplex ellátás érdekében.
A házi segítségnyújtásért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek.
Összege a helyi rendeletnek megfelelően kerül megállapításra. Az igénybevevők
adataiból kitűnik, hogy a szolgáltatást igénybe vevők közel 50%-a 96 ezer Ft-ot
meghaladó havi jövedelemmel/nyugdíjjal rendelkezik.
Házi segítségnyújtást igénybevevő soproniak jövedelem csoportok szerinti megoszlása:
Jövedelem csoportok

%-os megoszlás

0-28.500 Ft-ból élők aránya

0%

28.501- 51.300 Ft-ból élők aránya

1%

51.301-47.100 Ft-ból élők aránya

8%

74.101 Ft-ot meghaladó

42%

jövedelemmel rendelkezők aránya:
96.901-119.700 Ft-ból élők aránya

35%

119.700 Ft-ot meghaladó jövedelemmel rendelkezők
aránya:

14%

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013. 9. oldal.
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Időskorúak ellátása

A hivatalosan elérhető, KSH-statisztikák Sopron népességének öregedését jelzik, azaz
évről-évre nő a 60 és a 65 év felettiek össznépességen belüli száma és aránya. Míg
2001-ben 10.672 fő tartozott a 60 év felettiek korcsoportjába, addig ez a szám 2013 év
végére már 14.285 főre, azzaz 25,3%-kal nőtt (lásd következő ábra!).

Az időskorú népesség száma Sopronban, 2001-2013.
Forrás: KSH, Sopron MJV Önkormányzata. Állandó népességi adatok, 2013-ban év végi adatokkal.

A növekvő potenciális igények ellenére a városban működő időskorúak otthonai működő
férőhelyeinek száma a 2001 óta tartó növekedés után 2008 óta stagnál (lásd következő
ábra!). A 2012-ben működő 379 férőhelyen 369 fő ellátásáról gondoskodtak, emellett
azonban 110-ről 65-re, azaz 59%-kal csökkent az idősek nappali ellátásában
engedélyezett férőhelyek, valamint az ilyen jellegű ellátásban részesülők száma.

Az időskorúak elleátásában részt vevő intézmények kapacitás-kihasználtsága Sopronban, 2001-2012.
Forrás: KSH
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1.1.2. Idősek nappali ellátása

1.1.2.1. Idősek klubja
Az idősek nappali ellátásának alapvető célja, hogy elérhető, nyugodt, otthonos légkörű,
egyéni szükségletekre épülő szolgáltatást nyújtson. Az elöregedés és elmagányosodás
mellett jellemző e korosztály rossz egészségi és mentális állapota, kimutathatóan jelen
van az időskori demencia, ezért az idősek nappali ellátására, valamint az időskori
demenciában szenvedő betegek nappali ellátására egyre nagyobb igény mutatkozik.
Egyre gyakrabban igénylik a nappali ellátást a fiatalabb, friss nyugdíjasok köréből, akik
egy része egészségi állapotuk hirtelen romlása miatt igényelnék ellátásukat – pl.
infarktuson, agyvérzésen átesett rehabilitáltak –, illetve azok a nyugdíjasok, akik az
időskori rekreációt fontosnak tartják.

Városrészi ellátás

Az idősek nappali ellátásának széles körű igényeket kell tehát kielégíteni. 2008 és 2012
között még 5 idősek klubja működött a városban, mely szélesebb területi lefedettséget
biztosított. 2013-tól már csak két telephelyen, a Lila akác (Major köz 3. – Belváros) és
Ciklámen (Kossuth u. 10. - Belváros) Idősek klubjában, összesen 65 engedélyezett
férőhelyen valósítják meg szakmai tevékenységüket, mely fizikai, egészségi, mentális,
szociális segítségnyújtást, integrált formában demens ellátást, valamint rekreációs
elemeket tartalmaz.
Mindkét klub Sopron Belvárosában működik, egymástól 1 km-en belül, és ugyanazon
tartalmú szolgáltatást nyújt, hasonló szemléletben. A szakemberek egybehangzó
véleménye szerint kiemelten fontos a minél aktívabb élet időskorban, így a
tevékenykedtetés, a rekreáció biztosítása kimutathatóan lassítja a testi-lelki-mentális
hanyatlást. A minél aktívabb időskor nem utolsó sorban elősegíti azt is, hogy az idős
ember saját lakókörnyezetében élje az életét. A nappali ellátás közvetve hozzájárul a
bentlakásos intézmények terhelésének csökkentéséhez.
Az elöregedő Sopronban az idős nappali ellátás jelenlegi férőhely-kapacitása már rövid
távon sem elegendő, és a városrészi lefedettség is egyenetlen, hiszen teljesen a
Belvárosra korlátozódik jelenleg az ellátás. Ugyanakkor, a centrumtól távolabbi, a Balfi
úton levő idősek klubját a nem megfelelő kihasználtság miatt zárták be. Ez azt mutatja,
hogy alapos igényfelmérés szükséges a külsőbb városrészekben, mely megelőzi a klub
helyszínének kiválasztását.

1.1.2.2. Demens személyek nappali integrált ellátása
A demenciával küzdő idős emberek személyközpontú ellátásával, foglalkoztatásával
alapvető cél, hogy a szellemi leépülés ellenére is érzékeljék a jó bánásmódot,
állapotromlást késleltető támogatást kapjanak. Önellátási képességük csökkenése mellett
is kielégítettek legyenek szükségleteik és meg tudják őrizni emberi méltóságukat.
A demens személyek egyéni és csoportos foglalkoztatása napi szintű. Kiemelt
fontosságúak a különböző csoportos testmozgásos programok, kímélő és kondicionáló
torna, játékos-mozgásos foglalkozások. Emellett egyéni gondozási terv alapján is
foglalkoznak egyéni szükségletek kielégítésével.
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A nappali ellátásért 2012-ben központilag bevezetésre került személyi térítési díj, illetve
annak mértéke miatt a potenciális igénybevevők száma meghaladja a ténylegeset.
Az ellátottak körének néhány jellemző mutatója:
Férőhely-kapacitás
Engedélyezett férőhelyek száma:

65 fő

Megállapodással rendelkezők száma:

50 fő

Potenciális igénybe vevői kör nagysága:

70 fő

Igénybe vevők kor szerinti megoszlása
65 éven aluli

7 fő

14%

65- 69 éves

9 fő

18%

70- 74 éves

13 fő

26%

75 – 79 éves

8 fő

16%

80 – 89 éves

10 fő

20%

90 év feletti

3 fő

6%

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013. 12. old.

A kor szerinti megoszlás mutatja, hogy az ellátást igénylők életkori megoszlása
meglehetősen tág: 70-90 év közötti.

1.1.3. Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

A 2003. május óta működő napközi a Sopron közigazgatási területén családban élő, 16.
életévüket már betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékossággal élő (értelmi, érzékszervi, mozgássérült,
halmozottan sérült) és autista - nevelési, oktatási intézményben nem járó - személyek
napközbeni ellátását látja el. A 16. évüket betöltött fogyatékossággal élő tanulók a
tanítási szünetek alkalmával igénybe vehetik a szolgáltatást.
A napközi otthonban engedélyezett férőhelyek száma 2009-től 24 főre növekedett,
jelenleg 26 fővel van szerződésük. A jelenlegi napközisek életkora 16-tól 65 éves korig
terjed.
A napközi az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, közösségi és fizikai-szellemi
aktivitást segítő programokat szervez.
A mozgásban korlátozott ellátottak és a súlyos értelmi akadályozott sérültek szállítását a
Támogató Szolgálat biztosítja, akiknek komoly gondot jelent, hogy egyetlen 10 éves

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

145

gépjárművel rendelkeznek jelenleg. (Lásd még részletesebben alább, az 1.3.5. Támogató
Szolgálat alpontban!)

Pszichiátriai betegek ellátása
1.1.4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A komplex nappali ellátás főbb céljai a pszichiátriai betegek rehabilitációjának, reintegrációjának elősegítése. Az ellátórendszer lépcsőzetesen épül egymásra (közösségi,
nappali, személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos pszichiátriai ellátás), ugyanakkor a
különböző szolgáltatások között átjárhatóság van. A nappali ellátás a szolgáltatásokon túl
tehermentesíti a betegek hozzátartozóit, családját is.
Elsősorban azokat a személyeket látják el, akik:





tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek;
a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek,
akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik
életvitelükben, szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget;
a tüneteket mutató, de pszichiátriai kezelés alatt nem álló személyek.

A pszichiátriai betegek nappali ellátása 2005 óta biztosított Sopronban és a környező
településeken. Az eltelt években folyamatosan emelkedett a nappali ellátásban részesülő
személyek száma, jelenleg 40 fő ellátását tudják biztosítani. 2012 nyarán csökkent az
ellátottak létszáma, ennek elsődleges oka, az azóta bevezetett térítési díjfizetési
kötelezettség. 2012 decemberében 37 fő volt a megállapodással rendelkező személyek
száma (16 nő, 21 férfi).
Az intézményen belül az ellátottak részére – képesség, kor, egészségi és mentális állapot
- alapján megfelelő munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás biztosított.

1.1.5. A pszichiátriai betegek közösségi ellátása

A közösségi ellátás a pszicho-szociális rehabilitáció eszközeivel nyújt hosszú távú
segítséget saját lakókörnyezetükben a krónikus pszichiátriai és szenvedélybetegeknek.
Célja a betegségből adódó károsodás, pszicho-szociális fogyatékosság okozta hátrányok
leküzdése, hogy az érintettek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt
vehessenek a közösség életében.
A közösségi pszichiátriai ellátás 2003 óta érhető el Sopron és 40 környező település
lakossága számára, egyedüli közösségi szolgáltatást nyújtó ellátóként. 2009. január 1.
óta a finanszírozás gyökeresen megváltozott, a szolgáltatás biztosítása a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés útján történik. 2012ben 41 fő volt a megállapodással rendelkező személyek száma (17 férfi 24 nő), melyből
14 fő rendelkezik munkaviszonnyal (7 férfi és 7 nő).
Az ellátást szakképzett, tapasztalt munkatársak biztosítják, pszichiáter konzultáns orvos
közreműködésével, jó állapotú, megfelelően felszerelt épületben. Azonban nincs
megfelelő keret továbbképzésekre, szupervízióra. A szakmai gárda együttműködő, és jó
a kapcsolatuk a kliensek hozzátartozói által létrehozott Napszak Alapítvánnyal.
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Mind a nappali, mind pedig a közösségi ellátottak többségére igaz, hogy megváltozott
munkaképességűek, így rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek. A
munkaerőpiac jelenleg kevéssé fogékony a megváltozott munkaképességűek igényeire,
így a pszichiátriai betegséggel küzdő emberek nehezen tudnak elhelyezkedni.
A pszichiátriai betegek nappali ellátásának potenciális igénybe vevői köre a jelenleg
ellátott létszámnál jóval tágabb, ugyanis az ellátási területen a statisztikai adatok alapján
1.370 fő a krónikus, nagy kórképpel kezelt pszichiátriai betegek száma. A Sopron-Fertődi
kistérségben a hajléktalanok között is jelentős arányban fordulnak elő pszichiátriai
betegek.
A nappali ellátást érintő térítési díjfizetés bevezetése ennél a célcsoportnál is negatív
hatást gyakorol az ellátottak létszámára, és leszűkíti az önköltséges programszervezés
igénybevételét is.
Általános, nem speciálisan soproni probléma, hogy a pszichiátriai betegek szociális
ellátórendszere hiányos, vannak hiányzó lépcsőfokok. A szakpolitikai környezet
folyamatos változása, az ebből fakadó bizonytalanság is nehezíti a szakmai munkát.

1.1.6. Védőnői Szolgálat (Lenkey u. 1-3.)

A Védőnői Szolgálat a Soproni Szociális Intézmény Szociális Alapellátások Intézetének
önálló szakmai egysége. A fenntartása a Nemzeti Védőnői Szolgálat kialakításával
várhatóan további változások előtt áll.
Alaptevékenységük: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás – területi védőnői
szolgálat; Ifjúság-egészségügyi gondozás – iskola egészségügyi szolgálat.
A Védőnői Szolgálat működési területe Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
A szolgálatok tevékenységüket a védőnői tanácsadóban, a gyermek otthonában, valamint
oktatási-nevelési intézményben végzik. A tanácsadók és egyes irodahelyiségek átfogó
felújítása, felszerelésének korszerűsítése indokolt (pl. nincs lehetőség a babakocsi
tárolásra, az irodahelyiségek szűkösek stb.).
A területi védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós
és gyermekágyas anya, ill. 0-6 éves korú gyermek él. Célja - az egészségügyi alapellátás
részeként - a családok egészségének megőrzésére, valamint a betegségek megelőzése
érdekében végzett egészségnevelés.
A védőnői körzetek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a területi
ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002.(VI. 28.)
önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra: 2013-ban Sopronban 17
területi védőnői körzet és 17 iskolai védőnői körzet található, mely megfelelő
lefedettséget biztosít.

Hajléktalanok ellátása

A 2001-es népszámlálás alkalmával a városban összesen 29 fő lakóhely nélküli
hajléktalant írtak össze. Ugyanezen kategóriába 2011-ben már 111 fő tartozott, amely
szám közel azonos a város hajléktalanok nappali intézményeinek napi átlagos
forgalmával. 2012-ben csökkent a nappali intézmények befogadóképessége, ezzel együtt
közel azonos mértékben azok napi átlagos forgalma.
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Sopronban a hajléktalanok által igénybe vehető szolgáltatásokat és intézményi
ellátásokat az önkormányzati fenntartásban működő SOSZI Hajléktalanokat Ellátó
Intézete biztosítja, mely önálló szakmai egységet képez. Az Intézet szociális
alapszolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásokat közvetít.
Sopronban az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a Belvároshoz közel, műemléki
környezetben helyezkednek el, a célra kevéssé alkalmas épületben. Az udvaron
helyezkedik el a menedékhely és a szállás, valamint a hajléktalan ellátásban dolgozó
munkatársak számára rendszeresített konténer, amely irodaként funkcionál.
Az épületek az évek óta tartó folyamatos használat miatt alapos felújításra szorulnak. Az
intézmény részben akadálymentesített, berendezési és felszerelési tárgyai részben
felelnek meg az ellátottak szükségleteinek. Az intézmény elhelyezése más, alkalmasabb
épületbe régóta tervezett. Készült elfogadott terv is a sörgyárhoz közel eső területen való
elhelyezésre, de a megvalósításukra eddig nem került sor.

1.2. Hajléktalanokat Ellátó Intézet
1.2.1. Éjjeli Menedékhely (Sopron, Kossuth L. u. 10.)

A szolgáltatás biztosítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata számára kötelezően
ellátandó feladat. A menedékhely olyan hajléktalan személyeknek nyújt éjszakai pihenési
lehetőséget, akik az önellátásra, valamint a közösségi együttélés szabályainak
betartására képesek. Engedélyezett férőhelyszám 23 fő, az ellátás kizárólag férfiakat
fogad be. Ettől eltérő a téli krízis, amikor a menedékhely 6 fő női férőhelyet biztosít.
A hideg beköszöntével jelentősen emelkedik az ellátottak száma. Időszakos férőhelyszám
bővítésre nincs lehetőségük, mivel ehhez nem adottak a feltételek: az egy ellátottra jutó
4 m2 alapterület, a mellékhelyiségek számának növelése stb. nem biztosítható a jelenlegi
intézményben. Az ÁNTSZ régóta kifogásolja az intézmény működésének feltételeit.
Az ellátottak átlagéletkora 52 év. Sokan rendelkeznek nyugdíjjal, vagy nyugdíjszerű
ellátással, de közülük csak néhányan kérelmezik felvételüket az Átmeneti Szállásra és
hajlandóak térítési díjat fizetni az elhelyezésért. A jó idő beálltával kiköltöznek innen, és
újból megjelennek az ingyenes Éjjeli Menedékhelyen.
A régebb óta hajléktalan életformába kényszerült emberek egészségi állapota
általánosságban rendkívül kedvezőtlen. Az alkoholfogyasztás járulékos jelenségei szinte
minden ellátottnál megfigyelhetők, gyakran egyéb szervi, pszichés problémával is
társulnak. Orvosi ellátást csak akut esetben vesznek igénybe. Az egyetlen stabil
vizsgálat, ami kötelező számukra a tüdőszűrő vizsgálat, mely feltétele a napi felvételnek.
Az önellátásra képtelen hajléktalan személyek elhelyezése sem rövid, sem hosszú távon
nem megoldott. Főleg a téli időszakban sok problémát jelent a házirend szabályait
betartani nem tudók elhelyezése, ellátása. A már befogadott ellátottat nem lehet az
intézményből eltávolítani hideg időben, ugyanakkor nincs megoldva az alkohol vagy
tudatmódosító szerek hatása alatt álló hajléktalan személy éjszakai elhelyezése.
Évek óta visszatérő probléma, hogy a környéken élő lakóközösség egy része nem fogadja
el a hajléktalan személyek napi jelenlétét, látványát. Az intézmény előtt gyülekező,
délután 5 órai befogadásra várakozók viselkedésükkel sok esetben zavarják a környék
nyugalmát (pl. szemetelés, kéregetés, utcán vizelés stb.), és kivívják a hajléktalansággal
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szembeni ellenérzés fokozódását. A menedékhely 17 órától 07 óráig tart nyitva, napi 14
órában nyújtja a szolgáltatásait.
Beléptető rendszer nem került kialakításra, az intézmény kapubejáratának átalakítása,
korszerűsítése, kamerarendszer felszerelése műemlékvédelmi szabályok betartásához
kötött, jelentős anyagi ráfordítást igényel.

1.2.2. Átmeneti Szállás (Sopron, Kossuth L. u. 10.)

Átmeneti Szállás fenntartása szintén kötelező önkormányzati feladat, itt szállást és
kiegészítő szolgáltatásokat biztosítanak meghatározott időtartamra. Az ellátást azok
vehetik igénybe, akik önálló életvitelre képesek, és hajlandóságot mutatnak a szociális
munkással való együttműködésre és feladatvállalásra.
Az Átmeneti Szállás 37 engedélyezett férőhelyen nyújtja az ellátást, amiért térítési díjat
kell fizetni. A szolgáltatás közvetlenül az Éjjeli Menedékhely mellett helyezkedik el.
Megállapítható, hogy egy ellátottra jutó lakóterület az átmeneti szállás egyik szobájában
sem éri el a jogszabályban előírt mértéket. Az intézményben az Átmeneti Szállás aktuális
állapota a legkritikusabb.
Az épület korszerűtlen műszaki berendezésekkel rendelkezik, beázik; a vizesblokkok (2
db WC, egy működő zuhanyzó, két mosdó) és a konyha teljes felújításra szorulnak.
Az Átmeneti Szállást igénybevevők átlagéletkora 55 év. A térítési díjfizetési
kötelezettségüknek mindannyian eleget tesznek, hátralék keletkezését a szociális
munkások elhárítják. Jelenleg 16 fő veszi igénybe ezt az ellátási formát, a nyári
hónapokban ellátott 9 főhöz képest. A közös munka célja a határozott időre szóló
intézményi jogviszony megszűnése utáni lakhatás megoldása. 3 fő esetében a tartós
bentlakási intézményben való elhelyezés lehet a megoldás, a többi ellátott esetében az
albérlés jöhet szóba, de a tapasztalatuk szerint hosszabb távon képtelenek bérleti díjat
fizetni, így időről-időre megjelennek az ellátórendszerben.

1.2.3. Nappali Melegedő (Sopron, Magyar u. 22.)

A szolgáltatás biztosítása kötelezően ellátandó, önkormányzati feladat. Az intézmény 30
fő (maximum 45 fő) térítésmentes nappali tartózkodására ad lehetőséget. Általában
olyan szolgáltatások biztosítása a feladat, amelyek a lakhatási lehetőség hiánya miatt a
hajléktalan személyek számára nem elérhetőek (pl. postacím megadása, tisztálkodás,
mosás, tévézés stb.). A Nappali Melegedő munkanapokon 8-16 óráig tart nyitva.
A szolgáltatásokat a nyári hónapokban kevesebben veszik igénybe, de így is elmondható,
hogy az intézmény éves átlagban teljes kihasználtsággal működik. A szakemberek
segítséget nyújtanak az okmányok beszerzésében, nyugdíjügyek intézésében, szakorvosi
ellátás megszervezésében, kórházi kezelés megszervezésében.

1.2.4. Népkonyha (Sopron, Magyar u. 22.)

A Népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg ételt
biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem
vesznek igénybe. Az intézet jelenleg napi 50 adag ételt biztosít. A Nappali Melegedő
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közösségi helyiségében kerül sor a népkonyhai étkeztetésre munkanapokon 12.00 és
13.30 óra között.

1.2.5. Utcai szociális munka (Sopron, Magyar u. 22.)

Az utcai szociális munka az utcán, közterületen működő szociális szolgáltatás egyrészt a
már nyilvántartott hajléktalan személyek segítése céljából, másrészt a még felderítetlen
hajléktalan egyének, csoportok bevonását kezdeményezi az ellátórendszerbe.

1.3. Idősek otthonai ellátások

Az Idősek Otthona feladatai és feladatmutatói
Telephely

Feladat
Átlagos ápolás, gondozás

Balfi úti Otthon
Sopron, Balfi u. 80.

Idősek emeltszintű otthona
Időskorúak Gondozóháza

Ikva Otthon
Sopron, József A. u. 5.

Emelt szintű ellátás

Férőhely (fő)
174
11
8

37

Az intézmény feladatellátása az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről, valamint ezek
végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint történik. Az intézményben a 2011.
évi koncepció felülvizsgálatához képest az alaptevékenységben is történt változás a
szociális ellátások összevonása miatt. Az intézet szervezeti egységén belül látja el az
átmeneti elhelyezést nyújtó feladatokat is.
Az Idősek Gondozóháza átmeneti ellátás és az Ikva Otthon emelt szintű ellátási forma
határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.
Az idősek otthona Balfi úti telephelyének működési engedélye határozott idejű, 2014.
december 31-ig szól, mivel egy részleg nem rendelkezik ellátottanként a törvény által
előírt egy főre jutó 6 m2 alapterülettel, és hiányos a fürdők és mosdók száma is. Az
elkövetkezendő időszak feladatai közé tartozik a végleges működési engedély
megszerzése, a törvényi előírások biztosítása a női osztályon.
Az ellátás formái alapján átlagos, emelt szintű, és átmeneti típusokat különböztetnek
meg.
Országos jelenség, hogy idősellátási feladatokat egészségügyi intézményekben,
kórházakban látnak el, mely hosszú távon nem fenntartható állapot. Ez a jelenség
Sopronban is működik, így a tartós ápolásra szorulók potenciális számának
meghatározása is alaposabb felmérést igényel.
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1.3.1. Balfi úti Otthon

Átlagos gondozást-ápolást nyújtó ellátás:
A Balfi úti intézetben az ellátás a 174 fős otthonban történik, ahol 1 – 2 – 3 – 4 ágyas
szobában kerülnek elhelyezésre a gondozottak. Személyi térítési díj ellenében gondozást,
átlagos ápolást és teljes körű ellátást biztosítanak.

Demens betegek ellátása:
A demens időseket elsősorban a Balfi úti demens részlegén látják el 2010-től, de
tekintettel a demencia kórképben szenvedők nagy számára, minden részlegen találhatók
demens lakók, akiket elkülönített helyen, külön szakmai elvek alapján látnak el.

1.3.2. Ikva Otthon

Emelt szintű ellátás:
Az Ikva Otthonban egyszeri használatba vételi díj befizetésével élethosszig tartó
lakhatást és gondozást, teljes körű ellátást biztosítanak egy és két személyes
lakrészekben. A használati jog nem örökölhető, az ellátásért személyi térítési díjat kell
fizetni. A Balfi úti emelt szintű ellátási formát fokozatosan megszűntetik, visszaminősítik
átlagos ellátásra.

1.3.3. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

2012 novemberétől az Idősek Gondozóházát a Gesztenyés körútról a Balfi útra helyezték
át, a 15 férőhely 8-ra csökkent. Személyi térítési díj ellenében gondozást, átlagos ápolást
és teljes körű ellátást kapnak a lakók 24 órás felügyelet mellett.

Az idősotthoni ellátottak gondozási szükséglete, önellátási képessége 2013.10.01-i
adatok alapján:
Időkorúak
Gondozóháza

Idős Otthon

Gondozó Otthon

Ikva Otthon

(fő)

(fő)

(fő)

Önellátó

19

3

10

2

Részben önellátó

73

4

10

3

Teljes
igényel

83

3

17

3

175

11

37

8

Összesen

ellátást

(fő)

Forrás:
Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013. 27. oldal.
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Az intézmény szolgáltatásai iránt továbbra is nagy az igény, jelenleg 164 várakozót
tartanak nyilván 2013. október 1-ig. A várakozók között nő az alacsony jövedelemmel
rendelkezők száma, akik más intézetbe nem nyernek elhelyezést, mert a magasabb
térítési díjat fizetni nem tudják.
A fenti adatokból megállapítható, hogy az Idősek Otthona részlegen a lakók közel 50%-a
(47,4%) teljes ellátást igényel, és mindössze 19 fő, 10,8%, aki önellátó. Ez utóbbi lakók
is igényelnek gondozást, ápolást (pl. borotválás, gyógyszerelés, foglalkoztatás stb.) de a
legtöbb tevékenységet (pl. öltözködés, tisztálkodás, mozgás stb.) önállóan végzik. A
többi részlegen a kategóriák között nagyobb az egyensúly.
A teljes ellátást igénylők száma 106 fő, inkontinensek száma 165 fő, gasztrosztómával
élő személy 7 fő stb. Külön nehézséget jelent, hogy szakápolási gyógyszerigényt jelenleg
az OEP idősotthoni ellátásban nem finanszíroz.
Az intézmény szakképesítési aránya megfelel a törvényi előírásoknak. Ugyanakkor, a
rendeletben meghatározott minimum szakmai létszámok nem elégségesek a lakók
gondozási szükségleteinek kielégítéséhez, ezért a dolgozók nagyon túlterheltek, nagy a
kiégés veszélye. Az intézményben nagy a fluktuáció, elsősorban a szakdolgozók
tekintetében, akiket nehéz pótolni. A meghirdetett állásokra nagyon csekély az
érdeklődés. A szakképzési törvény változása miatt a szakképzett szociális gondozók
száma várhatóan tovább fog csökkenni, mert a jelentős összegű képzéseket a dolgozók
önerőből nem tudják majd kifizetni.

1.2. Egyesített Bölcsődék
Bölcsődei nevelés

Sopron bölcsődés korú (0-2 éves) gyermek lakosainak száma az előző népszámlálás
évében 1.431 fő volt, amely szám 23%-os növekedés mellett 2008-ra elérte az 1.760
főt. Ettől kezdve lassú csökkenés mellett 2013 év végén már csak 1.532 soproni
lakcímmel rendelkező bölcsődés korú él a városban (lásd következő ábra!).

A 3 éves kor alatti gyermekek száma Sopronban, 2001-2013.
Forrás: KSH, Sopron MJV Önkormányzata. (Állandó népességi adatok, 2013-ban év végi adatokkal)

A város 5 bölcsődéjébe (KSH, 2012) beírt gyermekek számában a fenti ábrán látható
2008 körüli csúcsértékek utáni években is igen jelentős növekedés volt megfigyelhető:
2007 és 2010 között 130 fővel nőtt a beírt gyermekek száma, ezt követően ismét enyhén
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csökkenő a tendencia (lásd következő ábra!). Az igényeket követte a működő bölcsődei
férőhelyek számának bővülése, aminek folytán az egy működő bölcsődei férőhelyre jutó
gyermekszám 2011-re 1,21, 2012-re pedig 1,17 főre esett vissza.

A soproni bölcsődék kapacitás-kihasználtsági jellemzői, 2001-2012.
Forrás: KSH

Az arány elmúlt években tapasztalt, kedvező irányú változása ellenére is a megyei jogú
városok átlagos 1,09 fős értékénél (2011) Sopron aránya kedvezőtlenebb, mely relatíve
zsúfoltabb ellátási környezetet feltételez (lásd következő ábra!).

A kiskorú gyermekek nevelését és oktatását végző intézmények
kapacitás-kihasználtsági mutatói a megyei jogú városokban (2011)
Forrás: KSH

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő, 20 hetes – 3 éves
korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi. A
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jelenlegi gazdasági, munkaerő-piaci helyzetben a családok döntő többsége igényli a
bölcsődei szolgáltatást, iskolai végzettségtől, társadalmi státusztól függetlenül.
A városban a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Intézménye látja el a
feladatot 6 bölcsődében, összesen 347 férőhellyel. A megelőző években az 5
intézményben mutatkozó túlzsúfoltság a 6. bölcsőde, a 44 férőhelyes, 4 új
csoportszobával rendelkező Csodaország Bölcsőde (Kőműves köz) 2013. szeptemberi
átadásával megszűnt. Ez által a törvényi előírásokat be tudják tartani, miszerint egy
bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek, illetve ha valamennyi gyermek betöltötte a
második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető-gondozható.
2013. szeptember 30-án a beíratott gyermekek száma 277 fő, ami 80%-os feltöltöttséget
jelent. A szolgáltatást naponta igénylő gyermekek száma 236 fő, ami 68%-os
kihasználtságot mutat. 2013. november végéig további 51 gyermeket szoktattak be, így
jelenleg a feltöltöttség 95%. Az Egyesített Bölcsődék várólistáján 38 fő gyermek
szerepel; akik 2014. évtől igénylik a bölcsődei ellátást, az üres férőhelyekre
folyamatosan kerülnek be a várólistáról a gyermekek.
A
bölcsőde
az
alapellátáson
gyermeknevelési
tanácsadással,
időszakos
gyermekfelügyelettel, négy bölcsődében (Csodaország, Bóbita, Zöld Ág, Százszorszép
Bölcsőde) sószoba biztosításával is segíti a családokat.
Igény esetén tervezett a szülőket támogató, térítéses szolgáltatások bevezetése is a
jövőben, mint pl. Baba-mama mese-muzsika, játszócsoport, illetve délutáni
gyermekfelügyelet 17-től 19 óráig.
A fenti adatokból megállapítható, hogy 2013-ban Sopronban a bölcsődei ellátás jelenleg
megoldott, és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő.

1.3. Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

A Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül jött létre Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza községek
önkormányzataival 2007. január 1-jei hatállyal a Sopron és Környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás), melyben a társult
tagok vállalták, hogy a családsegítés, támogató szolgáltatás, gyermekjóléti ellátási
feladatokat közösen szervezik meg.
A feladat ellátása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában
működő intézményeken keresztül valósult meg, ami 2013. július 1-jével módosult, mivel
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Továbbiakban: Mötv.), valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény úgy rendelkezett, hogy kiegészítő normatíva társulásban
történő feladatellátás esetén csak akkor jár, ha a szolgáltatásokat ellátó intézmény a
társulás fenntartásában működik.
Ennek megfelelően a feladatok pénzügyileg előnyös ellátása érdekében az eddig a
Soproni Szociális Intézmény keretein belül működő Család és Gyermekjóléti Ellátás
Intézete – annak kiválásával, az Áht. 8.§ (3) bek. szerint - a Társulás fenntartásába
került, a Szociális Alapellátások Intézete keretein belül működő Támogató szolgálattal
együtt, a Védőnői szolgálat pedig a Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetétől a Szociális
Alapellátások Intézetéhez integrálódott.
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Az új - a Társulás intézményeként 2013. július 1-jével létrejövő - önálló költségvetési
szerv, a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének fenntartója az
önálló jogi személyiségű társulás lett, amely az önkormányzatokra vonatkozó szabályok
alkalmazásával működik. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek
tagjait a képviselő-testületek delegálják. A társulás munkaszervezeti feladatait Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, ahol komoly mértékű gazdálkodási és
testületi többletfeladatok jelentkeztek.
A társulási fenntartásban működő intézmény a családsegítés, támogató szolgáltatás,
gyermekjóléti szolgálat, családok- és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásokat
biztosítja a társulás területén élő lakosságnak. A folyamatos törvényi, és szervezeti
változások miatt a szakmai munka feltételei és tartalma is többször változott, de a
szakmai alapelvek változatlanok maradtak.

Gyermekjóléti ellátás

A kiskorú gyermekek szociális környezetét jól jellemezhetjük a veszélyeztetett kiskorúak
azonos korcsoporton belüli arányának mértékével. Az ország megyei jogú városainak
összehasonlításából kiderül, hogy a veszélyeztetett kiskorúak főként dunántúli
városokban mért alacsony arányával (2-5%) szemben Nyíregyházán és Miskolcon súlyos
szociális problémákkal szembesülünk (lásd következő ábra!). Az utóbbi két városban a 18
év alatti fiatalok 44%-a, illetve 52%-a számít veszélyeztetettnek, amely értékek
tükrében Sopron 7%-os aránya nem ad okot aggodalomra.

A veszélyeztetett kiskorúak aránya a megyei jogú városokban, 2011.
Forrás: KSH. Állandó népességi adatok.

A város 7%-os aránya a megyei jogú városok átlagánál ugyan jelentősen kedvezőbb, a
veszélyeztetett kiskorúak számában 2007-től tapasztalható növekedési trend azonban
korántsem nevezhető annak: számuk 5 év alatt 50,4%-kal 452 főről 680 főre nőtt (lásd
következő ábra!). E jelentős növekedést csak részben magyarázza az időszakon belül a
18 éven aluliak számában történt 3,7%-os gyarapodás. A 2010-es év mélypontja után
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2012-ben már 63 védelembe vett kiskorú volt Sopronban, 27 fővel (75%-kal) többen,
mint 2007-ben.

A védelembe vett, a veszélyeztetett és a gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorú gyermekek száma
Sopronban, 2007-2012.
Forrás: KSH

Fontos megjegyezni, hogy a veszélyeztetettség egy kevéssé pontosan definiált kategória,
és a veszélyeztető magatartások meghatározásánál hiányzik a szakmai konszenzus.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek lakosságarányos száma
szintén nagyfokú országon belüli eltéréseket mutat, ezen belül Sopronnak mind a megyei
jogú városok átlaga, de különösen az országos átlag ismeretében relatíve rendkívül
előnyös helyzete említhető meg: ezer lakosra 2012-ben átlagosan 13,6 fő rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesített jutott (lásd következő ábra!).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek ezer lakosra jutó átlagos száma
a megyei jogú városokban, 2011.
Forrás: KSH
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A városban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2009-ig
folyamatos növekedés mellett elérte a 1.207 főt (ez a 2006-os szám háromszorosa),
majd egy hasonló ütemű csökkenést mutatva 2012-re már csupán 709 főt érintett.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek adatai Sopronban, 2006-2012.
Forrás: KSH

1.3.1. Gyermekjóléti Központ

A 2012. év új feladatokat hozott a Gyermekjóléti Központ számára. Az intézmény
egészének átalakítása hatással volt a szakmai egység munkájára is, a törvényi
változások pedig a munka részterületeit újra átrendezték. (Pl. az igazolatlan iskolai
mulasztások kezelése az év folyamán háromféle szabályozás szerint működött.) A 2012es közigazgatási változások a hatósági feladatokhoz kapcsolódva dolgozó alapellátást
érintették. A járási gyámhivatal felállítása, a hatósági feladatelosztás megváltozása 2013
év elején kisebb ügymenetbeli problémát okozott, mára azonban bejáratódott az új
rendszer: Sopron város, Ágfalva, Harka, Fertőrákos és Kópháza községek tekintetében az
ellátás folyamatos.
A gondozotti létszám-mutatók 2012. évben az előző évi jelentős emelkedés után kissé
visszaestek, a gondozott gyermekek száma évi 767 főről 591 főre csökkent. Sopron
városban 527 gyermeket gondoztak, a falvak közül Fertőrákoson csökkent, máshol
emelkedett a gondozott létszám. A 2013. év első félévi adatai szerint ez évben újra
enyhe emelkedés várható.
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Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013.
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2012-ben és 2013-ban is emelkedett az új gondozási esetek száma és ezzel
párhuzamosan emelkedett a lezárt esetek száma is. Ennek egyik indoka, hogy rövidült a
gondozási esetek hossza, nincs idő és kapacitás a hosszú utánkövetésre.
A Gyermekjóléti Központ sok jelzést kapott más települések gyermekjóléti szolgálatától
ideköltöző családokról. 2011. évben 52 migránsnak tekinthető családot gondoztak, ez 83
felnőttet és 100 gyermeket jelentett. 2012. évben 44 migráns családot gondoztak, és
emellett tanácsadási formában láttak el közel ugyanennyi családot. Jellemzően jól
körülhatárolható problémával (gyermek magatartási zavara, családi konfliktus,
iskolakerülés, iskolakeresés) küzdenek, gondozásuk főleg a kezdeti szakaszban nagy
intenzitást és sok levelezést, telefonos ügyintézést igényel.
350
300
250
200
150

új

100

új esetek
lezárt gondozás

50
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013.

2012. év februárjában indult el a központi elektronikus nyilvántartási rendszer
(KENYSZI). Az adatbázisból látható, hogy 2012. dec. 31-én 365 gyermeket gondoztak,
és a napi gondozási létszámok az év folyamán folyamatosan emelkedtek. Az emelkedés
2013. évben is folytatódott, augusztus 31-én 448 gondozott gyermeket mutat a
statisztika.
A számok azonban az időközben bekövetkezett törvényi változások miatt is
növekedhetnek. Kiugró példa, hogy 2011-ben a tízszeresére nőtt a szülői elhanyagolás
esetszáma, mivel így kell nyilvántartani az iskolakerülő gyermekeket. 2012-ben csökkent
az iskolák aktivitása, és így ez a mutatószám is. Az anyagi problémák kezelése az adatok
alapján látványosan csökkent. Ennek egyik oka, hogy az év közepe óta egy épületben
dolgoznak a Családsegítő Szolgálattal, és az anyagi problémák egy részének gondozását
ők átvállalják. Összegezve: ezekből az adatokból vonatkozó tendencia nem állapítható
meg biztonsággal, csak sokkal mélyrehatóbb elemzéssel.
Az 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai mulasztások kezelése még szorosabb
együttműködést igényel az iskola, a gyermekjóléti központ és a hatóság között, hogy a
nagyon szűkre szabott határidőket be tudják tartani.
Óvodáztatási támogatás természetben való nyújtására és családi pótlék felfüggesztésére
szülői elhanyagolás miatt Sopronban 2012-ben nem került sor.
A védelembe vétel mellett folytatott családgondozások közel egyharmada nagyon súlyos,
összetett családi problémákat próbál megoldani. Ezekben az ügyekben egyszerre van
jelen a családi konfliktus, a szenvedélybetegség - ami egyre több esetben droghasználat
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-, és a szülői alkalmatlanság. Jellemzőek az elhúzódó krízisek, az egymás után kialakuló
sürgősségi helyzetek.
A fenti gyermekjóléti szakmai feladatok mellett mára bevált gyakorlattá lett a városban
az óvodai és iskolai szociális munka modellje, mely lehetővé teszi az észlelő- és
jelzőrendszer hatékony működtetését. Ide sorolható még a kórházi szociális munka,
melynek keretén belül a szülészet-nőgyógyászat, illetve a gyermekosztály részlegeken
rendszeresen jelen vannak, jó az együttműködés az itt dolgozó az orvosokkal,
ápolónőkkel.
A Központ utcai és lakótelepi szociális munka keretében a magatartásával fejlődését
veszélyeztető, szabadidejét utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek speciális segítését
is ellátja. Évek óta működik Ifjúsági Ügyelet, mely a szabadidő értelmes és biztonságos
eltöltésén túl speciális segítség nyújtására is lehetőséget ad. A nyári nyitva tartás (heti
3x4 óra) ellátásába bekapcsolódtak a falvakban dolgozó családgondozók is. Az ügyeletet
látogató gyermekek száma alkalmanként átlagosan 20-30 fő, legfőképp a 10-14 éves
korosztály. Minden nyáron 5 turnusban szerveztek nyári napközis tábort Sopronban, a
családsegítő szolgálattal közösen, adományból és 2013. évben önkormányzat által kiírt
pályázatból származó támogatási forrásból.
A Központ 2005 óta működtet Kapcsolattartási ügyeletet és Készenléti Szolgálatot. Ez
utóbbi szükséges és elégséges formában működik a városban.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott helyettes szülői hálózat 2001.
június 15-től a Gyermekjóléti Szolgálat keretében működik. Jelenleg 5 működő helyettes
szülői család van, ahol 9 kisgyermeket tudnak elhelyezni. A hálózat működési engedéllyel
rendelkezik, de 2012. évben kihelyezés a hálózatban nem történt. Az elhelyezést igénylő
esetekben nagy segítség a Gyermekek Átmeneti Otthona. 2014. január 1-jétől
bevezetésre kerül a befogadó szülő fogalma, amelybe beletartoznak majd az átmeneti
gondozást biztosító helyettes szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermeket
ellátó nevelőszülők, hivatásos nevelőszülők, ideértve a különleges és speciális
nevelőszülőket is. A törvényi változással valószínűleg megszűnik a helyettes szülői
szolgáltatás.
A Központ módszertani szolgálati feladatokat is ellátott, azonban a törvényi változások
miatt 2012. december 31-ével megszüntették ennek a finanszírozását, és a módszertani
feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hatáskörébe rendelték.

1.3.2. Családsegítő Szolgálat

A Családsegítő Szolgálat az 1993. évi III. törvény előírásai, az 1/2000 SzCsM rendelet, a
63/2006 Korm. rendelet és módosításai, valamint a szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet alapján végzi tevékenységét,
nyújtja szolgáltatásait.
2012-ben a Vasvári P. u. 2/A szám alatti épületegyüttesbe költözött át a Családsegítő
Szolgálat szakmai egysége, ezalatt a szakmai munkában fennakadás nem volt. A
Családsegítő Szolgálat irodája tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, a
Szolgálat számára mind a soproni irodában, mind a mikro-térségi irodákban az
infrastrukturális feltételek biztosítottak.
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők összesített adatai 2012-ben:
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A Családsegítő Szolgálat a Szt. 20.§. szerinti nyilvántartást, és a családsegítő
szolgáltatás igénybevétele esetén az 1/2000 SzCsM rendelet 31.§. szerint forgalmi naplót
és esetnaplót vezet. A Szolgálatot segítségért felkereső családokkal a probléma
azonosítása és a kapcsolódó feladatok meghatározása után együttműködési szerződést
kötnek az élethelyzet javítása érdekében, a folyamatot a cél eléréséig rendszeres
találkozások keretében – ügyfélfogadás, családlátogatás – menedzselik.
2012-ben a Családsegítő Szolgálatnál megfordult kliensek száma 370 fő, ebből új ügyfél
124 fő. A szociális törvény változása a rendszeres szociális segélyezettek tekintetében
jelentős, 32 fős csökkenést eredményezett.
Az ügyfelek által hozott problémák általában anyagi természetűek, melyek szoros
összefüggésben állnak a munkanélküliséggel, illetve a foglalkoztatási, valamint életviteli
nehézségekkel.

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013.

Megfigyelhető az ügyintézéshez történő segítségkérés emelkedése, mint pl. a kapott
közüzemi számla értelmezése, a szolgáltatóval való kapcsolatfelvételen, részletfizetési
kérelem megírása vagy a rokkantosításhoz szükséges igénybejelentés fázisai stb. Az
előző évhez képest csökkent kliensszám mellett is növekedett ez az érték 2012-ben

1.3.3. Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO)

A szolgáltatás azoknak a családban élő gyerekeknek nyújt teljes körű, átmeneti ellátást,
pótolja ideiglenesen a családi gondoskodást, akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül
maradtak, vagy elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának,
valamint akiknek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az
ellátásról megállapodást kötnek a szülővel, és segítséget nyújt a gyermek családjába
történő mielőbbi visszatéréséhez. 2013. január 1-jén 7 gyermeket gondoztak a GYÁOban, mindegyikük 2012. év folyamán kerültek felvételre.
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1.3.4. Családok Átmeneti Otthona (CSÁO)

2012. évben 28 család vette igénybe a szolgáltatást, az ellátott személyek száma
összesen 81 fő volt, melyből 47 fő gyermek, 34 fő felnőtt.
A CSÁO adataiból egyértelműen látszik, hogy a kihasználtság maximális, a gyermekek
létszáma megnőtt. Egyre több a kamasz, a 10 év feletti gyermek, akik már felső
tagozatosak, illetve középiskolás korúak, többségük apa nélkül nevelkedik.
Az ellátás igénybevételének gyakoribb okai:





13 család esetében anyagi okok miatti hajléktalanná válás (tartós
munkanélküliség, ki nem fizetett albérleti díjak, életveszélyessé vált
lakókörnyezet);
életvezetési problémák miatt 6 család,
bántalmazás miatt 5 anya költözött be gyermekeivel.

A CSÁO-ban élő családoknak a szállásszerződésben rögzítettek alapján kötelezően
takarékoskodniuk kellene, de döntő többségükben ezt nem tudják teljesíteni, az is nagy
eredmény, ha a felgyülemlett adósságot valamivel sikerül redukálni. A családgondozói
feladatok közül a legfontosabb a munkahelykeresés elősegítése, támogatása.

1.3.5. Támogató Szolgálat

A Szolgálat 2003 óta végzi a fogyatékos emberek alapellátását Sopronban és
közigazgatási területén, majd 2006-tól további négy településsel bővítve az ellátási
területet (Ágfalva, Fertőrákos, Kópháza, Harka). A szolgáltatás célcsoportját képezik azok
a fogyatékos személyek, akik magasabb összegű családi pótlékra vagy fogyatékossági
támogatásra jogosultak, vagyis munkaképességük legalább 67%-át elvesztett, súlyosan
fogyatékos személyek. Más fogyatékossággal élő személyeket csak a szabad kapacitás
terhére lehet ellátni, mint szociálisan nem rászorulókat. A támogató szolgálat igénybe
vétele tehát nem az anyagi háttér függvénye, hanem a fogyatékosság súlyosságáé.
Mindezeket figyelembe véve a szakmai beszámolókból is kitűnik, hogy a tényleges
fogyatékos személyek száma nehezen behatárolható, mert az egyes szakmák, illetve a
törvény is másképp határozza meg a fogyatékosság fogalmát. Ennek következményeként
még 10 évi működés után is keveredik mind a szakemberek, mind pedig a hozzátartozók
fejében, hogy ki is minősül fogyatékos személynek, és ki az, aki jogosult a szolgáltatást
igénybe venni.
2009 óta a szolgáltatás a fenntartó (2013. május 31-ig SMJV Önkormányzata, 2013.
június 1-jétől Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás), valamint az NRSZH által kötött finanszírozási szerződés alapján működik
Sopron, Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza területén.
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Az ellátottak fogyatékosság szerinti megoszlása:

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013.

A fenti diagramból látható, hogy a legnagyobb arányban mozgássérültek vették igénybe
a szolgáltatást, míg csaknem azonos számban a látássérültek és az értelmileg
akadályozottak. Ennél kisebb arányban kértek segítséget a halmozottan sérültek, míg az
autista igénybe vevők száma elenyésző. Hallássérült ügyfél nem kért szolgáltatást az
utóbbi 3 évben.
(Az „egyéb” kategória azokat a felhasználókat jelzi, akik nem minősülnek súlyosan
fogyatékosnak, de a szolgáltatást igénybe vették önköltségi áron, a szabad kapacitás
terhére.)

2. Foreno Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.
A Soproni Szociális Foglalkoztatót Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1991.
április 16-án alapította. A Szociális Foglalkoztató alapításának évében Sopron városában
és környékén a 2.500 főt meghaladta azoknak a száma, akik valamilyen betegség miatt
munkaképességüket részben vagy teljesen elvesztették. A Szociális Foglalkoztatót ezen
megváltozott munkaképességű, rokkant, vagy egyéb hátrányuk miatt a munkaerőpiacról
kiszoruló emberek támogató foglalkoztatására hozták létre.
2007. július 1-jén az intézmény költségvetési intézményből átalakult közhasznú
társasággá, neve Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. lett. A tulajdonos
100%-ban Sopron MJV Önkormányzata maradt. A gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény rendelkezése alapján 2009. január 26-tól a kht. nonprofit kft-ként végzi
tevékenységét FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. néven.
A Foglalkoztató képes volt úgy fejlődni, hogy a működéshez szükséges bevételei
folyamatosan növekedtek, miközben az önkormányzat támogatása százalékarányosan
folyamatosan csökkent: 8–4% között változott az elmúlt időszakban.
2011. január 1-jétől Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szakértői Bizottsága
meghatározása alapján az össz-szervezeti egészségkárosodás (ÖEK) mértéké 50–100%
közötti kell, hogy legyen a felvételhez. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak
aránya 80% feletti.
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A foglalkoztatás 4-5-6, illetve 7
teljesítmény/darabbér szerint történik.
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A FORENO Kft. főbb tevékenységei az alábbiak:






Nyomdai tevékenység.
Varrodai tevékenység.
Csomagolóanyag-ipari tevékenység.
Csomagolási és szerelési tevékenység.
Elektronikai hulladék-feldolgozó divízió.

Jelenleg 124 főt foglalkoztatnak, melyből 103 fő megváltozott munkaképességű dolgozó,
21 fő aktív munkavállaló, aki 8 órában dolgozik az irányítás, a számvitel, a
munkaszervezés, stb. területén. 2011-ben átlagosan 50 fős várólistája volt a Kft-nek,
azaz jelentős túligény mutatkozik Sopronban a szociális foglalkoztatásra.

3. Más fenntartó által működtetett szociális intézmények
A fentieken túl vannak még további szociális intézmények, melyek ellátást nyújtanak,
illetve biztosítanak a városban, a kistérségben élő személyek számára; vagy a város
területén működnek, de a fenntartójuk nem a helyi önkormányzati rendszer része. Ezek
az intézmények az általuk nyújtott ellátásokon túl, fontos szerepet töltenek be a város
lakosságának életében: sok aktív embernek adnak munkát (szociális ápoló- és gondozó
szakemberek, mentálhigiénikus-, szociális szakemberek, foglalkoztatók, fizikai dolgozók
stb.), illetve lehetőséget és teret biztosítanak a fogyatékossággal, a pszichés
betegségekkel való együttélésre; integrációra.
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Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013.

4. Szociális területen működő civil és érdekvédelmi szervezetek
A szociális területen a civil szervezetek szerepe elsősorban az alapellátások területén
jelentkezik egyrészt az önkormányzat szociális feladatellátásának kiegészítéseként,
másrészt biztosítja egyes speciális csoportok (idősek, fogyatékosok stb.) jobb
érdekérvényesítését.
Az önkormányzat külön civil- és egyházügyi referenst foglalkoztat, akinek tájékoztatása
szerint 78 olyan civil és egyházi szervezetet működik Sopronban, akik szociális jellegű
segítő erőforrásokkal rendelkeznek.
A civil szervezetek munkájának támogatásával és hatékony együttműködéssel elérhető,
hogy a megelőzés révén a hátrányos helyzet kialakulása már a kezdeti stádiumban
megállítható vagy visszafordítható legyen.
A szociális területen működő civil és érdekvédelmi szervezetek feladatainak teljesítéséhez
az önkormányzat az alábbi segítséget nyújtja: pályázati támogatás, koordinációs és
szponzori segítség (pl. szakmai előadások szervezése, helyiség biztosítása).
Sopron MJV Önkormányzata képviselőtestülete a 93/2011 (IV.28.) Kgy. határozatban
fogadta el a Sopron Segít Közalapítvány alapító okiratát, mely szerint az alapító Sopron
MJV Önkormányzata. A Közalapítvány fő tevékenységei: szociális tevékenység,
idősgondozás, családsegítés, valamint a közrend, a közbiztonság védelme, mentés,
katasztrófahelyzetek elhárítása.
A Sopron Segít Közalapítvány városi koordinátori szerepének megerősítése tervezett a
jövőben. Az önkéntes segítők és fogadó szervezetek egymásra találásában, az iskolai
közösségi szolgálati lehetőségek bővítésében, a karácsonyi és egyéb segélyakciók, civil
jószolgálati rendszerek összehangolásában fontos katalizátor szereplőként segíthet az
alapítvány.
További cél, hogy a civil szervezetek, kezdeményezések erősödjenek Sopronban,
különösen azok, amelyek országos szinten is jelentős szerepet vállalnak a szociális ellátó
rendszerben, s több évtizedes múltra tekintenek vissza (pl. Máltai Szeretetszolgálat,
Vöröskereszt.)
Az aktívan működő civil szervezeteknek egységesen igénye egy olyan épületre (civilházra), mely összegyűjti a helyi civil szervezeteket, s ezáltal gördülékenyebbé válna a
szervezetek közti kapcsolattartás, együttműködés.

Az Sztv. 86. §-a értelmében Sopron 50 ezernél több állandó lakossal rendelkező
településként a következő táblázatban szereplő szociális ellátásokat köteles biztosítani.
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Sopron Megyei Jogú Város kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti alapellátási és
szakellátási feladatai – összefoglaló táblázat
Feladat

A feladat ellátását biztosító intézmény

Szociális szolgáltatások
I. Szociális alapszolgáltatások
Étkeztetés

Soproni
Szociális
Intézmény,
Alapellátások Intézete

Szociális

Házi segítségnyújtás

Soproni
Szociális
Intézmény,
Alapellátások Intézete

Szociális

Családsegítés

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti
Ellátás Intézete
(Sopron
és
Környéke
Szociális
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működik 2013. július. 01-től)

Utcai szociális munka

Soproni Szociális Intézmény, Hajléktalanokat
Ellátó Intézet

1. Speciális alapellátási feladatok
Közösségi pszichiátriai ellátás

Soproni
Szociális
Intézmény,
Alapellátások Intézete

Szociális

Támogató szolgálat

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti
Ellátás Intézete
(Sopron
és
Környéke
Szociális
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működik 2013. július. 01-től)

Nappali ellátás

Soproni
Szociális
Intézmény,
Alapellátások Intézete

Szociális

Fogyatékosok nappali intézménye

Soproni
Szociális
Intézmény,
Alapellátások Intézete

Szociális

nappali Soproni
Szociális
Intézmény,
Alapellátások Intézete

Szociális

Pszichiátriai
intézménye

betegek

Nappali melegedő

Soproni Szociális Intézmény, Hajléktalanokat
Ellátó Intézet

II. Szakosított ellátási formák
1.
Ápolást,
intézmények
Idősek otthona

gondozást

nyújtó

Soproni Szociális Intézmény, Idősek Otthona

Megoldásra
váró feladat
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Pszichiátriai betegek otthona

Flandorffer
Sopron

Ignác

Szociális

Intézmény

(Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
fenntartásában működik 2013. jan. 01-től)
Szenvedélybetegek otthona

x

Fogyatékos személyek otthona

x

Hajléktalanok otthona

x

2.
Átmeneti
intézmények

elhelyezést

nyújtó

Időskorúak gondozó háza

Soproni Szociális Intézmény, Idősek Otthona

Fogyatékos személyek gondozó háza
Pszichiátriai
otthona

betegek

x

átmeneti Flandorffer
Sopron

Ignác

Szociális

Intézmény

(Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
fenntartásában működik 2013. jan. 01-től)
Szenvedélybetegek átmeneti otthona
Hajléktalan
szállása

személyek

x

átmeneti Soproni Szociális Intézmény, Hajléktalanokat
Ellátó Intézet

Éjjeli menedékhely

Soproni Szociális Intézmény, Hajléktalanokat
Ellátó Intézet

Gyermekjóléti szolgáltatások
I. Alapszolgáltatások
Gyermekjóléti szolgáltatás

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti
Ellátás Intézete
(Sopron
és
Környéke
Szociális
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működik 2013. július. 01-től)

Gyermekek napközben
bölcsődei ellátás

ellátása

- Sopron Megyei
Bölcsődék

Jogú

Város

Egyesített

II. Szakosított ellátások
Gyermekjóléti Központ

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti
Ellátás Intézete
(Sopron
és
Környéke
Szociális
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működik 2013. július. 01-től)
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Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti
Ellátás Intézete
(Sopron
és
Környéke
Szociális
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működik 2013. július. 01-től)

Családok Átmeneti Otthona

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti
Ellátás Intézete
(Sopron
és
Környéke
Szociális
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működik 2013. július. 01-től)

Gyermekek Átmeneti otthona

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti
Ellátás Intézete
(Sopron
és
Környéke
Szociális
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működik 2013. július. 01-től)

Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013.

A fenti táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy 2013-ban Sopronban az Sztv-ben
meghatározott alapszolgáltatások mindegyike rendelkezésre áll. A kötelező szakosított
szociális ellátási formák közül azonban hiányzik három: nincsen szenvedélybetegek
otthona, fogyatékos személyek otthona és hajléktalanok otthona.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül nem biztosított a fogyatékos
személyek gondozó háza és a szenvedélybetegek átmeneti otthona.
A Koncepció megállapítja, hogy az Sztv. 90. § (2) bekezdése értelmében a megyei jogú
város saját területén köteles az alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet,
hajléktalan személyek átmeneti szállását, idősek otthonát fenntartani, mely feladatok
tekintetében Sopron Megyei Jogú Város megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak; az
ÁNTSZ azonban több szolgáltatás-típus esetében feltételek teljesítéséhez kötött,
ideiglenes működési engedélyt adott csak ki.
A gyermekjóléti alap és szakosított szolgáltatások mindegyike biztosított, döntő
többségük – a bölcsődei ellátás kivételével - 2013. július 1-jétől a Sopron és Környéke
Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában.

Összegzés: Sopron szociális ellátórendszere összességében magas színvonalú
országos szinten és a megyei jogú városokkal összehasonlítva is. A város
törekszik arra, hogy a törvényileg előírt kötelezettségeket teljesítse, és a már
elért színvonalat szinten tartsa, illetve fejlessze, ahol szükséges.
Az utóbbi években számottevően növekvő belső, gazdasági migráció hatására
2012-ben egyes helyi szociális juttatásokat újraszabályoztak. A migráció
jelentős terhet ró a szociális ellátórendszerre is, mellyel a város mostanra
szembesülni kényszerült.
Az elöregedés mértékére utaló demográfiai adatok és az elmúlt évek szakmai
tapasztalatai alapján a város kiemelt feladata az idősellátás nappali és
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bentlakásos idősotthoni férőhely-kapacitásának emelése; mind a még aktív,
mind pedig a demens, ápolásra szoruló idős emberek fokozott támogatása.
Az alapellátás terén feladatot jelent a hajléktalan személyek elhelyezésének
aktuális és középtávú megoldása.
Három kötelező szakosított szociális és két átmeneti ellátásnak nincs
intézményesült telephelye, ezzel együtt nincs ténylegesen ellátatlan célcsoport.
A gyermekjóléti, -védelmi szolgáltatások területén a jó szakmai színvonalon
elindult szolgáltatások minőségének megőrzése, a meglévő együttműködések
szinten tartása a feladat. A lakossági területi és iskolai védőnői szolgálat jól
lefedett. A bölcsődei férőhelyek jelenleg jól kihasználtak, de elegendőek.
Az önkormányzati bérlakás állomány általában leromlott állapotú, többségében
a Belvárosban, műemléki védettségű épületekben található, nagyobb léptékű
felújítás forráshiány miatt régóta esedékes. Szociális bérlakásokra hosszú a
várólista, a lakhatási támogatási rendszer és a koordináció átgondolása, további
pontosítása volna szükséges.

A/8.4. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvénnyel, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm.
rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet, valamint a 2012-ben elfogadott Alaptörvény XV. cikk
rendelkezéseivel, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 szeptemberében Helyi
Esélyegyenlőségi Programban (HEP) rögzítette az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
szükséges feladatokat.
Helyi előzményként említhető Sopron MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia (készítette:
HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft., Portaterv Kft, Óbuda-Újlak Zrt., 2008. február)
részét képező Anti-szegregációs terve, továbbá a 2013-ig hatályos, Sopron MJV
Önkormányzatának Közgyűlése 400/2008. (XII.18.) számú határozatával elfogadott
Sopron Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Program 2009-2013 című, részletes
esélyegyenlőségi helyzetfeltárást és akciótervet tartalmazó dokumentum (készítette:
HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft., 2008. november), mely 5 évre szólt; valamint a
2006-ban az önkormányzat és a helyi pedagógiai főiskola által elkészített városi Szociális
térkép.
A HEP az Alaptörvény és a vonatkozó rendelkezések alapján készült. A 321/2011. (XII.
27.) Korm. rendelet 1 §. 1 bekezdése alapján az esélyegyenlőségi program fókuszában a
település hátrányos helyzetű csoportjainak problémái állnak, különös tekintettel a
mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékossággal élők
helyzetére.
A helyzetelemzés azt vizsgálta, hogy a településen élő, fentebb nevesített hátrányos
helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen
képzettségi, foglalkoztatási, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi stb. mutatókkal
rendelkezik, ezek alapján Sopron milyen esélyegyenlőségi problémákkal küzd. Az
elkészült intézkedési terv a számszerű mutatók alapján feltárt problémák orvoslása
érdekében tervezett beavatkozásokat tartalmazza.
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A HEP-ben feltárt problémákkal nem 2013-ban szembesült először a város, hiszen
megelőzően (Lásd fentebb megnevezett dokumentumok!) is készültek esélyegyenlőségi
szemléletű helyzetfeltárások és intézkedési tervek. Ezek megvalósítása régóta
folyamatos feladatot jelent a városnak.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település egyéb dokumentumait
(Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció,
Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv,
Településfejlesztési koncepció), valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését.
A HEP elkészítése partnerségben történt, különös tekintettel a köznevelés állami és nem
állami intézményfenntartóinak bevonására.
A HEP tartalma egy városi szintű, átfogó, a vonatkozó jogszabályok alapján készített
esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzés, mely különböző ágazatok, szektorok
vizsgálatára terjed ki. Ilyenek a város területi felosztása, demográfiai jellemzői,
képzettség alakulása és eloszlása, foglalkoztatottság, szociális helyzet és különböző
szociális ellátások, lakhatás problémái, oktatás-nevelés kérdései, iskolázottság,
egészségügy (alapellátás és szakellátás), közszolgáltatások illetve egyéb szolgáltatások
akadálymentes elérhetősége, kisebbségek (roma/cigány, német, horvát), népesség
helyzete, valamint civil szervezetek működése.
Helyzetfeltáráskor a feltérképezett problémák, hiányok, lakossági szükségletek nyomán,
valamint a rendelkezésre álló statisztikai adatbázisok értékelésével a helyi
esélyegyenlőségi fórum munkacsoportjainak koordinációjával a vizsgált szektorokra
kiterjedő, a feltárt problémáknak megfelelően rövid (1 év), közép (3 év) és hosszú (min.
5 év) távú beavatkozási akcióterv készült.
Az esélyegyenlőségi program alapdokumentum elkészítésével az Önkormányzatnak két
fő célkitűzése is teljesült. Az egyik az esélyegyenlőségi helyzetelemzés valós, feltárt
problémái mellett egy eredményorientált akcióterv létrejötte, mely Sopron város polgárai
számára a feltérképezett összes területen hosszú távon megalapozza és biztosítja
esélyeik egyenlőségét. Másik fontos célkitűzés, hogy a beavatkozások összhangban
legyenek az Európai Unió által elvárt horizontális esélyegyenlőségi elvekkel.
A HEP ellátás-centrikus megközelítéssel lefedi a szektor-specifikus esélyegyenlőségi
szempontokat is, azaz a különböző humán (szociális/egészségügyi/oktatási stb.
tematikájú), illetve humán infrastruktúra-fejlesztési területek uniós és egyéb
pályázataihoz jól felhasználható, informatív helyzetfelmérést és beavatkozási tervet
biztosít.
A 175 oldalas HEP friss adatállományával, aktuális és részteles ágazati
helyzetfeltárásával és akciótervével a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia
(ITS) egyik alapvető forrásdokumentumává vált. Különösen a Humán közszolgáltatások
fejezet kidolgozásához nyújtott kiemelt segítséget. Az ITS-be terjedelmi okokból nem
emeljük át a hatályos HEP helyzetfeltáró megállapításait és tervezett beavatkozásait, de
a stratégia készítésekor az ágazatoknál azokat maximálisan figyelembe vesszük,
beépítjük.
(Részletesebben lásd még ehhez az A/8. A település humán infrastruktúrája, humán
közszolgáltatások fejezet A/8.1. Köznevelés, oktatás és a A/8.3. Szociális és
gyermekjóléti ellátórendszer alpontokat, valamint az A/10.8. Önkormányzati
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közszolgáltatások egyenlő esélyű, akadálymentes lakossági hozzáférhetősége, 2013.
összefoglaló táblázatot!)

Összegzés: Összhangban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, Sopron
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 szeptemberében széles körű
partnerségben elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programban (HEP) rögzítette
az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges feladatokat, melyet a helyi
Közgyűlés határozatban elfogadott.
Az Esélyegyenlőségi Program fókuszában a település hátrányos helyzetű
csoportjainak problémái állnak, különös tekintettel a mélyszegénységben élők,
romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékossággal élők helyzetére. Az
elkészített részletes helyzetelemzés azt vizsgálta, hogy a soproni hátrányos
helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva
milyen képzettségi, foglalkoztatási, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi
stb. mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján Sopron milyen esélyegyenlőségi
problémákkal küzd. Az elkészült részletes, ütemezett intézkedési terv a feltárt
problémák orvoslása érdekében tervezett beavatkozásokat tartalmazza.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott HEP-et a település
egyéb hatályos önkormányzati stratégiai dokumentumait összehangolja, és
megvalósítja azt.

A/8.5. KULTÚRA

Színházi élet
Sopron 1731 óta dokumentált színházi múlttal rendelkezik. 1769-ben másodikként
Magyarországon már önálló kőszínház állt a városban. Kezdetben bécsi színtársulatok
német nyelvű előadásokat tartottak. 1792-ben magyar nyelven került színre az
Evangélikus Líceum Magyar Társaságának előadásában, Lakos János Hunyadi László című
drámája. Ezzel Sopron is fejezetet nyitott a magyar nyelvű színjátszás krónikájában.
Franz Lössl bécsi építész tervei alapján felépült “Thália klasszicista temploma”, és 1841től megkezdődhetett az állandó társulatok korszaka. 1885-ben megalakult a Magyar
Színpártoló Egyesület. 1903-ban megjelenik a Magyar Színház című soproni színházi
újság. 1905-ben volt az első teljes magyar nyelvű évad, 169 előadással.
1909-ben a színház épületét Medgyaszay István tervei alapján teljesen átépítették.
Modern színháza lett a városnak, különleges nézőtér-kialakítással, magyaros ízlésű
bútorokkal. Társulatok jöttek, társulatok mentek, nem zárt be a színház a legnehezebb
időkben sem. Az 1945 és 1950 közötti időszakban tett próbálkozásokat elsöpörte a vidéki
színházak államosítása.
1962-től kezdődően – a Soproni Ünnepi Hetek újraszervezésével – szaporodtak a színházi
események, a nagyobb változást viszont csak a színház 1969-1975-ös felújítása
jelentette. Palotay László igazgató a legjobb előadásokat igyekezett az országos
kínálatból Sopronban bemutatni, a magas nézőszámmal mintegy arra célozva, hogy
megélne itt egy “igazi” színház is, de 1980-ban a színház önálló intézményi léte
megszűnt, a Liszt Ferenc Művelődési Központ részévé vált. Az önálló színház gondolata a
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rendszerváltás után merült fel újra. Egyúttal a kormányzat vállalta százmillió forintért a
színház rekonstrukcióját.
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 1991. október 15-én megalapította az önálló
Soproni Petőfi Színházat.
1992 nyarán Medgyaszay szellemében, a szecesszió formavilágához illően, a kor
igényeinek megfelelően, megújítva a szcenikai adottságokat, a hang-, a fény- és
színpadtechnikát, készült el a Petőfi Színház. A színházavató díszelőadásra 1992.
december 3-án Dürrenmatt: Meteor című darabjának bemutatójával került sor.

Pro Kultúra Sopron
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997. január 1-jétől, a Soproni Petőfi Színház
jogutódjaként hozta létre a város kulturális és közművelődési életét szervező Pro Kultúra
Sopron Közhasznú Társaságot, majd 2009-től a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-t. Az
önkormányzat 100%-os tulajdonában álló társaság működteti a Soproni Petőfi Színházat,
a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központot, a balfi József Attila Művelődési Házat,
a Fertőrákosi Barlangszínházat és a Festőterem kiállítótermet. Szervezi továbbá a
Soproni Tavaszi Napok, a Soproni Ünnepi Hetek és a Liszt Fesztivál programsorozatát.
A Pro Kultúra részt vesz Sopron művészeti értékeinek feltárásában, gazdagításában, az
ünnepek kultúrájának, az ismeretszerző, az amatőr művészeti tevékenységek
gondozásában, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetésében. Ennek
keretében közösségi teret biztosít Sopron gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályainak,
elősegíti és koordinálja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének lehetőségeit.
Feladatai közé tartozik még a Soproni Téma közösségi hetilap kiadása. A kft. 70 főt
foglalkoztat munkaviszonyban, míg folyamatos vállalkozási, megbízási jogviszonyokban
80-100 főt.

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ (9400 Sopron, Liszt F. u. 1.)

A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 2002. október 25-én nyitotta meg
kapuit. A Központban egy 600 fős plenáris terem, egy 450 fős koncert terem, egy 250
fős konferenciaterem, 5 szekcióterem, kiállítótér 510 m 2-en, öltözők, irodák és egyéb
kiszolgáló helyiségek találhatók. Természetesen valamennyi terem a legmodernebb
technikával (audiovizuális eszközök, szinkrontolmács-berendezések, stb.) rendelkezik. Az
épület akadálymentesített és klimatizált.

Petőfi Színház (9400 Sopron, Petőfi tér 1.)

A Medgyaszay István által tervezett épületben 1992 óta működik önálló társulat.
A Petőfi Színházban évadonként hat-nyolc nagyszínházi bemutatóra kerül sor, melyek
között a szórakoztató, a zenés és a dráma műfaja egyaránt jelen van. A tizenöt felnőtt
bérlet mellett kamaraszínházi, gyermekbérlet- és ifjúsági bérletsorozatokból választhat a
közönség, továbbá bérleten kívüli előadások és vendégszereplések is tarkítják a
kínálatot.
A színház befogadóképessége 409 fő.
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Festőterem (9400 Sopron, Petőfi tér 8.)

A Festőterem Sopron város exkluzív kiállítóterme, 1992-ben újították fel. Falai között
évente hat-nyolc időszakos kiállítás kerül megrendezésre, köztük egy soproni művész
bemutatkozása. A Festőterem révén Sopron is bekapcsolódhatott az országos
képzőművészeti élet vérkeringésébe, többek között a Nemzetközi Textilbiennálé
díjazottjainak többször megrendezett kiállítása, vagy a Magyar Vízfestők tárlatának
bemutatásával. 2008-ig, kétévente adott helyet a városban élő, vagy a városhoz
szorosan kötődő képzőművészek bemutatkozására az Őszi Tárlat keretében. Ezen kívül a
Soproni Tavaszi Napok és a Soproni Ünnepi Hetek legfontosabb kiállítási és hangulatos
kamarakoncertek helyszíne.

Fertőrákosi Barlangszínház (9421 Fertőrákos, Fő u.)

A Soproni Ünnepi Hetek gerincét az Európa-hírű fertőrákosi kőfejtőben 1970 óta
rendszeressé váló előadások jelentik. A kezdet kezdetén a soproni fúvósok úgynevezett
sétahangversenyeket rendeztek. A premier előadásra 1970. június 27-én, Szophoklész
Oidipusz király című művével került sor. A hagyományokhoz híven, elsősorban
operaelőadásokat mutatnak be a Fertőrákosi Barlangszínházban, a számos operett,
táncprodukció és zenekari hangverseny mellett. Évről évre vendégszerepel a Kassai
Opera társulata, valamint a Magyar Állami Operaház művészei. A színház
befogadóképessége: 743 fő. Jelenleg felújítás alatt áll (lásd még a 9.5 Turizmus
alfejezetben).

Soproni Tavaszi Napok

Sopron volt az első vidéki város, mely a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz csatlakozott
(1983). A rendezvénysorozat március utolsó két hetében magas színvonalú, széles
spektrumú programokat vonultat fel, melyek emelik a város hírnevét, és országos
érdeklődést keltenek. A színházi előadások mellett számos koncert kerül megrendezésre
a hazai zenei élet különböző műfajainak legjobbjait felvonultatva, továbbá
gyermekelőadások és kiállítások színesítik a programsorozatot.

Soproni Ünnepi Hetek

Nagy tradícióval rendelkező fesztivál, mely júniustól mintegy három héten át kínál
különleges művészeti produkciókat a város polgárainak, valamint a hazai és a külföldi
látogatóknak. A fesztivál gerincét az Európa-hírű, nemzetközi vonzerőt gyakorló, kiváló
akusztikájú Fertőrákosi Barlangszínház előadásai jelentik (opera, operett, musical,
táncszínház, hangversenyek). A történelmi belváros terein gyermekprogramok, komolyés könnyűzenei koncertek, folklór együttesek, térzene, játszóház, népművészeti
kirakodóvásár várják az érdeklődőket. A Soproni Ünnepi Hetek a Nyugat-Dunántúl régió
kiemelt turisztikai rendezvénye.

Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
Az 1829-ben alapított Soproni Zeneegyesület jogutódjaként működő Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar a város kulturális arculatának egyik meghatározó eleme.
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Magyarország egyik legrégibb zenekara, melynek elsődleges célja a klasszikus zene
népszerűsítése a helyi közönség körében, és a fiatalság zenei nevelésének támogatása.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. május 30-i közgyűlése a Pro Kultúra
Sopron Nonprofit Kft-t bízta meg a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
működtetésével.

Soproni Múzeum (9400. Sopron, Fő tér 8.)
Történeti előzmények

A www.muzeum.sopron.hu honlapon részletes leírás található a Soproni Múzeumról.
Eszerint Sopronban évszázados hagyományai vannak a régiségek megbecsülésének. A
16. század közepén Lazius Wolfgang katonaorvos hívta fel a város vezetőinek figyelmét
az előkerülő római emlékekre, feliratos kövekre. Ezt követően a város nagy becsben
tartotta ezeket. 1847-től megindult kezdeményezéseket a régiségek gyűjtésére, történeti
emlékeink megőrzésére és feldolgozására az 1848-49-es szabadságharc leverése
lefékezte.
Az 1866-ban létesített gázgyár földmunkái olyan tömegben hoztak felszínre főleg római
tárgyakat, hogy a város polgárai körében mozgalom indult egy városi múzeum
létesítésére. A formálódó Soproni Történészeti és Művészeti Egylet célja történelmi és
régészeti kutatás, gyűjtés volt Sopron és környéke területén. A négy alapító tag
valószínűleg Paur Iván, Storno Ferenc, Tibold Károly és Fábry Nándor volt. 1867-ben 173
pártoló tag közül megválasztották az elnököt, Tibold Károly személyében, a levéltár
vezetőjének Poszvék Gusztávot, a múzeum vezetőjeként pedig Storno Ferencet. 1869.
június 6-án tartották az alakulás utáni az első közgyűlést, az egylet Templom utcai
helyiségeiben. A Höller-ház egész első emeletét kibérelték ki, és nemcsak vasárnap, de
szerdán is nyitva volt a múzeum. A könyveken kívül 663 tételt állítottak ki.
A Sopron megyei Régészeti Társulat 1886-ban, Paur értékes régészeti gyűjteményéből
alakult meg. 1896 közepén a megyei társulat közgyűlése kimondta, hogy eddigi
gyűjteményét a megyének felajánlja azzal, hogy azt a városi gyűjteménnyel együtt „örök
időkre” múzeumként egyesítse. 1908-ban megvásárolták a Lenck-villa (Deák tér)
épületet, ahol sikerült kialakítani, hogy a látogató körforgalommal haladjon az épületben.
Hosszú előkészítési munkák után 1913. október 5-én fényes ünnepség keretében nyílt
meg az új épületben, az anyagában rendkívül kibővült, új múzeum. A második
világháború alatt a múzeum épülete és anyaga súlyos károkat szenvedett. A
gyűjtemények öt százaléka pusztult el.
A vidéki múzeumok közül az országban elsőként Sopronban nyílt meg a háború után a
múzeum. A múzeum anyaga rohamosan növekedett. 1954-ben a Lábas-ház felújításával
ide helyezték a kisipari gyűjteményt, míg a régészeti anyagot, köztük a római-kori kőtárt
a belvárosban a Fabricius-házban állították ki. A „Sopron és környéke története az
őskortól a középkor végéig” című kiállítás 1963 áprilisában nyílt meg.
1962 őszén a soproni múzeum a Győr-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága alá
került. A három épület közül a főépület a régi „kultúrpalotá”-ban maradt, melynek
korszerűsítésére 1965-ben került sor. 1967-től a múzeum tovább terjeszkedett, és a
következő kiállítások nyíltak meg:



Patikamúzeum (1968)
Iparművészeti állandó kiállítás Fertőrákoson a püspöki kastélyban (1968)
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Bányászati Emlékmúzeum Brennbergbányán (1968)
Régészeti, képzőművészeti kiállítás a Tűztoronyban (1991-ben megszűnt)
Pékmúzeum (1975)
Fabricius-ház polgári lakások (1975)
Középkori zsinagóga (1976)
Lábasház (1977)
Fabricius-ház régészeti kiállítás (1977)
Fertőszéplak Falumúzeum (1982)
Storno-ház, Storno-gyűjtemény (1987)
Újkori helytörténeti kiállítás (1987)
Néprajzi kiállítás, Deák tér (1989)
Rejpál-ház
Fertőrákos, Mithraeum
Széchenyi István Emlékmúzeum, Nagycenk.

A sok kiállítás kinőtte a Deák téri épületet, így 1986-ban a Fő téri Storno-ház lett a
központ a Belvárosban. 1988-ban változtatták meg a múzeum nevét Liszt Ferenc
Múzeumról Soproni Múzeumra, ahol jelenleg 15 kiállítóhely látogatható.

Szervezeti-intézményi háttér

A Győr-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (GYMSMMI) – melynek a Soproni
Múzeum is részét képezte 2012-ig – Középtávú Fejlesztési terve 2010-2014, 2012. évi
módosítása alapján az összes alkalmazotti létszám megyei szinten 121 fő, évente 18-20
időszaki kiállítást tartottak, a múzeumok közel 303.000 műtárgyat őriznek. Az éves
költségvetésük a megszorítások miatt az utóbbi években csak a munkabért és a rezsi
költségeket fedezte, gyűjteményfejlesztésre normatíva nincs, legfeljebb különböző
pályázatok (pl. NKA), melyekkel éltek is. Az Arrabona múzeumi évkönyv kiadása is
bizonytalanná vált az utóbbi években. A GYMSMMI-nek kiterjedt külföldi kapcsolatai
vannak főleg Szlovákiában és Ausztriában, a különböző nemzetközi és hazai
cserekapcsolatok meghaladják a 130-at.
A fejlesztési terv a következő főbb átfogó problémákat tartalmazza:







Infrastrukturális problémák: a 90-es évek óta nem történt nagyobb felújítás a
soproni Múzeum Deák téri épületében, és a nagycenki Széchenyi kastélyban.
A Soproni
Múzeum
műtárgy-raktározási, műtárgyvédelmi
problémáinak
megoldása.
Szakmai tevékenységek (tudományos kutatás, időszaki kiállítások rendezése,
nemzetközi kapcsolatok) ellátására célzott költségkeret (javasolt az éves
költségvetés 30%-a) elkülönítése, mivel jelenleg csak pályázati forrásokból
valósulhatnak meg projektszerűen.
A múzeumpedagógia és a közművelődési és információs tevékenységek szintén
csak pályázati forrásból valósulhatnak meg, sikeres pályázás esetén.
Országos probléma, hogy nem áll rendelkezésre semmilyen normatív
iránymutatás a szakmai feladatok ellátásához szükséges minimális emberi
erőforrás meghatározásához.

2013. jan. 1-jétől a vonatkozó kormányhatározat (a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 2012. évi CLII. törvény 03 §.)
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értelmében a Soproni Múzeum, mely korábban a Győr-Moson-Sopron megyei Múzeumok
Igazgatósága
fenntartásában,
területi
múzeumként
működött,
Sopron
MJV
Önkormányzata fenntartásába kerül át.
Az önkormányzatnak 2013-tól átadásra került 8 muzeális intézmény a következő:









Soproni Múzeum.
Fabricius Ház.
Patikaház.
Pékház.
Bányászati Emlékkiállítás.
Középkori Ó-zsinagóga.
Néprajzi Kiállítás és Sírkőtár.
Lábasház.

Széchenyi István Városi Könyvtár (D Sopron, Pócsi út 25.)
A könyvtár története

A könyvtár elődje a Városi Közkönyvtár 1915-ben nyílt meg és kezdte el működését. A
közkönyvtár az első világháború, a forradalmak és Sopron bizonytalan helyzetéből
adódóan, valamint a többszöri vándorlás következtében könyvállományának nagyobb
részét elvesztette és a 20-as évek végén veszélybe került a fennmaradása. Ezt követően
a gyarapodás időszaka következett: 1944-re megközelítőleg 40 ezer kötet volt a
dokumentumok száma, ám a második világháború komoly veszteség keletkezett, és csak
1946 decemberében nyitotta meg kapuit ismét a közgyűjtemény.
1952-től Járási-Városi Könyvtár lett, ekkor költözött az intézmény a város központjába, a
Magyar Művelődés Házába. 1955-ben Sopronbánfalván, 1961-ben Brennbergbányán,
1965-ben a Kurucdombon létesült fiókkönyvtár. 1965-ben átszervezték az intézményt,
majd a Művelődési Ház felújítása alatt a város különböző intézményeiben helyezték el.
A könyvtár 1970-ben költözött vissza a Liszt Ferenc Művelődési Központ felújított
épületébe, mely már a beköltözéskor szűkösnek bizonyult. 1979-ben a Jereván
lakótelepen is fiókkönyvtár létesült. 1984-ben a felnőtt olvasó szabadpolcos rendszere
egy légtérben került kialakításra, mellyel közel ezer m 2-re bővült a könyvtár alapterülete.
1986 tavaszán zenei részleg nyílt. A megyében az elsők között fogott a
dokumentumállomány számítógépes adatbázisban történő feldolgozásába.
A Jereván városrészben működő fiókkönyvtár a befogadó iskola megszűnése miatt
felszámolásra került, napjainkban már a Brennbergbányai és Kurucdombi fiókkönyvtár
sem működik. Forrás: http://www.szivk.hu címen az intézmény honlapja.

Aktuális állapot

2001 tavaszán Sopron MJV Önkormányzata döntése következtében az intézményt
elköltöztették a központból a volt közgazdasági szakközépiskola helyére, a Pócsi útra,
mely a városközponttól távolabb esik. Gondot jelent, hogy az épületben nincs raktár
kialakítására lehetőség, ezért egy külső raktárból működnek.
Az intézmény a Központi Könyvtár (Pócsi út 25.) mellett Helytörténeti Gyűjteményt
(Pócsi út 25.) és a Bánfalvai Fiókkönyvtárat (Bánfalvi út 8.) foglalja magában.
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A Pócsi úton egy 155 m2-es gyermekkönyvtár is működik, mely először 1958-ban
nyitotta meg kapuit.
A könyvállomány 2012-ben közel 200.000 darabból állt, ezen kívül 161 különféle
folyóirat, közel 3,500 db CD, 2.400 db video stb. is része a gyűjteménynek.
A Széchenyi István Városi Könyvtárban 2002 óta működő eMagyaroszág Pont közösségi
szolgáltató térként internet-használati lehetőséget és az eKözszolgáltatásokhoz való
hozzáférést biztosít.
A könyvtár fenntartója 2013. jan. 1-jétől Sopron MJV Önkormányzata.

Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára (Sopron, Fő tér 1.)
Intézményi keretek

A levéltár Sopron város és Sopron vármegye levéltárainak 1950. évi egyesítésével jött
létre, amikor Sopron megyét, mint önálló törvényhatóságot megszüntették, illetve
összevonták Győr-Moson megyével. Az intézmény elnevezése kezdetben Soproni
Közlevéltár, 1952-től Soproni Állami Levéltár, majd 1968-tól Győr-Sopron Megyei 2.
számú Levéltár. Az intézmény 1983. január 6-tól az újonnan létrehozott Levéltári
Igazgatóság része, elnevezése: Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság Soproni
Levéltára. 1993. január 1-jétől újra önállósodott, ekkor vette fel mai nevét. Győr-MosonSopron megye Soproni Levéltára önálló költségvetési szerv, fenntartója a megyei
önkormányzat.

A gyűjtemény

Az intézmény Sopron város és az egykori Sopron megye történeti értékű iratait őrzi. A
megyei anyag részeként 1918-ig nálunk található az Ausztriához csatolt kismartoni,
nagymartoni, felsőpulyai járások és a hozzájuk tartozó települések iratanyagának
jelentős része, valamint 1950-ig az akkori közigazgatási változások során Vas megyéhez
csatolt csepregi járás fondképzőinek iratai. A tudományos és közigazgatási funkciókat
egyaránt ellátó levéltár a városi, járási, települési önkormányzatok iratsorozatai mellett a
területi illetékesség alapján testületi, intézményi, vállalati, családi, személyi fondokat is
őriz.
Gyűjtőterületi fennhatóságuk ma Sopron város és az egykori Sopron megye Csornai,
Kapuvári, valamint Soproni járásai területén működő iratképzőkre terjed ki. A közelmúlt
társadalmi-politikai változásainak következményeként lehetőség nyílt az egyházi szervek
1945 után a levéltárba került iratainak visszajuttatására.

Digitális levéltár

A Soproni Levéltár Mohács előtti okleveleinek digitális felvételei adatbázisból elérhetőek,
melynek használatához szükség van az aagisview program letöltésére. Az oklevelek
között a megjelenő kereső felületen lehet keresni, keresőszavak beírásához segítséget ad
az index (pl. az Sopronnal kapcsolatos oklevelet képes kilistázni a rendszer).
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A Soproni Levéltár 2009 végén sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári
Szakkollégiumánál az 1867 előtti kéziratos térképeinek digitalizálására, melyek azóta
online elérhetőek. Forrás: http://www.leveltar.sopron.hu címen az intézmény honlapja.

Összegzés: Sopron kulturális élete gazdag, mindazonáltal tovább fejleszthető.
1769-től van önálló kőszínháza, mely második volt Magyarországon. Az önálló
Soproni Petőfi Színház 1991 óta működik.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben hozta létre a város
kulturális és közművelődési életét szervező Pro Kultúra Sopron Közhasznú
Társaságot, 2009-től a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-t, mely működteti a
Soproni Petőfi Színházat, a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központot, a
balfi József Attila Művelődési Házat, a Fertőrákosi Barlangszínházat és a
Festőterem kiállítótermet. Szervezi továbbá a Soproni Tavaszi Napok, a Soproni
Ünnepi Hetek és a Liszt Fesztivál programsorozatát.
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar a város kulturális arculatának egyik
meghatározó eleme, Magyarország egyik legrégibb zenekarát, 2013-tól szintén
a Pro Kultúra működteti.
Lakosság-arányosan a legtöbbféle múzeum is Sopronban található. A Soproni
Múzeum – melynek jogelődje 1867-ben alakult -, az ország egyik legrégibb
műtárgyállományával rendelkezik. 2013. január 1-jétől 8 muzeális intézmény
fenntartója Sopron MJV Önkormányzata.
A városban működik a Széchenyi István Városi Könyvtár, melyhez a
Helytörténeti
Gyűjtemény
és
a
Bánfalvai
Fiókkönyvtár,
valamint
gyermekkönyvtár és eMagyarország Pont is kapcsolódik; továbbá Győr-MosonSopron megye Soproni Levéltára, mely digitális szolgáltatásokat is nyújt.
A nemzetközi/országos vonzerejű VOLT fesztivál mellett a Soproni Ünnepi
Hetek tekinthető jelentősebb rendezvénynek. Regionális jelentőségű a Soproni
Tavaszi Napok, illetve a Kékfrankos Nyár programsorozata; emellett a
Barlangszínház megújulása is komoly potenciált rejt magában.

A/8.6. SPORT, REKREÁCIÓ
A sporttörvény a települési önkormányzatok kötelező feladatai között határozza meg a
tulajdonában álló sportlétesítmények működtetését, fenntartását, sportkoncepció
készítését és megvalósítását, a helyi sportszervezetekkel és sportszövetségekkel való
együttműködést, az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtését
stb. Az önként vállalható sportfeladatok között megfogalmazott ajánlások sorában
szerepel a sportlétesítmények fejlesztése, új sportlétesítmények építése, a lakosság
sportolásra
való
ösztönzése,
a
szabadidősport
feltételeinek
fejlesztése
és
sportrendezvények lebonyolításának támogatása.
Sopron MJV Önkormányzatának az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a
helyi sportélet támogatásáról szóló 1/2009. (III.5.) rendelete III. rész alapján a helyi
sporttámogatás rendszerébe a következő elemek tartoznak:



Sportszervezetek működési, versenyzési és utánpótlás-nevelési támogatása;
Eredményességi támogatás;
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Sportrendezvények támogatása;
Diáksport támogatása;
Szabadidősport támogatása;
Fogyatékosok sportjának támogatása;
Kedvezményes létesítményhasználat.

A kiemelt sportágak, sportszervezetek támogatásáról a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság (KOSB) javaslata alapján a Közgyűlés dönt, minden más támogatás esetében a
KOSB hozza meg a döntést.
Sopron MJV Sportkoncepciója szintén 2009-ben készült, a Közgyűlés 8/2009. (II. 26.) sz.
határozattal fogadta el. A koncepció alapelvként deklarálja, hogy „a testi nevelés, mint
pozitív társadalomformáló eszköz megkülönböztetett figyelmet kell, hogy élvezzen. A
testkultúra, a sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá társadalmilag hasznos, semmi
mással nem helyettesíthető funkciója:









Az egészség-megőrzés, betegség-megelőzés egyik alapvető eszköze.
Jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésében, a
személyiségformálásban.
A nemzeti tudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, a városunkhoz történő
pozitív érzelmi kötődés, az egészséges lokálpatriotizmus kialakításának fontos
eszköze.
A mozgáskultúra, mozgásműveltség, cselekvésbiztonság fejlesztésének egyedi
formája.
Pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a
szórakozásra és szórakoztatásra.
Mind országon belül, mind a nemzetközi életben a civil kapcsolatok kialakításának,
közösségek együttműködésének könnyen megszervezhető formája.
Fontos szerepet tölt be Sopron város hírnevének növelésében, jelentős hatása van
a városmarketing területén.

A sport önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a kultúra része, szerves
módon kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez.”
A Sportkoncepcióban az alábbi konkrét területek jelennek meg:














Iskolai testnevelés és diáksport
óvodai testnevelés – képesség- és készségfejlesztés
kötelező (iskolai) testnevelés
iskolai diáksport – a még rendszeresebb testmozgás lehetőségének megteremtése
a diákok érdeklődésének megfelelően
könnyített és gyógytestnevelés
Utánpótlás-nevelés – tehetségkutatás és –gondozás
Versenysport – hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő a női kosárlabda
Szabadidősport – sportrekreáció
Fogyatékosok sportja
Sportegészségügy
Sportlétesítmények
Nemzetközi sportkapcsolatok
Önkormányzati sportfinanszírozási rendszer.
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A város test- mozgáskultúrájának elvárások szerinti működése elképzelhetetlen
megfelelő infrastruktúra nélkül. Valamennyi sporttevékenység – iskolai testnevelés,
diáksport, szabadidősport, versenysport – végzésének alapvető közege, alapfeltétele a
sportlétesítmény, melyek állapota igen vegyes képet mutat. A legtöbb soproni
sportlétesítmény üzemeltetője a Sopron Holding Zrt. Sportterület-gazdálkodási divíziója,
de érdemes megemlíteni többek között a Raabersport Kft., a Soproni Vízmű Zrt. és a
Sop-Jég Kft., továbbá a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vonatkozó tevékenységét is. A
sportlétesítményeket jelen fejezetben csak vázlatosan mutatjuk be, a kérdéssel
részletesebben a 13.3 Sportterület-gazdálkodás, szabadidő területek c. alfejezet
foglalkozik.

Sopron Holding Zrt.
Városi Stadion

Az egykori SOTEX pálya helyén (Káposztás utca 4.) épült modern villanyvilágításos
labdarúgó stadion, mely nemcsak a magyar bajnoki, hanem nemzetközi előírásoknak is
megfelel, befogadó-képessége 5.000 fő. A stadion lelátóinak lefedésére a város 400
millió forintot nyert a Nemzeti Stadionfejlesztési Program részeként – a beruházás a
tervek szerint még 2014-ben megvalósul.
A Stadion mellett edzőpálya is található, a Stadion és az Ikva közötti ún. Stadion
Szabadterületen (Lackner Kristóf u. 48.) pedig télen a jégpálya működik, továbbá több
kiállítást is rendeznek itt, melyek közül kiemelkedik az évente szeptemberben
megrendezett innoLignum Faipari Kiállítás. A terület emellett különböző szabadidős
sportrendezvényeknek is helyszínt biztosít (pl. 6 db streetball pálya is fel van festve),
illetve időszakos jelleggel kaszkadőr-bemutatók is zajlanak itt.
A fedett (sátorszerkezetű) műjégpályát 2012 óta a Sop-Jég Kft. üzemelteti.

Anger réti Sporttelep és Lőtér

A Balfi út 156. sz. alatti sporttelepen egy villanyvilágításos és egy világítás nélküli
labdarúgó pálya, baseball pálya, továbbá egy atlétika pálya található 400 m-es salakos
körrel és 120 m-es műanyag borítású vágtapálya két távolugró pályával, valamint
öltözők és kiszolgáló helyiségek. A pálya szomszédságában (Balfi út 158.) található
Sopron város egyetlen minősített lőtere - ennek elhelyezkedése az Apácakert és a Lehár
Ferenc utcai lakóparkok közelsége miatt kedvezőtlen.
A Sportkoncepcióban és a 2008-as IVS-ben célként fogalmazódott meg egy új
multifunkciós sportcsarnok építése az Anger réten, a fejlesztés létjogosultsága az MKB
Aréna folyamatban lévő bővítése miatt azonban újra átgondolandó.

Papréti Tornacsarnok

Az ország legrégibb sportcélra épített épülete a Paprét 27. sz. alatti tornacsarnok, mely
egyben ipari műemlék is. Az épületben található nagyobbik teremben kosárlabdázni,
focizni és röplabdázni lehet, de ökölvívó és aerobic edzések is vannak itt. A kisteremben
a speciálisan kialakított padlózat kiváló terepet nyújt a küzdősportok (cselgáncs, karate,
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ju-jitsu stb.) számára. A szabadterületen salakos, villanyvilágításos kispálya található, az
aszfaltozott területet pedig a gördeszkások és BMX-esek használják.

Halász Miklós Sporttelep

A Kurucdombon található sporttelep (Kuruc krt. 2.) fő létesítménye a nevével ellentétben
inkább csak tornaterem méretű Halász Miklós Sportcsarnok, mely az 1960-as években
épült, leginkább faanyagú könnyűszerkezetekből – hőszigeteléssel gyakorlatilag nem
rendelkezik. Az erősen elavult állapotú sportlétesítmény teljes megújítására a
kurucdombi szociális városrehabilitációs projekt keretében kerül sor a 2014-es év során.
Az épület energiahatékonyságát is jelentős mértékben javító fejlesztés keretében a
földszint-magastetős könnyűszerkezetes sportcsarnok fő vázszerkezete megmarad,
ugyanakkor elbontásra kerül a tetőszerkezet és a szakipari térelhatároló falak. A falazat
és a héjazat egyaránt hőszigetelt szendvicspanelekből épül újjá, a kétoldali kiszolgáló
blokkok utólagos homlokzati hőszigetelő rendszert kapnak. A külső nyílászárók helyére
korszerű műanyag szerkezetek kerülnek beépítésre, továbbá a kapcsolódó vizesblokkok
is részlegesen megújulnak.
A sportcsarnok fejlesztésével párhuzamosan két új aszfaltburkolatú sportpálya is
kialakításra kerül a sporttelepen. Ezek a pályák jól kiegészítik a megújuló csarnokot és a
már meglévő szabadtéri foci- és teniszpályákat, tovább növelve a létesítmény
kapacitását és az elérhető/játszható sportágak számát. A pályák körül salakos atlétika
pálya található.

Ágfalvi úti Sporttelep

Az Ágfalvi út 23. sz. alatti létesítmény korábban a Soproni Öntödéhez tartozott, ahol egy
füves és egy földes labdarúgópálya található öltözőkkel, mellékhelyiségekkel – igen
korszerűtlen állapotban. A pályák kihasználtságát a 2012-ben felszerelt villanyvilágítás
számottevően javította.

Tóparti Sporttelep

A Jereván lakótelepen (Révai u. 2.) található telephelyen két darab salakos,
villanyvilágításos kispálya található, ahol a városi diák- és szabadidős bajnokságok
mérkőzéseit rendezik: az országban is egyedülálló módon több mint száz csapat küzd
egymással hat osztályban.

Győri úti Tekepálya

A Győri út 2. sz. alatti épületben 4 sávos automata tekepálya található, ahol a város két
élcsapata edz és játssza hétről hétre a mérkőzésit. Ez a pálya kizárólag a versenysportot
szolgálja, így a lakosság nem veheti igénybe. Az amatőr sportolók számára több más
tekepálya is rendelkezésre áll a városban.
(Forrás: http://www.sopronholding.hu/)
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Raabersport Kft. – MKB Aréna Sopron

A Sportcentrum 1987-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetben a Soproni SE férfi és a Soproni
Postás nõi kosárlabda csapata játszott a csarnokban, 1993 őszétől már a GYSEV is. Itt
edzenek az utánpótlás és amatőr kosárlabdacsapatok. A sportcsarnok kora reggeltől késő
estig nyitva tart, és hétvégeken is programoknak ad helyet. A három részre osztható
nagyteremben a céltól függően a lelátó kihúzható különböző helyzetekbe. A
Sportcentrumban van egy kisterem (kosárlabdázás céljára), fitness, szauna, panzió és
étterem is.
A csarnok üzemeltetési joga 2005. július 1-től átkerült a kosárlabda klubot üzemeltető
gazdasági társaság, a részben önkormányzati tulajdonú Raabersport Kft. jogkörébe, mely
nagyszabású felújítási munkálatokba kezdett. A megújult, 2000 fő befogadására alkalmas
csarnok 2005. október 7-én került átadásra, mely időponttól kezdve az MKB Aréna
Sopron nevet viseli (http://www.mkbarenasopron.hu/).
A Raabersport Kft. 2013-ban a Társasági Adó program keretében 550 millió forintos
támogatást kapott sportfejlesztési programjának megvalósításához, melyből 135 millió
Ft-ot tesz ki az önkormányzat által vállalt önrész. A csarnokfejlesztés első üteme a 2013.
év végére szinte 100%-osan megvalósult. A további bővítéshez elkészültek a kiviteli
tervek, melynek eredeti koncepciója volt, hogy egy helyen elérhető legyen minden a
Soproni Darazsak Akadémia magas szintű működéséhez. A beruházás során az Ikvapatak irányába egy 24 m hosszú toldással, két szinten összesen 1600 m 2 térrel bővül a
létesítmény, amely megfelel majd a kosárlabda világszövetség, a FIBA előírásainak is, a
2015-ös női kosárlabda Európa bajnokság egyik helyszíne lehet. Az aréna befogadó
képessége így 3000 főre emelkedik. A létesítmény új mosdókkal, a 3 termet kiszolgálni
képes öltözőkkel, valamint sajtószobával és az Akadémia működéséhez szükséges
egészségügyi és adminisztrációs blokkal, valamint pihenőhelyiségekkel is bővül, közel
800 m2-en. Kialakításra kerül továbbá a jelenlegi E szektor felett egy 150 fő
befogadására alkalmas VIP páholy, a hátterében a mai kor követelményeinek mindenben
megfelelő VIP kiszolgáló térrel, társalgóval, mosdókkal.

Soproni Vízmű Zrt.
Lővér Fürdő – Csik Ferenc Uszoda

A Lővér Fürdő strandja 1908-ban épült Erdei Forrásfürdő néven. A fedett uszoda 1977ben került átadásra: a 36 sokszög alapú kupolaépület magába foglalta a vendégfogadó
aula részt, a 720 fős öltözőket, medenceteret, szociális helyiségeket és gépészeti
helyiségeket is. A kupolát először műanyag sátor alkotta, melyet a 80-as években
faszerkezetű palatető váltott fel. A 2000-es évek közepétől kezdődően szinten minden
évben történt valamilyen fejlesztés: 2005-ben az uszoda tanmedencéjének, 2006-ban a
fürdő pancsoló medencéjének, 2007-ben pedig a fürdő vízforgató berendezésének a
teljes cseréje történt. 2007-től 80 m2 napkollektor fűti a Lővér fürdő pancsoló
medencéjét, ill. nagy medencéjét. 2009-ben a fürdő területén 2 db új fűtött szabadtéri
medence, ill. 4 db új csúszda került átadásra. 2010-ben az uszodában kondenzációs
kazánpark került kiépítésre, kiegészítve egy hőszivattyúval.
A folyamatos fejlesztések ellenére ugyanakkor egyértelműen látható, hogy a Lővér Fürdő
sem áraiban, sem szolgáltatási színvonalában nem versenyképes a közeli burgenlandi
(élmény)fürdőkkel. A Csik Ferenc Uszodában rendelkezésre álló vízfelület (1 db 33,3 m-
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es nagymedence és egy 15 m-es tanmedence) a helyi igények kielégítésére sem
elégséges, bővítése elodázhatatlan.

Fertő tavi vízitelep

A Fertő tavi vízitelep mai formájában a II. világháborút követően került kialakításra,
teljes egészében mesterségesen töltött talajon. A strand mellett csónak- és sétahajókikötő is található itt, fejlesztése turisztikai szempontból is fontos, indokolt – az ehhez
szükséges szabályozási terv módosítás folyamatban van.
Helyi jelentőséggel bír még a 2012-ben kisebb modernizáción átesett Tómalom fürdő.

Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. üzemelteti a Dalos-hegyi sípályát (a felvonó műszaki
okok miatt nem mindig üzemel), továbbá a Lőverekben található erdei tornapályát,
turistautakat és védkunyhókat.

Egyéb fenntartású sportterületek

Az előzőekben felsoroltakon kívül említésre érdemes még az SVSE Sporttelep a József
Attila lakótelepen, a balfi és brennbergbányai labdarúgópálya, számos teniszpálya, az
iskolai sportpályák, a Jereván lakótelep melletti profi BMX cross pálya és a medres
rendszerű nyári bobpálya.

A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei a jelenlegi korosztályoknak
adottak, azonban mivel az átállás felmenő rendszerben kerül bevezetésre, ezért évről
évre több iskolai osztálynak kell teret biztosítani – ehhez a sportinfrastruktúra
fejlesztése, bővítése elengedhetetlen.
A szakági szereplők elmondása szerint probléma, hogy a hivatkozott helyi
Sportkoncepcióhoz nem kapcsolódik olyan konkrét, ütemezett cselekvési terv
(programterv), mely a hiányzó iskolai tornatermek és sportpályák pótlásának és
korszerűsítésének, valamint az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények felújításának
és fejlesztésének sorrendiségét, illetve szakmai és pénzügyi terveit is tartalmazza.
Sopron 1995-ben elnyerte a „Nemzet Sportvárosa” címet, melyet a szervezett diák- és
szabadidősport, valamint a versenysportban elért kiemelkedő eredmények mellett a
nemzetközi sportéletben betöltött szerepének köszönhet.
Az önkormányzat 2013-as adatbázisa alapján Sopronban 83 sportegyesület működik,
melyek széles palettát nyújtanak a sportolni vágyók számára. A megjelenő sportágak a
teljesség igénye nélkül: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda, tenisz,
úszás, evezés, ökölvívás, különféle harcművészetek, torna, triatlon, lovaglás, jégkorong,
alpesi sí, sífutás, tájfutás, természetjárás, extrém sportok, autó- és motorsport, többféle
kerékpáros szakág, vitorlázás, vívás, bowling, biliárd, petanque, teke, csocsó, darts,
tánc, sakk stb.
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Összegzés: Sopront a „Nemzet Sportvárosa” címhez méltóan igen sokrétű
sportélet jellemzi. A város a versenysport mellett a diáksportra, az utánpótlásnevelésre és a szabadidősportra is nagy hangsúlyt fektet. A Városi Stadion, az
MKB Aréna és a kurucdombi Halász Miklós Sportcsarnok egyaránt jelentős
fejlesztésekre készül a 2014-es évben, de több más sporttelep megújítása sem
várathat magára sokáig. Kiemelt probléma a szabad (fedett) vízfelület hiánya, a
Csik Ferenc Uszoda két medencéje ugyanis nem képes kielégíteni az egyre
növekvő igényeket. A Fertő tavi vízitelep tervezett fejlesztése turisztikai
szempontból is kiemelt jelentőségű.
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A/9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA

A/9.1. GAZDASÁGI SÚLY, SZEREPKÖR
Sopron gazdaságának fejlődése – történeti áttekintés
Sopron hagyományosan nem tartozik a nagy gazdasági súlyú megyei jogú városok közé:
a város jellegének hangsúlyozására hosszú évtizedek, sőt évszázadok óta inkább a
kultúr-, iskola-, üdülő- vagy éppen határvárosi jelző kerül elő. Sopron a gazdasági,
különösen az ipari fejlődésben már a 19. század közepétől kezdődően elmaradt
vetélytársaitól. Ugyanakkor érdekességként megjegyzendő, hogy itt alakult meg az első
magyar kereskedelmi és iparkamara 1850-ben.
A város 20. században meghatározó gyárainak többsége a századfordulón és a két
világháború között települt Sopronba. Ezek azok, amelyek máig is jelentős mértékben
meghatározzák a város ipari-gazdasági szerkezetét; ilyen az 1888-ban alapított
Vasárugyár Rt., mely a zárak és vasalatok gyártására szakosodott Elzett elődje, vagy a
szintén ma is működő sörgyár (1895 óta). Feltehetőleg a város nyugati orientációjának
köszönhető, hogy az első üzemek a bécsújhelyi vonal mentén, az északnyugati
területeken létesültek, hasonlóan a katonai objektumokhoz. A textilipari beruházások
(szőnyeggyár, pamutgyár, selyemgyárak és fésűsfonógyár) többségében már az első
világháborút követően települtek be, a fentiekhez hasonlóan osztrák és német tőkések
befektetései révén. E gyárak már a trianoni döntés utáni városmentő politika részeinek is
tekinthetők: Sopron ugyanis számtalan kedvezményt adott a városba települő
üzemeknek. A Weiss Manfréd Fémárugyár létrejötte már a második világháború alatti
konjunktúra eredménye volt. A gyárnegyed kedvezőtlen elhelyezkedését — mivel az
uralkodó szélirány északnyugati — csak a második világháború előestéjén ismerték fel,
ugyanakkor a már kiépült infrastruktúra miatt a város a szocializmus időszakában is
elsősorban az északnyugati területen bővítette ipari kapacitásait, holott folyamatosan
napirenden volt a gyárak kitelepítése a délkeleti területekre.
A második világháború pusztításai természetesen a gyárakat sem kímélték, viszont alig
akadt olyan, amely lebombázása ellenére ne folytatta volna termelését. Sopron faipari
profilja csak a háború után, az 1950-es években kezdett kialakulni, több vállalat jött létre
az alapanyaggyártástól a bútoriparig. A textilipar súlya tovább nőtt (pl. ruhagyár),
termelési értéke majdnem elérte, a foglalkoztatottak aránya pedig meghaladta az 50%ot az iparon belül a nyolcvanas években. Feltörekvőben volt a fém- és gépipar, majd a
nyolcvanas évektől a gumiipar, s a város ma jelentős üvegiparának csírája is megjelent
már ekkor.
Annak ellenére, hogy a város határ menti helyzete, történelmi öröksége miatt nem
tartozott az állami ipari beruházások fő célterületei közé, az ipar fejlődése Sopronban is
oly jelentőssé vált, hogy az ipari foglalkoztatottak száma az 1960-as népszámlálás
idejére megközelítette az 50%-ot, 1970-re pedig meghaladta az 55%-ot is. Az 1970-es
évek végére azonban már felismerték, hogy a város extenzív iparfejlesztésének
lehetőségei messze kimerültek, s felszínre kerültek azok a problémák, amelyek Sopron
mai gazdasági szerkezetét is jellemzik: a függő helyzet, az irányítási központok városon
kívülisége, a bedolgozó jelleg, az erős húzóágazatok, exportorientált üzemek hiánya.
Ekkor már az is látszott, hogy a textilipar zsugorodásnak indult, a gép- és elektronikai
ipar ugyanakkor egyre jelentősebbé vált.
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A szocialista vállalatok közül volt, amelyik igen gyorsan, és volt, amelyik több éves
agónia után szűnt meg. A keleti piacok elvesztése és az importverseny miatt
drasztikusan leépült a textilipar, ma már csak egy képviselője van a kisebb varrodákat
nem számítva. Legelőször a pamutipar zárta be kapuit, majd a selyemgyár, a
fésűsfonógyár és a ruhagyár után 2008-ban a majd száz éves szőnyeggyár következett.
Az élelmiszeriparból mára csupán a sörgyár — előbb osztrák, majd holland tulajdonban —
és a kenyérgyár maradt meg, a húsárugyártást pedig már csak kisebb feldolgozók
reprezentálják.
A faipar legnagyobb vesztesége a SOFA bezárása volt a 2000-es évek elején – ezzel
egyidőben ugyanakkor számtalan új üzem létesült — a legnagyobb a Swedwood Kft.,
mely időközben az IKEA-csoport részévé vált —, a SOFA nyílászáró-gyártási
hagyományait pedig több műanyag és fa ablakokat és ajtókat gyártó cég viszi tovább.
A fém-, fémalapanyag-ipari, illetve gépipari üzemek is fokozatosan szűntek meg,
egyesek kisebb területen működnek tovább (ELZETT), mások termelési hagyományait
újonnan betelepülő kisebb-nagyobb cégek vették át (vasöntöde, autófelszerelési
vállalat). (Forrás: Jankó Ferenc – Bertalan Laura: Egy sosemvolt iparváros ipari
öröksége: barnamezők Sopronban (Tér és Társadalom 2009/4.)
Az elmúlt időszakban több nagyobb gyártóüzem bezárása mellett a gazdasági
szuburbanizálódás is gyengítette a város gazdaságát: a legjelentősebb távozók a RotoElzett (Lövő) és az Autoliv (Sopronkövesd) – érdekesség, hogy 2011-2012-től kezdődően
mindkét vállalat milliárdos nagyságrendű új fejlesztésekbe kezdett.

Sopron gazdasági súlya országos és megyei viszonylatban
Iparűzési adó

Forrás: KSH
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A város jelenlegi gazdasági erejének egyik objektív mérőszáma az önkormányzat helyi
adó bevételeiből az iparűzési adó értéke, mert az adóalap minden megyei jogú város
esetében a vállalkozások nettó árbevételének 2%-a (az egyetlen kivétel Kecskemét, ahol
a Mercedes-gyárral kötött hosszú távú megállapodás eredményeként 2011 óta már csak
1,6% az adó mértéke).
2011-ben a befizetett adó abszolút értéke és egy lakosra vetített értéke alapján is Győr
és Székesfehérvár a két listavezető MJV, mindkét város esetében figyelemre méltó 2006
és 2011 közötti bővülés nagysága. Sopron abszolút (2006-ban 2,09 mrd Ft, 2011-ben
2,77 mrd Ft) és fajlagos értéke (45.300 Ft/lakos) egyaránt a középmezőnyben található,
látványos ugyanakkor, hogy mindkét mutató tekintetében számottevően elmarad
nyugat-dunántúli riválisaitól. A legnagyobb soproni adózók a 9.3 Gazdasági szervezet
alfejezetben kerülnek bemutatásra.
Az iparűzési adó abszolút nagysága mellett fontos tényező még, hogy az ebből az
adónemből befolyó bevétel mekkora súlyt képvisel az önkormányzat saját folyó
bevételeiből. Sopron 43,5%-os értékével ebben a mutatóban is a megyei jogú városok
középmezőnyének második felében helyezkedik el, jócskán eltávolodva a 60%-os
részarányt is meghaladó Székesfehérvár-Dunaújváros-Győr triótól. A Nyugat-Dunántúl
régióban ez kiugróan a legalacsonyabb érték – jelentősen, több mint 10 százalékponttal
elmaradva minden rivális várostól. Az iparűzési adó alacsony részaránya azért probléma,
mert ez az a forrástípus, amelyből a saját erős fejlesztések leginkább finanszírozhatók.

Forrás: KSH
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Legnagyobb vállalatok
Sopron gazdasági súlyát, illetve súlytalanságát az is jól jellemzi, hogy egyetlen vállalattal
sem képviselteti magát Magyarország 100 legjelentősebb vállalatának listáján (sem a
nettó árbevétel, sem a nyereség alapján). A 2012-es évre vonatkozó Győr-Moson-Sopron
megyei TOP100-as nettó árbevételi listán az alábbi soproni vállalatok szerepelnek:
Nettó árbevétel
Vállalat

2011,
millió Ft

2012,
millió Ft

megyei rangsor
2012
(TOP100 helyezés)

Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

47 052

46 730

4.

GYSEV Zrt.

16 062

16 455

16.

Ikea Industry Magyarország Kft.
(volt Swedwood Sopron Bútor Kft.)

14 257

14 123

20.*

GYSEV Cargo Zrt.

12 580

12 162

24.

IMS Connector Systems Elektronika Kft.

6 070

6 385

57.

Gala-Kerzen Hungária Kft.

4 575

4 286

84.

Soproni Vízmű Zrt.

3 641

4 112

88.

*Eltérő üzleti éves, ezért csak hozzávetőleges helyezés
Forrás: Lapcom Presztízs TOP100 Magazin, 2013.

A megye nettó árbevétel alapján vett TOP100 adózóinak kistérségenkénti részaránya
szintén beszédes – és Sopronra nézve igen kedvezőtlen: 56%-uk a Győri kistérségben,
22%-uk pedig a Mosonmagyaróvári kistérségben működik; a Sopron-Fertődi
kistérségben ezzel szemben mindössze 14%-uk végzi tevékenységét. A soproni térség
ilyen jelentős lemaradása leginkább a gyorsforgalmi közlekedési kapcsolatok hiányának
tudható be, továbbá a szakképzett munkaerő hiánya is jelentős faktor.
Az adózás előtti eredmény, vagyis az éves nyereség alapján felállított megyei TOP50-es
listán mindössze két soproni vállalat neve olvasható: a GYSEV Cargo a 9. (1,565 milliárd
Ft), a Heineken a 29. helyen (702 millió Ft) szerepel.
Természetesen a hazai riválisok mellett szót kell ejteni a határon túli vetélytársakról is,
még ha hasonlóan részletes statisztikai adatok nem is állnak rendelkezésre.
Burgenlandban az 1990-es években ipari parkok és technológia központok sora épült
(Eisenstadt, Neusiedl am See, Pinkafeld, Güssing, Jennersdorf, Neutal, Heiligenkreutz,
Kittsee, Müllendorf), amelyek komoly kihívást jelentenek a soproni iparfejlesztés
számára. A hat burgenlandi technológiai központ mindegyike a tartomány adottságait és
lehetőségeit képviselő egy-egy gazdasági területre szakosodott. Ezek alapján súlyponti
területnek tekintik az elektronikaipar, az információ- és kommunikáció-technológia, a
megújuló energiák hasznosítását, a vidék népességmegtartó-képességét is erősítő
turisztikai lehetőségek kiaknázását, valamint a mezőgazdaság fejlesztését; Sopron
fejlesztési stratégiájának meghatározása során ez sem hagyható figyelmen kívül.
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Az önkormányzat és a gazdasági szereplők kapcsolódása
A 21. századi gazdaságfejlesztés területén mind nagyobb jelentőséggel bír az
önkormányzat és a gazdasági szereplők kapcsolata, ugyanis helyi önkormányzat
„polgárai” a lakosok és közösségeik mellett a vállalatok és közösségeik. Az önkormányzat
feladata a lakosok és a gazdaság szereplőinek szolgálata, mely szolgálatot vagy
közvetlenül (pl. a már említett helyi adófizetéssel) vagy közvetve (központi adókon vagy
a foglalkoztatáson keresztül) a lakosok és a vállalatok finanszírozzák. Másképpen
fogalmazva a gazdasági szereplők az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi forrásainak
nagyságát jelentékeny mértékben befolyásolják, illetve jelentékeny hatást gyakorolnak a
lakosok „gazdálkodására” is, hiszen a közintézmények mellett e szereplők a lakosság
legnagyobb foglalkoztatói.
Mindezeken túl a vállalatok lehetnek helyi intézményeket támogató, rendezvényeket
szponzoráló, CSR tevékenységet (Corporate Social Responsibility – vállalatok társadalmi
felelősségvállalása) folytató társadalmi szereplők.
Nyilvánvaló tehát, hogy az egyes önkormányzatok működését, feladatteljesítésének,
szolgáltatásainak
mikéntjét,
fejlesztéseinek
módját
és
lehetőségeit
nagyban
meghatározzák a területükön működő vállalatok. Ugyanakkor nehézség, hogy a számos
változást hozó új önkormányzati törvény sem ad igazán hatékony eszközt az
önkormányzatok kezébe a gazdasági szereplőkkel kapcsolatosan. Az önkormányzat saját
politikájának megfelelően helyi rendeletben szabályozhatja az önkormányzati tulajdonú,
üzleti célú ingatlanok árát, bérleti díját, alakíthatja a közterület-használat rendjét, de a
rendelkezésére álló lehetőségek szűkösek. Az önkormányzat által jelenleg megvalósított
gazdaságfejlesztési tevékenységeket a 10.3. alfejezet mutatja be részletesen.
Sopron Közgyűlése 2011-ben elfogadta az önkormányzat 2011-2014-es időszakra
vonatkozó, az érintett ciklus gazdálkodási irányait lefektető gazdasági programját
(részletesen lásd a 10.1 alfejezetben), új gazdaságfejlesztési stratégia ugyanakkor nem
készült. A város gazdaságfejlesztési kérdéseit komplexen kezelő tanulmány az NYME
Közgazdaságtudományi Kara által 2008-ban készített SMJV Gazdaságfejlesztési
Koncepciója, mely 2007-es előkészítő (helyzetfeltáró) munkarészen alapul. Ez utóbbi
jelen fejezet egyik fontos forrásaként szolgál, a koncepcióban foglaltak megvalósítására
ugyanakkor nem került sor.
A gazdasági élet szereplői problémaként fogalmazták meg, hogy az önkormányzattal való
kommunikáció nem minden esetben tökéletes. Az új kormányablak megnyitásával
előrelépés történt az egyablakos vállalkozói ügyintézés megvalósítása felé – ennek
továbbfejlesztése azért lényeges, mert az adminisztrációs késedelem egyes esetekben a
befektetési/fejlesztési lehetőségek elszalasztását eredményezheti. További észrevétel,
hogy még nem alakult ki a gazdaságból a városi költségvetésbe befolyó források
gazdaságfejlesztésbe történő határozottabb visszaforgatásának gyakorlata.

Összegzés: Sopron gazdaságának struktúrája a rendszerváltást követően
alapjaiban átalakult. A város gazdasági súlya országos viszonylatban és
különösen a fejlettebb hazai régiók megyei jogú városaival összehasonlítva
mérsékelt, amit az alacsony iparűzési adó bevétel és a potens nagyvállalatok
hiánya egyaránt jelez. Mindezeken túl a város speciális földrajzi helyzetéből
adódóan a gyorsan fejlődő burgenlandi középvárosok is közvetlen riválisként
jelennek meg.
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A/9.2. FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATOK
A KSH 2011-es adatai alapján a Sopronban működő vállalatokat vizsgálva egyértelmű,
sőt a foglalkoztatottak számának megoszlásához képest is meghatározóbb a szolgáltató
szektor dominanciája (81,7%). Ezen belül is kiemelkedő a




kereskedelem és gépjárműjavítás,
a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységek
és az egyéb szolgáltatások

kategóriákba sorolt vállalatok száma – e három alszektorban tevékenykedik a soproni
vállalatok 41,8%-a.
Az ipari vállalatok részaránya 16,7%, melynek döntő részét az építőipar és a feldolgozóipar teszi ki. A mező- és erdőgazdálkodás súlya (1,7%) mindezek mellett eltörpül.
Sopronban 2006 és 2011 között a kereskedelmi vállalatok, valamint az adminisztratív és
szolgáltatást támogató vállalatok részesedése csökkent a legnagyobb arányban, míg
számottevő térnyerés a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet folytató vállalatok
esetében történt. A mezőgazdaság és az ipar aránya – bár csak kis mértékben, de –
tovább csökkent.

A működő soproni vállalatok számának megoszlása szektoronként 2011-ben
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
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Sopronban az egyes vállalati kategóriák részaránya nagyságrendileg megegyezik a
Nyugat-Dunántúl régió másik négy megyei jogú városában jellemző értékekkel, néhány
eltérő tendencia ugyanakkor megfigyelhető. A régióban Sopronban a legmagasabb a












szállítás, raktározás,
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás,
ingatlanügyletek,
humán-egészségügyi, szociális ellátás,
egyéb szolgáltatások
részaránya, ugyanakkor minden riválisától elmarad az alábbi területeken:
pénzügyi és biztosítási tevékenység,
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
oktatás.
Az
oktatás
és
a
szakmai,
tudományos,
műszaki
tevékenységek
alulreprezentáltsága egyetemi városként hatványozottan rossz értéknek
tekinthető.

Az általános statisztikai bevezetőt követően egyenként vizsgáljuk a legjelentősebb
gazdasági ágazatokat – a hagyományos sorrendiséget követve mező- és erdőgazdaság;
ipar; szolgáltatások sorrendben.

Mező- és erdőgazdaság
A Sopronban regisztrált, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek
mindösszesen 20.514 hektár területen gazdálkodnak, melynek 82%-a erdőterület. A kb.
17.000 hektárnyi erdőterületet a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (TAEG) kezeli, melynek a
gondos gazdálkodás mellett fő célja a felső- és középfokú szakirányú intézmények diákjai
részére a szakmai tevékenységek üzemi körülmények között történő bemutatása,
valamint a tudományos kutatás feltételeinek biztosítása. Oktatási szempontból különösen
kedvező, hogy a kezelt terület az ország erdőállományait – az ártéri erdők kivételével –
maradéktalanul reprezentálja. A TAEG az alacsony készültségi fokú termékektől a
nagypaneles lakóház gyártásig a fafeldolgozás igen széles spektrumát fogja át, továbbá
bemutató csemetekerttel, motorfűrészes tanpályával, erdőgép-fejlesztő központtal és
számos egyéb olyan objektummal rendelkezik, melyek a tanulmányi feladatok ellátását
szolgálják, ill. a hallgatók és diákok aktív részvételét biztosítják. Kiemelt jelentőségű a
soproni parkerdő, mely a Pilisi Parkerdő után a második legnagyobb parkerdő
Magyarországon, évi több százezer látogatóval.
A város agrárhagyományai egyértelműen a szőlőműveléshez és a kert, gyümölcsös
műveléshez kapcsolódnak. A soproni bor évszázados története a város és polgárságának
fejlődésével szorosan összefonódott. A borvidék legértékesebb területe a Fertő tó
környéki hegyoldalakon, lankákon, napjainkban mintegy 1500 hektárnyi területet foglal
magába. Jó minőségű bort termelnek, de itt történt meg a borvidékek között utoljára a
privatizálás (1997), így a soproni borvidék komoly hátránnyal indult és szembe kell
néznie a burgenlandi gazdák erős versenyével is. Mindenképp pozitív tendenciának
tekinthető, hogy Sopron területén a gazdasági szervezetek által művelt szőlőterület
nagysága a KSH adatai szerint 2011-re elérte a 153 hektárt, több mint 25%-kal
meghaladva a 10 évvel korábbi értéket. A borvidékről és a poncichter hagyományokról
lásd még a 12.3. Védett, védendő táji- és természeti értékek, területek c. fejezetet!
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A gyümölcstermelés kiemelkedő hagyományú ágazata a savas talajt kedvelő
szelídgesztenye-termesztés,
jelentőségét
a
fákat
pusztító
urbanizáció
és
növénybetegségek ellenére még ma is tartja: a szomszédos Ágfalván 2013 októberében
már tizedik alkalommal rendezték meg a gesztenyefesztivált.
A szántó művelési ágba tartozó területek nagysága a 2000-es évek közepéig fokozatosan
visszaesett, ezt követően azonban lassú növekedés volt tapasztalható, melynek
eredményeként a gazdasági társaságok használatában lévő szántóterület nagysága elérte
a 2.440 hektárt, amelyet az egyéni gazdaságok további 560 hektárral egészítenek ki. A
művelés alól kivont területek nagysága az elmúlt években számottevően csökkent.
A nagyüzemi állattenyésztésről is elmondható, hogy Sopronban gyakorlatilag teljesen
megszűnt, és a környező térségben is egyedül Harkán találkozhatunk egyre bővülő
juhtenyésztéssel, amely jelentős tájalakító, tájfenntartó tényező, illetve Fertőrákoson
szarvasmarha-tenyésztéssel. A mezőgazdasággal foglalkozó gazdasági társaságok mellett
az egyéni gazdaságok száma szintén folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedben, ami a
szárnyas- és a házinyúl-állományt is jelentősen visszavetette.

Ipar
Építőipar
A Sopronban működő vállalatok 8,7%-a, szám szerint 406 db volt építőipari
tevékenységű 2011-ben. A jelentős létszám ellenére a város gazdasági életében az
építőipari cégek szerepe nem túl jelentős, döntő többségük a helyben és a környező
településeken felmerült igények, megrendelések teljesítését végzi. Mindezt jelzi a
vállalkozások gazdálkodási forma és létszám-kategória szerinti összetétele, továbbá a
gazdasági ágban foglalkoztatottak aránya is. Az építőiparral foglalkozó szervezetek között
ugyanis viszonylag magas, 50%-ot meghaladó az egyéni vállalkozások részesedése;
döntő többségük legfeljebb 9 munkavállalót foglalkoztatott, azaz a mikrovállalkozások
közé sorolható. Az építőipari vállalkozások több mint 95%-ának fő tevékenysége
közvetlenül kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódott. A tevékenységek jellegénél
fogva a befejező építés területén (vakolás, épületasztalos munkák, burkolás, festés,
üvegezés) az egyéni vállalkozások dominálnak, míg a bonyolultabb feladatokat ötvöző és
nagyobb eszközigényű szerkezetkész épületek, építmények kialakítása terén a társas
cégek a meghatározóak.
A gazdasági ágak közül a 2008-ban kezdődött gazdasági válság egyik legnagyobb
vesztese az építőipar volt – jellemző adat, hogy a lakásépítések száma Sopronban 20102011-ben már a 2001-2009-es időszak átlagának 40%-át sem érte el. A megszűnő
munkahelyek és a szektorra jellemző alacsony hazai kereseti lehetőségek miatt az
építőipari szakmunkások szinte mindegyike a határ túloldalán keres magának állást. Az
építőipari és egyéb szakmunkások mostanra már jellemzően bejelentett, jogilag
rendezett módon dolgoznak Ausztriában, a segédmunkások és a mezőgazdasági
idénymunkások azonban még sok esetben a fekete- ill. szürkegazdaságot erősítik – bár
az osztrák hatóságok mind szigorúbb fellépése ezt egyre inkább visszaszorítja. A magyar
munkások ausztriai jelenlétét jól jellemzi az a tény, mely szerint Burgenland
tartományban 2012-ben már több magyar állampolgárságú munkavállaló végzett fizikai
munkát, mint osztrák.
A Sopronban bejegyzett építőipari vállalkozások számára a határ túloldala is reális piacot
jelent, a magasabb vállalási árhoz ugyanakkor komoly minőségi elvárások kapcsolódnak.
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Feldolgozóipar
Bár az iparon belül vállalatszámot tekintve az építőipar bír a legnagyobb súllyal, az
értéktermelés volumene és a foglalkoztatottak száma alapján azonban már egyértelmű a
feldolgozóipar vezető helye. A szektoron belül továbbra is a gépipar dominál, amelyet a
fa- papír- nyomdaipar, az egyéb feldolgozóipar (amelybe a bútoripar is tartozik) és a
textil- bőr- cipőipar követ. Az élelmiszer- vegy- és nemfém ásványipar kisebb
jelentőségű. A high-tech iparágak aránya alacsony; az ipari szereplők döntően alacsony
hozzáadott értékű termelőtevékenységet folytatnak. Jellemző, hogy a soproni
iparvállalatok jelentős része leányszervezet, korlátozott döntési jogkörrel. A
feldolgozóipari vállalkozások 60%-át egyéni, 40%-át társas formában jegyezték be. A
szervezetek száma az ezredfordulótól évről-évre kisebb-nagyobb mértékben nőtt.
A városban a fa-bútoripari cégek az 1950-es évektől kezdve vannak jelen. Az ágazat
legnagyobb vállalata az Ikea Industry Magyarország Kft., mely elsősorban az IKEA
számára gyárt korszerű konyhabútor-elemeket (konyhafrontokat és takarópaneleket)
európai és tengerentúli exportra. A Falco-Sopron Bútor Kft. már több mint 50 éve
foglalkozik irodabútorok gyártásával. 1995 és 2010 között a Samas Csoport tagjaként
működött, 2010-ben azonban újra magyar tulajdonba került. Az irodabútorok mellett
szálloda- és laborbútorokat gyárt. Az egykor szintén jelentős bútoripari szereplő
Dekorsky Kft. 2009-ben felszámolásra került.
A korábban jellemző textil ruhaipar a nemzetközi tendenciáknak megfelelően
drasztikusan visszaszorult, jószerével kisebb varrodák képviselik már csak ezt az
ágazatot Sopronban. Az utolsó jelentősebb üzem az évekig a Graboplast érdekeltségi
körébe tartozó Sotex Soproni Szőnyeggyár Kft. 2008-ban szüntette be véglegesen
főtevékenységét.
Hasonló leépülés volt tapasztalható a rendszerváltást követő években az
élelmiszeriparban. Az egyetlen megmaradt valódi nagyüzem a holland tulajdonba került
sörgyár: a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. nemcsak Sopron legnagyobb adófizetője,
de negyedik legnagyobb foglalkoztatója is egyben. A vállalat az elmúlt évtizedben több
milliárd forintot fordított a gyártás és a csomagolás korszerűsítésére, a minőség
fejlesztésére. A folyamatos beruházásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a sörgyár
éves termelési kapacitása elérte az 1,5 millió hektolitert.
Az élelmiszeripar említésre méltó képviselője még a Lővér Sütő Zrt., mely sütő- és
édesipari termékeket állít elő Sopronban, Kapuváron és Lövőn. A soproni üzem évi 4.000
tonna termék előállítására alkalmas.
A korszerű autó- és elektronikai iparágakat az AWF Autóalkatrészgyártó és Kereskedelmi
Kft., az IMS Connector Systems Kft. (elektronikai gyártóközpont), az ADS Hungary Kft.
(műanyag autóalkatrész-gyártás) és a Hirschler Üvegipari Vállalkozás képviselik. Ez
utóbbi kezdetben szélvédőüvegek gyártásával foglalkozott, majd a termékpaletta a piaci
igényekhez alkalmazkodva jelentősen kibővült, de a fő irányvonal továbbra is az autóipar
maradt, kiegészülve vasúti üvegek gyártásával. Az üvegipar másik kiemelkedő helyi
szereplője a Csonka Group, mely a Csonkaglas Kft. mellett a Trendglas Jena GmbH
tulajdonosa is, ezzel pedig Európa egyik legnagyobb hőálló üveg feldolgozója. A
Csonkaglas laboratóriumi üvegeszközöket és üvegcsöveket gyárt, emellett új irányként
napkollektorok fejlesztésébe kezdett.
A zárgyártás hagyományait a francia tulajdonú Euro-Elzett Zárgyártó és Kereskedelmi
Kft. folytatja, de a fém- ill. gépipart erősíti a főként lézervágással, hajlítással,
hegesztéssel és porfestéses felületkezeléssel foglalkozó, osztrák tulajdonú Unimas Kft is.
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A gumiipar legkülönfélébb területein működő osztrák Semperit Csoport két vállalattal is
képviselteti magát Sopronban: a Sempermed Kft. döntően orvosi gumikesztyűk steril
csomagolását végzi, míg a Semperform Kft. tevékenysége az ipari felhasználású gumi
termékek előállításához kapcsolódik.
A helyi téglagyártás utolsó örököseként működött a Wienerberger Téglaipari Zrt., mely
végül 2008-ban zárta be soproni gyárát.
Az építőiparhoz hasonlóan a feldolgozóipar is komoly munkaerőhiánnyal küzd: az osztrák
elszívó-hatás mellett probléma, hogy a soproni munkahelyek az ország más részeiből
érkező munkavállalók számára sem vonzóak, ugyanis az elérhető bérek mellett az
albérletek ára nem megfizethető. Évek óta fennálló probléma a szakképzés helyzete, és
attól sem lehet eltekinteni, hogy Sopron féloldalas vonzáskörzettel rendelkezik: az
országhatár közelsége miatt munkaerő-piaci erőtere jóval kisebb annál, mint ami
lakosság-koncentrációja alapján természetes lenne.

Szolgáltatás
A szolgáltatási ágazat részaránya a működő vállalkozások és a foglalkoztattak száma
alapján is meghaladja a 80%-ot. A város 20 legnagyobb foglalkoztatója közül 10
szolgáltató, a 20 legnagyobb adózó közül pedig 13 működik ebben a szektorban (a
TOP100-ban még magasabb ez az arány, lásd a 9.3 alfejezetben!). Igen fontos Sopron
gazdasági teljesítménye szempontjából, hogy a legjelentősebb súlyú foglalkoztatók
nagyobb része a nonprofit szférában működő közszolgáltató.
A szolgáltató szektor egyik legjelentősebb képviselője a logisztika. Sopronban 2011-ben
közel kétszáz vállalkozás működött a szállítás, raktározás gazdasági ágban, amelyek a
városban nyilvántartottak 4,2%-át képviselték – legmagasabb részarányként a régióban.
A tevékenységek magasabb tőke és eszközigénye miatt az átlagnál jóval magasabb a
társas vállalkozások aránya.
Kiemelkedő a soproni székhelyű, 1875-ben alapított Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
(GYSEV) szerepe, melyben a többségi tulajdonos Magyar Állam mellett az Osztrák Állam
és a Strabag SE rendelkezik még tulajdoni hányaddal. A társaság tulajdonában van a
Győr-Sopron-Ebenfurt vonalszakasz, emellett üzemelteti a Fertővidéki Helyiérdekű
Vasutat Fertőszentmiklós és az ausztriai Nezsider (Neusiedl am See) között. Szintén a
GYSEV Zrt. üzemelteti 2001 óta a Sopron-Szombathely, 2006 óta pedig a SzombathelySzentgotthárd szakaszt. 2011-ben újabb 214 kilométer vasúti pályaszakasz
üzemeltetésére kapott megbízást: ezek a Rajka-Hegyeshalom-Csorna-Répcelak-Porpác, a
Porpác-Szombathely, a Szombathely-Kőszeg, a Szombathely-Zalaszentiván, valamint a
jelenleg nem működő Körmend-Zalalövő közötti vonalak.
A cég a felsorolt szakaszokon végzi a közszolgálati személyszállítást, de emellett a
GYSEV személyszállító vonatai gyakran Budapestig és Bécsig közlekednek. A társaság
utasforgalma meghaladja az évi 5 millió főt, a napi ingázók aránya folyamatosan nő.
A GYSEV áruszállítási üzletága 2010-ben kivált az anyavállalatból, és 2011-től GYSEV
Cargo Zrt. néven, jogilag önálló vasúti fuvarozóként látja el a továbbra is integrált
formában működő GYSEV Zrt. vasúti árufuvarozási és logisztikai tevékenységét. A GYSEV
Cargo jelentős részt vállal egyrészt a kelet-nyugati irányú és észak-déli irányú európai
tranzit vasúti árufuvarozás konvencionális és kombinált piaci szegmensében, másfelől a
magyar és osztrák export/import vasúti árufuvarozásban - a vasúti infrastruktúrahasználat európai uniós piaci liberalizációjával élve, innovatív technológiai megoldásokat
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megvalósítva elégíti ki ügyfelei igényeit. A vállalat 6,5 millió t árut szállít évente. A
GYSEV Cargo logisztikai alapszolgáltatásai közül legjelentősebb az áruátrakási funkcióval
kiegészülő raktárlogisztika; a tevékenységet többek között saját vámügynökség segíti.
A GYSEV-Cargo üzemeltetésében működő Soproni Logisztikai Szolgáltató Központ a 13
hazai LSZK egyike, igazi fordítókorong-szerepet tölt be a régióban. Jelenleg kb. 32
hektáros alapterületen működik, 60.000 m2 alapterületű nyitott és 28.000 m2 fedett
raktárterülettel. (http://www2.gysev.hu/; www.gysevcargo.hu)
A vasúti csomópont a város fontos gazdasági bázisa, a köré összpontosuló cégek pedig
meghatározó szerepet töltenek be a foglalkoztatásban. Az itt működő 16 cég 2006-ban
megalapította a Sopron Régió Logisztikai Klasztert (SRLK), mely ma már 55 taggal
működik. Sopron logisztikai szerepköre folyamatosan fejlődik, kedvező nyugati határ
menti fekvése következtében. Jelentősebb logisztikai vállalkozások még a Huncargo
Spedition Kft., az IGAZ Szállítmányozási Kft., a Balázs Fuvarozó és Szállítmányozó Kft.
vagy a Gönczi Nemzetközi Szállítmányozó Kft. – megjegyzendő ugyanakkor, hogy többek
székhelye Sopron szuburbán térségében található (Kópháza, Pereszteg, Csapod).
A versenyszférában működő szolgáltatók jellemző mérete kisebb, többségük a
mikrovállalatok kategóriájába tartozik. A legtöbb kisvállalkozás a fogyasztási cikkek
kereskedelme és a humán egészségügyi ellátás területén működik. Sopron gazdaságában
az egészségügyi és szépségipari turizmus átvette az 1990-es évek bevásárlóturizmusának helyét, hiszen a fogászati, wellness, plasztikai beavatkozások, fodrász,
kozmetikus stb. szolgáltatások ára még mindig számottevően alacsonyabb, mint
Ausztriában. Bizonyos területeken ez az ÁFA és számlaadási kötelezettség hazai
elkerülésének a következménye is.
A magán egészségügyi, wellness szolgáltatók versenye nagy, amelybe a szomszédos
városok szolgáltatói mellett szlovák konkurensek is beszálltak. Ezért fontos a magas
színvonalú szolgáltatás és a fejlett marketing, amellyel a szolgáltatók jelenleg is segítik
eladásaikat. E jól működő szolgáltatás ugyanakkor gyakorlatilag a város „háta mögött”
jött létre Sopronban, érdemi háttérszervezet nélkül.
A szürkegazdaság kifehérítése a város szempontjából az adóbevétel növelését jelentené,
amely fontos érdeke volna, komoly előrelépést ugyanakkor ezen a téren nem sikerült
felmutatni az elmúlt években. Az egészségügyi szolgáltatók számláit az osztrák biztosítók
többnyire befogadják, és a szolgáltatás minősége jó, egyes területeken high-technek is
tekinthető. Árnyalja a képet, hogy a helyi közvélekedés szerint az osztrák egészségpénztárak terhére kiállított számlák mögött nem minden esetben áll valós orvosi kezelés.
A kereskedelemben jelentős átrendeződés zajlott le a 2000-es években a bevásárlóturizmus visszaszorulásával; a ruházati és élelmiszerboltok száma csökken, ugyanakkor a
bevásárlóközpontok száma nő: Sopron Pláza (1998 óta), Tesco (2001 óta), Interspar
(2005 óta), és Alfapark (2007). Az átrendeződés különösen a kiskereskedelemnek
otthont adó belvárosi területeket sújtja – az itt található boltok sem küllemükben, sem
árukínálatukban nem tudtak minőségi irányba fejlődni. Az utóbbi évek tendenciája
továbbá, hogy az Ausztriában dolgozók a keresetüket egyre nagyobb arányban külföldön
költik el – a kereskedelem, a vendéglátóipar és a szórakozás területén egyaránt.
Megfigyelhető továbbá, hogy a minőségi árukat keresők akkor is átmennek Ausztriába
vásárolni, ha itthon dolgoznak, és nem euróban kapják a fizetésüket.
A kiskereskedelmi egységek számának csökkenése a KSH statisztikái alapján is jól
nyomon következő: 2001-ben még 1.482 db kiskereskedelmi üzlet volt Sopronban,
2011-re azonban már csak 1.054 db maradt – ez közel 30%-os visszaesés. Az
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élelmiszerboltok száma 40%-kal; a ruházati- és textilszaküzletek, továbbá a bútor- és
háztartásicikk-szaküzletek száma pedig 50%-ot meghaladó mértékben csökkent.
Arányaiban jelentős bővülés a használtcikk-szaküzletek, a gépjármű-szaküzletek, a
kenyér- pékáru- és édességszaküzletek esetében következett be. A visszaesésben az is
közrejátszott, hogy a megszűnő boltokat sok esetben más településen bejegyzett
vállalkozások vették át.
A szálláshely szolgáltatás és vendéglátás ágazat igen fontos Sopron életében, ezért ezzel
bővebben, külön alfejezetben foglalkozunk (9.5 Turizmus).
Az ipari és a szolgáltató szektor közös problémája, hogy a vállalkozói szférának minimális
a kapcsolata a szakképző intézményekkel.

Összegzés: Sopronban a primer szektor súlya elenyésző, inkább csak az
erdőgazdaság érdemel külön említést. Az iparon belül a feldolgozóipar súlya
domináns, azonban a betelepült vállalatok nagy része összeszerelő vagy más
alacsony hozzáadott értékű tevékenységet folytat. Az ágazaton belül
kiemelendő autó- és elektronikai ipar, a faipar és a sörgyár révén az
élelmiszeripar szerepe. A szolgáltató szektor legjelentősebb alterületei a
logisztika, a szálláshely-szolgáltatás /vendéglátás, a kereskedelem, valamint az
egészségügyi- és wellness-szolgáltatások. A legjelentősebb súlyú foglalkoztatók
jelentős része a nonprofit szférában működő közszolgáltató.

A/9.3. GAZDASÁGI SZERVEZETEK
Sopronban 8.809 regisztrált vállalkozás van, az ezer lakosra jutó vállalkozások száma
148. A Nyugat-Dunántúl régió megyei jogú városaival összehasonlítva az ezer főre jutó
vállalkozások számát megállapítható, hogy lakosságarányosan Sopronban van a
legkevesebb vállalkozás. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a megyei jogú városok teljes
mezőnyében ez átlagos értéknek tekinthető. Sopronhoz hasonlóan a régió minden
megyei jogú városára jellemző, hogy az elmúlt évtized során dinamikusan nőtt a
regisztrált vállalkozások száma.
Sopron

Győr

Szombathely

Nagykanizsa

Zalaegerszeg

db

db /
1000 fő

db

db /
1000 fő

db

db /
1000 fő

db

db /
1000 fő

db

db /
1000 fő

2001

7 064

126,72

19 797

153,13

11 942

145,95

6 507

124,27

9 155

147,48

2005

7 649

134,50

21 559

168,06

12 967

162,24

6 780

133,16

9 875

159,75

2011

8 809

147,73

22 551

175,91

13 392

172,59

7 855

158,45

10 537

176,58

A regisztrált vállalkozások száma a Nyugat-Dunántúl régió megyei jogú városaiban
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

A regisztrált vállalkozások közül ugyanakkor Sopronban aránylag magas a társas
vállalkozások aránya (36,11%) – a régión belül csak Győr előzi meg ebben a mutatóban.
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Sopronban – a nyugat-dunántúli tendenciához hasonlóan – a regisztrált vállalkozások
valamivel több mint fele valóban működő vállalkozás (2011-ben 4.693 db): ezek
ismérve, hogy a vizsgált év folyamán volt bevétele vagy foglalkoztatottja. A regisztrált
vállalkozások számához viszonyítva a működő vállalkozások aránya fokozatosan csökken.
Mivel a regisztrált szervezetek számának alakulása a helyi gazdasági élet szempontjából
kevésbé mérvadó, a továbbiakban a működő vállalkozásokkal foglalkozunk.
Sopron

Győr

Szombathely

Nagykanizsa

Zalaegerszeg

db

működő/
regisztrált

db

működő/
regisztrált

db

működő/
regisztrált

db

működő/
regisztrált

db

működő/
regisztrált

2001

4 699

66,52%

15 912

80,38%

8 870

74,28%

4 699

72,21%

7 173

78,35%

2005

4 647

60,75%

13 119

60,85%

7 426

57,27%

3 651

53,85%

5 849

59,23%

2011

4 693

53,28%

12 222

54,20%

7 054

52,67%

3 422

43,56%

5 439

51,62%

A működő vállalkozások száma a Nyugat-Dunántúl régió megyei jogú városaiban
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

A fenti táblázatból látható, hogy régiójában Sopron az egyetlen megyei jogú város, ahol
a működő vállalkozások száma gyakorlatilag nem csökkent 2001 és 2011 között – ez
önmagában pozitív jelenségnek tekinthető, hiszen a másik négy érintett város
mindegyikében 20-30%-os visszaesés volt tapasztalható.
A működő vállalkozásokat létszámkategóriák szerint vizsgálva, a 2011-es adatok alapján
megállapítható, hogy a soproni vállalkozások döntő részét a 10 főnél kevesebbet
foglalkoztató mikrovállalkozások teszik ki (95,40%), a 10-49 fős kisvállalkozások
részaránya pedig 3,68%. 50-249 főt foglalkoztató középvállalkozásból 35 db található
Sopronban, míg a 250 főt meghaladó létszámmal működő nagyvállalatok száma
mindössze 8 db. Ez a megoszlás a régió megyei jogú városainak mindegyikében hasonló.
Létszámkategória

Sopron

Győr

Szombathely

Nagykanizsa

Zalaegerszeg

db

%

db

%

db

%

db

%

db

%

1-9 fő

4 477

95,40

11 648

95,30

6 773

96,02

3 274

95,68

5 197

95,55

10-19 fő

125

2,66

319

2,61

165

2,34

81

2,37

122

2,24

20-49 fő

48

1,02

130

1,06

59

0,84

42

1,23

72

1,32

50-249 fő

35

0,75

102

0,83

46

0,65

18

0,53

39

0,72

250-499 fő

5

0,11

11

0,09

5

0,07

3

0,09

4

0,07

500 fő felett

3

0,06

12

0,10

6

0,09

4

0,12

5

0,09

Összesen

4 693

7 054

100,00

3 422

100,00

5 439

100,00

100,00 12 222 100,00

A működő vállalkozások megoszlása létszámkategóriánként a Nyugat-Dunántúl régió megyei jogú városaiban
2011-ben
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
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A járási munkaügyi kirendeltség 2013 októberében rendelkezésre álló adatai alapján a 20
legnagyobb soproni foglalkoztató a következő:
Legnagyobb foglalkoztatók

Létszám (fő)

Legnagyobb foglalkoztatók

Létszám (fő)

1. GYSEV Zrt.

1849

11. Sopron Holding Zrt.

214

2. Nyugat-magyarországi Egyetem

1700

12. Tesco-Global Áruházak Zrt.

205

3. Soproni Erzsébet Oktató Kórház

900

13. Vira Szépségszalon Kft. (Wabi)

183

4. Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

580

14. Hirschler Üvegipari Kft.

168

5. Ikea Industry Magyarország Kft.

558

15. ADS Hungary Kft.

166

6. AWF Autóalkatrészgyártó és
Kereskedelmi Kft.

380

16. IMS Connector Systems Kft.

156

7. Sopron MJV Polgármesteri Hivatala

306

17. Kisalföld Volán Zrt.

150

8. Soproni Vízmű Zrt.

272

18. Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

150

9. Sempermed Kft.

243

19. Euro-Elzett Zárgyártó és
Kereskedelmi Kft.

145

10. Magyar Posta Zrt.

236

20. Unimas Kft.

127

Forrás: Gy-M-S Megyei Kormányhivatal, Soproni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége, 2013. október

Látható, hogy a kiemelkedően nagy foglalkoztatási súllyal bíró munkáltatók hiányoznak a
városból, ami önmagában nem feltétlenül probléma, hiszen így kisebb a város kitettsége
valamely vállalat esetleges csődjével vagy telephelyének elköltöztetésével szemben,
ugyanakkor a jelentősebb iparűzési adó bevételek egyértelműen hiányoznak a város
költségvetéséből.

A 20 legnagyobb foglalkoztató székhelyének elhelyezkedése Sopronban 2012-ben
Forrás: maps.google.hu
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A 20 legnagyobb foglalkoztató székhelyét térképen ábrázolva a Dél-Keleti Ipari Parkban,
az északnyugati iparterületen és a belvárosban látható a legnagyobb koncentráció.
Mindemellett nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy több közszolgáltató esetében
nem a székhely jelenti a fő foglalkoztatási helyszínt.

Legnagyobb helyi adózók

Székhely

Legnagyobb helyi adózók

Székhely

1. Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

Sopron

11. Sopron Bank Zrt.

2. GYSEV Zrt.

Sopron

12. Danubius Zrt.

3. Ikea Industry Magyarország Kft.

Sopron

13. Sopron Holding Zrt.

Sopron

Sopron
Budapest

4. MKB-Euroleasing Autopark Zrt.

Budapest

14. Huncargo Spedition Kft.

Sopron

5. Magyar Telekom Nyrt.

Budapest

15. AWF Autóalkatrészgyártó és
Kereskedelmi Kft.

Sopron

6. Aegon Magyarország Zrt.

Budapest

16. OTP Bank Nyrt.

Budapest
Dunakeszi

7. IMS Connector Systems Kft.

Sopron

17. Pet-Pack Kft.

8. Sopron és Környéke Víz- és
Csatornamű Zrt.

Sopron

18. Euro-Elzett Zárgyártó és
Kereskedelmi Kft.

Sopron

9. Magyar Posta Zrt.

Sopron

19. Unimas Kft.

Sopron

10. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Budaörs

20. TPI Invest Kft.

Budapest

A 20 legnagyobb helyi adózó Sopronban 2012-ben
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Azt is fontos megjegyezni, hogy Sopron TOP100 adózója közül mindössze 28 vállalat
végez termelő tevékenységet, míg a lista többi szereplője a szolgáltató szektorba
sorolható.
Sopron gazdasága elsősorban határ közeli fekvése miatt a külföldi befektetők számára
vonzó területnek számít. Az első vegyesvállalatot még 1988-ban alapították. Az 1990-es
évek elején jelentős tőkebefektetések történtek a városban, ma a legnagyobb árbevételt
elérő vállalkozások többsége külföldi tőkével működik.
A külföldi tőke jelentőségét országos összehasonlításban vizsgálva látható, hogy a
Sopronban működő 305 db külföldi érdekeltségű vállalkozás (2011-es adat) abszolút
számban is a harmadik legmagasabb érték a megyei jogú városok között, kizárólag Győr
és Szeged előzik meg. Ugyanezt a működő vállalkozások arányában vizsgálva pedig már
Sopron kimagaslóan első helyezését láthatjuk: a 6,5%-os részarány közel duplája a
második helyezett Győr értékének. A soproni gazdasági szereplők véleménye szerint a
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése és helyi gazdaságélénkítő intézkedések hatására ez
az arány tovább nőhet. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a külföldi érdekeltségű
vállalkozások átlagos saját tőkéje az egyik legalacsonyabb országos viszonylatban,
ugyanis ezek szinte mindegyike alacsony hozzáadott értékű (jellemzően összeszerelő),
élőmunka-igényes tevékenységet folytat – a rendszerváltást követően betelepült osztrák
tulajdonú cégek döntő többsége a földrajzi közelség és az olcsó munkaerő jelenléte miatt
választotta Sopront.
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A külföldi érdekeltségű vállalkozások aránya az összes működő vállalkozáshoz viszonyítva a megyei jogú
városokban, 2011
Forrás: KSH

Összegzés: Sopronban az elmúlt 10 évben a regisztrált vállalkozások száma
jelentősen nőtt, ezalatt a működő vállalkozások száma stabil maradt. A
vállalkozások döntő része mikrovállalkozás, míg a nagyvállalatok száma
kifejezetten alacsony. A legjelentősebb foglalkoztatók között a közszolgáltatók
dominálnak. A külföldi érdekeltségű vállalkozások aránya kiugróan magas, ezek
azonban jellemzően kis tőke- és nagyobb élőmunka-igényű tevékenységet
folytatnak.

A/9.4. GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Ipari parkok
A már említett logisztikai központ mellett sopron gazdasági fejlődését két ipari park is
szolgálja.

Sopron Dél-Keleti Ipari Park

A Dél-Keleti Ipari Park egyértelmű sikertörténet, magánerőből, közlekedésileg jó helyen,
a 84-es út mentén jött létre. Az IP címet 2005-ben nyerte el: betelepült vállalkozások
száma 8, azonban további több 10 cég működik az IP területén és a hozzá kapcsolódó
területeken (betelepült vállalkozásnak csak azok számítanak, akik telephelyük helyrajzi
száma alapján az Ipari Park cím kiadásakor a felsorolásban szerepeltek – a többiek csak
tulajdonosok, ill. klasztertagok). 2009-2010-ben újabb zöldmezős ingatlanok

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

199

telekalakítása történt meg, és ezzel egyidőben mintegy 2,5 ha terület térítésmentesen
átadásra került az Önkormányzatnak út célú lejegyzésre.
Az ipari park 2013-as beszámolója alapján a legfontosabb adatok az alábbiak:










összterület: 34,3 ha
hasznosítható terület: 31,2 ha
betelepült terület: 11,6 ha
összesen 2663 foglalkoztatott (a betelepült 8 cégnél)
33,46 mrd Ft árbevétel
10,37 mrd Ft beruházási érték
68,8% export arány az árbevételből
19,6 ha rendelkezésre álló szabad terület, még közművek nélkül
a területhez logisztikai központ kapcsolódik.

Az IP-ben műszaki, jogi, pénzügyi és üzletviteli, környezetvédelmi, pályázati és egyéb
szolgáltatások, tanácsadás áll a vállalkozások rendelkezésére. Az IP további fejlesztését
gátolja, hogy a rendelkezésre álló szabad területekhez vezető utak és közművek
hiányoznak, továbbá a már működő belső utak minőségének és kapacitásának fejlesztése
is egyre égetőbb szükséglet.
AZ IP-ben a Hirschler Üvegipari Vállalkozás végez K+F tevékenységet (termékfejlesztés),
az alkalmazott technológia szabadalmaztatás előtt áll.

Sopron Aranyhegyi Ipari Park

Az Aranyhegyi IP a soproni gazdaságfejlesztés másik kiemelt szervezete, mely az
agyagbánya rehabilitációját követően, annak helyén jött létre Sopron északi részén. Az
ipari park címet 1997-ben nyerte el. A hely lakófunkcióra kiválóan alkalmas. Az
ingatlanbefektetők ezt realizálva elérték, hogy lakóterületté minősítsék a terület egy
részét, és intenzív lakópark építésbe fogtak – ez jelentősen megnehezítette az ipari
cégek betelepítését. A telekértékesítés a közművesítés önrészének finanszírozásához is
szükséges volt.
Az IP-ben jelenleg 23 kisebb cég működik, köztük a Harrer csokoládégyár és az Aqua-Filt
Víz- és Uszodatechnika Kft. Az eredeti célt, a technológiai park és innovációs központ
funkciót nem teljesen tölti be, a funkció erősítéséhez további fejlesztés szükséges.
Az Aranyhegyi Ipari Parkban CBC pályázati forrásból korszerű inkubátorházat is építettek,
amelynek tükörprojektje Burgenlandban készült el. A két intézmény között azonban
jelenleg nincs élő kapcsolat.
Az inkubátorház eredeti funkciójának korlátozottan felel meg - a pályázat szerint ugyanis
az épület 1/3-át az Egyetem, 1/3-át kezdő, technológia intenzív vállalkozások kapták
volna, 1/3-át piaci alapon értékesítették volna. Mára az épület döntő részét piaci alapon
működő cégek foglalják el, illetve a Sopron Holding irodái találhatók benne. Az eredetileg
kedvezményes elhelyezést nyert egyetemi K+F központ nem tudta fizetni az emelkedő
bérleti díjat, ezért ki kellett költöznie. A tervezett cégkiválasztási mechanizmus,
amelyben az Egyetemnek komoly szerep jutott volna, ma már nem működik. Az
inkubátorházat elhagyó cégek általában nem az Aranyhegyi IP-t választották telephelyül,
mert ott relatíve drágábbak a telkek, hanem a DK-i iparterületre és a város más
területeire települtek.
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A fentiek ellenére - kedvező elhelyezkedésének köszönhetően - mára már erősen
korlátozott az ipari parkban a kiadható területek száma (minimális teleknagyság 1500
m2). A terület további bővítését a speciális adottságok nem teszik lehetővé. A téglagyár
telke komoly potenciált rejt magában: jelenleg értékesítés alatt áll, jövőbeli sorsa
bizonytalan.
Az IP néhány jellemző adata:





összterület: 63,7 ha
hasznosítható terület: 35 ha
betelepült terület: 26,8 ha
8,2 ha rendelkezésre álló szabad terület.

Az Egyetem mint K+F központ
A felsőoktatást a Nyugat-magyarországi Egyetem jelenti a városban. Tradicionális az
egyetemen az erdészeti és faipari képzés, melyet a művészeti, pedagógiai és gazdasági
képzések tesznek teljessé (részletesen lásd a 8.1 Köznevelés, oktatás alfejezetben). Az
egyetem oktatási szerepe mellett hagyományosan kutatási tevékenységet is ellát.
Az NYME 2012. évi beszámolója alapján a foglalkoztatott oktatók száma 640 fő, ebből a
kutatói létszám 15 fő. Kutatás és kísérleti fejlesztés címen 3.090 millió Ft forrás állt
rendelkezésre, az alábbi megoszlásban:





Költségvetési támogatás: 84,5 millió Ft
K+F feladatra átvett pénzeszközök: 2.960 millió Ft, ebből:
o Kutatási és Technológiai Innovációs Alap: 162 millió Ft
o Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: 2.513 millió Ft
o INTERREG: 285 millió Ft
Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás: 45,5 millió Ft

2012. évben futó kutatási pályázatok száma hazai forrásból 25 db volt, nemzetközi
forrásból 24 db projekt indulhatott.
A gazdasági élethez való kapcsolódás jegyében elmondható, hogy az NYME két 100%ban saját tulajdonú nonprofit társaságot is alapított 2008-ban: az ERFARET Nonprofit Kftt és a KKK Nonprofit Kft-t. Mindkét cég jogelődje önálló, karoktól független szervezeti
egységként működött 2005 és 2008 között.
Az ERFARET Nonprofit Kft. jogelődje, az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi
Tudásközpont (ERFARET) keretében az NYME Erdőmérnöki Karán és Faipari Mérnöki
Karán dolgozó kutatócsoportok 12 ipari partnerrel együtt komplex alkalmazásorientált
K+F projekteket valósítottak és valósítanak meg. Jelentős siker volt, hogy a NyugatDunántúl régióból induló erdő- és fahasznosítási K+F tevékenység egyre inkább országos
hatókörűvé, sőt nemzetközivé vált.
2008-ban a gazdasági társulássá való átalakulás jelentős mértékben korszerűsítette az
eddigi gyakorlatot, mely szerint a K+F igényekkel jelentkező cégekkel egyetemi
intézetek, kutatócsoportok állnak kapcsolatban. A projektek menedzselését és a
technológia transzfer tevékenységet ellátó Kft. átláthatóbb kapcsolatrendszert biztosított,
megkönnyítve ezzel az ipari partnerek helyzetét, hiszen azok több projekt esetén is csak
egy szervezettel kötnek szerződést. A kialakult hálózati rendszer további előnye, hogy a
kutatóknak nem kell a pénzügyi források felkutatásával foglalkozni, hiszen a pályázati és
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innovációs feladatokat egyaránt ellátó menedzsment képes nemzeti és nemzetközi
pályázatok révén további források bevonására az ipari befizetések mellé.
Az NYME másik gazdasági társasága a 2005. január 1. óta működő Kooperációs Kutatási
Központból (KKK) nőtte ki magát. A KKK konstrukció egyik legfőbb célja az volt, hogy
hidat építsen az egyetem és az ipari szféra közé, közelítve ezáltal az egyetemi
kutatásokat az ipari igényekhez, egyúttal bevonja az iparban rendelkezésre álló jelentős
forrásokat az egyetemi kutatások finanszírozásába. Ennek érdekében pár év alatt 18 ipari
partnerrel kötött kutatás-fejlesztési szerződést, mintegy 200 millió Ft értékben. A
szerződések keretében vállalt munka jelentős részét az NYME Erdőmérnöki-, Apáczai-, és
Geoinformatikai Karai végezték el.
A gazdasági folyamatokat értékelve megállapítható, hogy a 2009. évtől kezdődően a
megrendeléseket nyújtó vállalati partnerek kutatás-fejlesztési tevékenysége a kialakult
gazdasági válság következtében jelentősen visszaesett, az innovációs járulék körül
kialakult bizonytalanság pedig tovább növelte a problémát. A két hatás eredőjeként a
cégek jelentősen visszafogták K+F tevékenységüket, illetve jellemzően év végére
halasztották annak eldöntését, hogy mekkora összeget tudnak K+F tevékenységre
fordítani. Ennek hatása a 2012. évben is érezhető volt a NYME KKK Nonprofit Kft.
bevételeinek alakulásán is. (Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem 2012. évi szöveges
beszámolója.)
Külön említést érdemel, hogy az NYME Faipari Mérnöki Kar fontos tagja a Pannon Fa- és
Bútoripari Klaszternek, mely a Nyugat-Dunántúl régióban elsőként szerzett Akkreditált
Innovációs Klaszter címet 2013-ban.
Az egyetem mellett Sopronban kutatással foglalkozik az MTA Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont részeként működő Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet,
ahol mintegy 40 kutató, és további kb. 20 fő mérnök, technikus, ill. kisegítő alkalmazott
dolgozik; ők a geodéziai és geofizikai alapkutatásokban vesznek részt, illetve működtetik
az intézet obszervatóriumait. Fő kutatásaik a geodinamika, szeizmológia, ionoszféra és
légköri elektromosság, magnetotellurika és mélyszerkezet kutatás, mérnökgeofizika, és
más interdiszciplináris területekre koncentrálódnak.
Mindezek ellenére meg kell jegyezni, hogy igen alacsony a K+F tevékenységet végző
vállalkozások száma a városban. Hosszú évek óta felismert probléma, hogy az egyetem
integráltsága Sopron gazdasági szövetébe – a formális együttműködési megállapodások
ellenére – mérsékelt, bár felfedezhetőek a pozitív irányú elmozdulásra utaló jelek.

A gazdaság városrészi koncentrációja
Belváros
A belvárosok mindenütt tradicionálisan a kereskedelem és vendéglátás központjai. A
soproni belvárosban különösen erős a koncentráció; a történelmi belvárost körülölelő
Várkerület volt a bevásárlóturizmus elsődleges helyszíne, itt, valamint a kapcsolódó
„történelmi külvárosnak” nevezett belvárosi területeken található az üzletek jelentős
része, különösen a ruházati, textil, cipőboltok koncentrációja magas. A bevásárlóturizmus
hanyatlásával az igénytelenebb, olcsó cikkeket kereső osztrák célcsoport kiszolgálására
szakosodott üzletek nehéz helyzetbe kerültek. A Várkerület profilváltásának
előkészítéseként nyilvános tervpályázat került lebonyolításra „Sopron – a Várkerület
revitalizációja” címmel. A győztes tervezők egységes szemléletű, engedélyezési
tervdokumentációt dolgoztak ki az önkormányzat megbízásából. A tervek első szakasza
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„A Várkerület értékmegőrző megújítása – I. ütem” c. nyertes funkcióbővítő
városrehabilitációs projekt keretében valósul meg 2013-2015 között. A projekt
gazdaságfejlesztési elemeként megvalósuló Portál Program keretében az örökségvédelem
szempontjainak messzemenő figyelembevételével újulnak meg az érintett épületek,
üzlethelyiségek homlokzatai. A fejlesztés célja a történelmi belvárosban a kereskedelem
és vendéglátás élénkítése, megtelepedésének ösztönzése, ezáltal a belváros életre
keltése, mozgalmasabbá tétele.
A stagnáló vagy visszaeső kereskedelem mellett a soproni belváros a szintén osztrák
vendégkörre alapozó egészségügyi, szépség- és wellness szolgáltatások központja lett,
melyek jellemzően jó minőségű szolgáltatásokkal vonzzák a vendégeket, és
hozzájárulnak a vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem forgalmához. A vendéglátás
jóval kevésbé koncentrált, a Várkerület mellett a történelmi belvárosban, a Poncichter
negyedben és máshol is találhatók jó vendéglők.
A belvárosban jelenleg több szálloda is működik: a Várkerületen található a nívós
Pannónia Hotel, a történelmi belvárosban a Wollner Hotel és a Palatinus Szálló. Ezek a
belváros szélén hotelekkel (Sopron Hotel, Boutique Hotel Civitas, Hotel Mandarin),
panziókkal és apartmanházakkal egészülnek ki.
A soproni belváros jellegzetessége, hogy a kereskedelmi-szolgáltató Várkerület egy olyan
történelmi belvárost vesz körül, amelyben a gazdasági funkció gyakorlatilag alig van
jelen, minimális az üzletek száma, és amely jelenleg főleg adminisztratív, oktatási,
kulturális és szociális lakás funkciókat foglal magába.

Lőverek
Sopron turisztikai szolgáltatói legnagyobbrészt a város délnyugati oldalán található
csodálatos
hegyes-erdős
vidéken,
a
Lőverekben
építették
fel
szállodáikat.
Hagyományosan itt is voltak a soproni klimatikus gyógyhely imázsra létrejött hotelek.
Az Alsó- és Felső-Lőverekben az elmúlt években a négycsillagos Lövér és Fagus hotelek
mellett 2010-ben a Saphir Aqua Hotel is megnyitott, ez azonban egy évvel később már
be is zárt, számos károsultat hátrahagyva. Az alacsonyabb színvonalú szállodák közül
jelenleg is működik a Hotel Szieszta, a Panoráma Hotel és Solar Club Hotel, a 2008-ban
kezdődött válságidőszak hatása ugyanakkor a Hotel Maroni bezárását eredményezte. A
szállodák mellett panziók és éttermek is szép számmal működnek a térségben.

Ipari városrészek
ÉNy-i iparterület

A város tradicionális iparterülete az ÉNy-i, amely a vasút mellé települve, a város
iparának osztrák orientációját tükrözte. Az ipar osztrák kapcsolatai ugyanakkor
jelentősen meggyengültek a szocializmus ideje alatt. A Déli Pályaudvar 1998-ban
megszűnt, a városrész közúti közlekedésének fejlesztése pedig évtizedek óta várat
magára. További probléma, hogy a terület az uralkodó szélirányba esik, a város felé fújja
a szél a port, füstöt, bár mára a szennyező iparágak bezárásával illetve, technológiaváltásával és az ebből eredő emisszió-csökkenéssel a közvetlen légszennyezésnél sokkal
nagyobb problémává vált az üzemek szállítmányozásából származó környezetterhelés
(légszennyezés, zaj- és rezgésterhelés). Az észak-déli összekötő út hiányában a közúti
szállítás teljes mértékben a városon keresztül bonyolódott és bonyolódik ma is.
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A területen lévő számos egykori üzem, telephely a rendszerváltás után feldarabolódott,
az egykori szocialista vállalatok utódai összezsugorodtak, telephelyet váltottak és a
helyükre más, kisebb üzemek települtek. A területen működő üzemek közül
legjelentősebb a Heineken sörgyár. Itt működik továbbá a Falco-Sopron Bútor Kft., a
Sempermed és Semperform Kft., a Hofmann Sopron Kft., az Unimas Kft. és az ADS
Hungary Kft.
A terület egy része barnamezőnek számít, de a viszonylag olcsó, közművesített területek
vonzzák az alacsonyabb fizetőképességű ipari, logisztikai üzemeket. A magántulajdonú
telkek jó része folyamatosan gazdát vált.

DK-i iparterület

A 84-es bevezető út mentén, a GYSEV vasútvonalai által körülhatárolt területen található
Sopron legnagyobb zöldmezős iparterülete. Közlekedési helyzete kiváló, bár a
vasútvonalak beszorítják, és belső útjai ma már nem felelnek meg a növekvő forgalom
igényeinek. A területen az elmúlt évtizedben nagyon gyors fejlődés zajlott.
Itt található a GYSEV Cargo Logisztikai Központja, több korszerű üzem (az ágazati
alfejezetben már bemutatott AWF Autóalkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft., a Hirschler
Üvegipari Vállalkozás, az Euro-Elzett Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., az IMS Connector
Systems Kft., az Ikea Industry Magyarország Kft., de jelentős még pl. a Honti-Szakály
Lakatosüzem), továbbá építőipari cégek, csomagolóeszköz gyártó, fuvarozó, tervező,
szolgáltató cégek. A terület kereskedelmi profilja is jelentős, autókereskedők,
bútoráruház, bevásárlóközpont találhatók itt.
Kópháza felé még jelentős zöldmezős területek állnak rendelkezésre, amelyek
közlekedése, közművesítése azonban nincs megoldva; további fejlesztését tulajdonjogi
problémák is nehezítik. Az iparterület bővítéséhez a befektetővonzás mellett a további
közművesítés és úthálózat-fejlesztés korántsem egyszerű és olcsó problémáját is meg
kell oldani.

Északi városrész
A városrész két élesen elkülönülő részből áll.
Az Aranyhegy és környéke eredetileg iparterület volt, amely a rehabilitáció után egyre
inkább lakó és adminisztratív funkciót lát el. Az Aranyhegyi Ipari Parkban 23 vállalkozás
működik – az elmúlt években jelentős veszteséget jelentett a Wienerberger téglagyár
bezárása. Az IP további területbővítését a speciális adottságok nem teszik lehetővé. Az
inkubátorház egyre inkább irodaházként működik, és számos lakóház épült. A terület
kellemes fekvése, jó közlekedése következtében várható, hogy adminisztratív jellege
erősödik, további irodák költöznek a környékre.
A városrész Aranyhegytől nyugatra eső része a Poncichter negyed külterülete, amely a
szőlőművelés igen értékes területe. Az Északi városrészhez sorolható még a 84-es út
mentén, de már a városon kívül felépített Wabi Szépségcentrum, mely a fogászati- és
szépségklinika mellett szépségszalonnal, hotellel, étteremmel, kávézóval és wellness
részleggel várja a vendégeket. A komplexumot Európa vezető szépségklinikái között
tartják számon.
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Összegzés: Sopron két ipari parkja (Dél-Keleti és Aranyhegyi) egyaránt
népszerű a befektetők körében, további fejlesztésük érdekében azonban
elengedhetetlen a belső közút- és közműhálózatuk fejlesztése – a Dél-Keleti
Ipari Parkban rendelkezésre álló, jelentős nagyságú szabad területek erre
kifejezetten alkalmasak volnának. A hagyományos ÉNy-i iparterület kedvezőtlen
adottságú, megközelítése kizárólag a városon keresztül lehetséges; már kiépült
infrastruktúra miatt megszüntetése nem javasolt. A Belváros és a Lőverek
városrészek gazdaságát a szolgáltató szektor dominálja. Az Egyetem, mint K+F
központ az elmúlt évek kezdeményezései ellenére sem tudott a helyi gazdasági
élet szerves részévé válni.

A/9.5. TURIZMUS
Sopron gazdasági szövetében megkülönböztetett figyelmet érdemlő ágazat a turizmus: a
sokrétű, sokféle vonzerőre épülő, a jelentős szerepet játszó egészségturizmust is
magában foglaló szektor foglalkoztatja a lakosság meghatározó részét, biztosítja – a
gazdasági fejezetben is bemutatott anomáliákkal együtt – a megélhetést.
E fontos gazdasági szerepnek megfelelően a város – szándékai szerint - hosszú ideje
stratégiai ágazatként kezeli a turizmust: az elmúlt két évtizedben számos
turizmusfejlesztési stratégia készült, a bennük foglalt elemek megvalósulása ugyanakkor
esetleges volt. A helyi TDM szervezet (Sopron Régió Turisztikai Nonprofit Kft.) pályázati
forrás segítségével jelen dokumentum kidolgozásával párhuzamosan készíti a 20132020-as időszakra vonatkozó desztinációfejlesztési stratégiáját, mely megteremti a
lehetőséget a térség turisztikai fejlesztéseinek egységben kezelésére. A nemrég létrejött
TDM szervezet munkájának látszata 2014-től várható, a turizmusban kimutatható valódi,
tartós eredmények pedig reálisan csak 3-4 év elteltével valószínűsíthetők.
A TDM stratégia mellett az elmúlt években készült helyi turisztikai témájú
dokumentumok közül érdemes külön is megemlíteni a szintén a TDM szervezet által
készített 2013-as szolgáltatói felmérést, a primer kutatási tanulmányként 2006-ban
elkészített „Sopron város turizmus fejlesztését megalapozó kutatás” c. turisztikai
felmérést (Proprimo Marketing Bt), valamint ennek folytatásaként, de részben eltérő
módszertannal 2008-ból a „Nyugaton a helyzet változatlan” c. munkát (Qualimark Bt.).
A stratégiák szintjén meglévő fejlesztési szándék ellenére a turizmusipar gyakorlati
működése a legutóbbi időkig nem tükrözte ezt a tudatosságot: a jelen fejezetben
bemutatásra kelülő adatok, elemzések, továbbá a helyi szereplőkkel lefolytatott
beszélgetések egyaránt egy kissé a lehetőségek alatt teljesítő szektor képét mutatják.
Nem elég erős a marketing (arculati, ill. imázsproblémák – a város kevés pénzt fordít
erre), hiányoznak a beutaztatók, de emellett problémát jelent a gyakran nem befogadó
attitűdű lakosság: hiányzik a turizmus belső marketingje, a lakosság felkészítése,
általános pozitív szerepvállalás a turizmus, mint helyi gazdasági forrás érdekében. Az
elmúlt években is érzékelhető a szálláshelyek fejlesztésének elmaradása, esetenként
állapotuk romlása; továbbra is megoldatlan a szezonalitás kérdésköre és a viszonylag
rövid átlagos időtöltés – nincs mindig elégséges programkínálat pl. egy teljes heti itttartózkodás megalapozásához.
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Kínálati-keresleti jellemzők
A fent említett anyagok részletesen sorba veszik Sopron és környéke vonzerőit,
turisztikai szempontú jövőképet határoznak meg, marketing eszközökre, valamint
fejlesztési projektekre tesznek javaslatot. Jelen helyzetfeltárás ezek teljességre törekvő
ismétlése helyett a 2008-as IVS-hez hasonlóan inkább összegzésre szorítkozik: a
turizmus működési feltételrendszerét meghatározó jellemzőknek, illetve ezen belül
elsősorban a problémáknak a kiemelésére koncentrál.

Természeti környezet, éghajlat:




hazai viszonylatban egyedinek számító szubalpin éghajlat, klimatikus gyógyhely
státusz, szép természeti környezet (Soproni Tájvédelmi körzet – Soproni
hegység), mely kedvező alapadottság a komplex turisztikai kínálathoz;
Fertő tó (a tó viszonylag kedvezőtlenebb adottságú negyede), Fertő-Hanság
Nemzeti Park világörökségi kultúrtáj a város közvetlen környezetét képezi;
kedvező adottság a komplex turisztikai kínálat aktív, ill. öko-elemeihez. Probléma
ugyanakkor, hogy ezek országos és nemzetközi szinten kevésbé ismertek, a
bennük rejlő potenciál kiaknázatlan.

Határváros:













a város történelmi tranzitútvonalon fekszik, mely magában hordozza a nyitottság,
a többnyelvűség, a polgári hagyományok (kultúra, oktatás) felélesztésének
lehetőségét;
a város az I. világháború vége óta el van vágva természetes, ma Ausztriához
tartozó háttérterületeinek jelentős részétől; Magyarországon belül nyugati
határvárosként háttérbe szorult, egyfajta zárványterület lett, mely - az erős
lokálpatriotizmus és egyéb történeti okok mellett - alapvető szerepet játszott a
bezártság, befelé fordulás kialakulásában; mindezek jelentősége ugyanakkor
fokozatosan csökken;
„nyugat-közeliség” jelentős pozitív vonzerő az ország egyéb területein élő
lakosság felé; az ausztriai munkaerőpiac teljes megnyílásával az elmúlt években
ez még inkább erősödött – a betelepülők ugyanakkor jellemzően csak használják
a várost, de nem érzik magukénak; turisztikai vonatkozásban ugyanakkor a határ
kinyitásával Sopron ebbéli vonzereje jelentősen csökkent (a nyugattól való
elzártságból adódó „egyedisége” megszűnt, a szomszédos osztrák városok épített
öröksége és természeti környezete, adottságai legalább olyan jók, mint a helyiek;
kereskedelmi szempontból kiemelendő, hogy már az 1980-as években lehetőség
volt a Magyarország és Ausztria között, az árak és a kínálat különbözőségén
alapuló bevásárlóturizmus befogadására, ill. annak kiinduló pontjaként való
berendezkedésre;
1990-es évektől megnyílt a lehetőség a bevásárlóturizmust felváltó egészségügyi
turizmus működésére, mely az érintettek számára máig is kiemelkedő
életszínvonalat biztosít;
Bécs, Pozsony közelsége fontos és kiaknázatlan együttműködési lehetőséget kínál;
a határ közelségéből adódóan a turisztikai szektorban is erős a munkaerő-elszívó
hatás: a jó szakemberek mindinkább a határ túloldalán vállalnak munkát, a
Magyarországon elérhető fizetés 2-3-szorosáért;

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó


206

a kint dolgozók látják a jó, pozitív nyugati példát, ezért jellemzően kritikusabbak a
hazai viszonyokkal szemben.

A magyarországi vonzáskörzet





a térségben több országos vagy regionális jelentőségű, a sopronit kiegészítő
vonzerő található (Fertőd, Fertőrákos, Nagycenk stb.);
szép természeti környezet és részben kiépített kerékpárutak vannak;
minőségi szolgáltatók, szálláshelyek, éttermek vannak;
ezek turisztikai csomagban való összekapcsolása térségi kínálat kialakítását teszi
lehetővé, ami eszköz a soproni turisztikai kínálat bővítésére és a turisták
tartózkodási idejének megnyújtására.

Burgenland és Sopron kapcsolata










az „elveszített” háttérterületek, ma osztrák települések hasonló adottságokkal,
vonzerőkkel rendelkeznek (Kismarton/Eisenstadt, a Fertő-tavi települések pl.
Fertőmeggyes/Mörbisch vagy Ruszt/Rust, illetve Szentmargitbánya/SanktMargarethen, Fraknó/Forchtenstein, Doborján/Raiding stb.) – konkurenciát, de
egyben jó példát is jelentenek;
e települések - a magyarországi településekkel ellentétben – igen jelentős
fejlődésen mentek keresztül az elmúlt két évtizedben (Ausztria EU-csatlakozását
követően), aminek következtében a hasonló vonzerőkre magasabb minőségű,
szervezettebb, jobban értékesített kínálati elemek épülnek - ez Sopron számára
fejlesztési kényszert jelent;
a határ teljes megnyitásával olyan regionális kínálat kialakítása vált lehetővé,
mely kiválóan megfelel a változatos, de stabilan jó minőségű termékek iránt
érdeklődő célcsoportok igényeinek – Sopron elemi érdeke az együttműködés;
a burgenlandi kínálathoz sok esetben Sopron biztosítja a szállást – ez önmagában
egyik fél számára sem ideális: nehéz helyzetbe hozza az ausztriai szállásadókat,
itthon ugyanakkor hiányzik a turisták napközbeni költése;
a burgenlandi Fertőpart továbbra is háromszor nagyobb vendégforgalmat bonyolít,
ami komoly kihívás a hazai szolgáltatóknak.

Megközelíthetőség



Ausztria felől kedvező feltételek, ugyanakkor a hazai feltételek rosszak (Budapest
/ repülőtér 3 óra távolság, Győr közel 1,5 óra távolság közúton);
Schwechat, illetve a magyarországi helyi repülőterek közelsége (Győr-Pér) fontos
lehetőség külföldi turisták számának növeléséhez, ugyanakkor továbbra is nagyon
hiányzik a rendszeres Schwechat – Sopron autóbuszjárat (kizárólag
magánszolgáltatók kínálnak transzfert igény szerint).


Épített környezet



történeti emlékek kelta – római – középkori – barokk súlypontokkal: kulturális és
örökségturizmus kínálati elemek, hazai viszonylatban jó állapotban megőrizve;
a történelmi belváros és műemléki épületegyüttesei a kulturális és
örökségturizmus
kínálati
elemeinek
alapját
jelentik.
Ezek
nemzetközi
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viszonylatban ugyanakkor nem unikális látványosságok – az épített környezet
értékei önmagukban nem elégségesek, nem képesek kiemelkedő szintű
nemzetközi turistaforgalom generálására;
jó alapadottságai ellenére a történelmi belváros turisztikai szempontból nem
működik: továbbra is a lakófunkció dominanciája (idős lakossággal), a minőségi
szolgáltatások hiánya, lezárt udvarok és nem megfelelően karbantartott épületek
jellemzik – a mostanra már évtizedes törekvések a belváros élettel történő
megtöltésére egyelőre mérsékelt eredményeket értek el;
történelmi belvároson kívüli városrészek turisztikai szempontú hiányosságai:
o bevezető utak elhanyagolt környezete,
o Lőverek nem minden esetben következetes fejlesztései,
o a
Poncichter negyed
és
Brennbergbánya
turisztikai
szempontú
kitalálatlansága,
o Balf modernizálásának elmaradása,
o hiányos turisztikai táblázottság stb.;
az elmúlt évek jelentősebb magánkezdeményezései elbuktak:
o a város/belváros imázsába illeszkedő kulturális tevékenységet folytató
Körmendi-Csák Galéria a Templom utca 19. szám alatti Hajnóczy-Bakonyi
házból 2009-ben, a Templom utca 18. szám alatti Artner Palotából pedig
2012-ben költözött ki,
o a Liszt Emlékház projekt a tervekkel ellentétben nem valósult meg, jelenleg
nincs semmilyen Liszt-emlékhely a városban,
o magas színvonalú szállodaépítések/fejlesztések;
jelentős hatású lehet a jelenleg fejlesztés alatt álló, döntően EU-s támogatásból
finanszírozott:
o Fertőrákosi Barlangszínház és Kőfejtő: a 2 milliárd Ft összértékű teljes
rekonstrukció során a színházi teret átalakítják, a színpadtechnikát
korszerűsítik, a barlang történetének bemutatására pedig tematikus parkot
rendeznek be. Új fogadóépületet is emelnek, ahol a vendégek
tájékozódhatnak majd a programokról, és jegyet is válthatnak az
előadásokra.
o Fertődi Esterházy-kastély: az épületegyüttes három ütemben és a park két
ütemben történő komplex rekonstrukciója, mindösszesen 5,1 milliárd Ft
forrásból.

Szolgáltatások
Általános jellemzők






Általánosságban hiányzik az egyediség és a tematikus kínálat, arculat,
megjelenés;
az
idegenforgalmi
jellegű
városokban
nélkülözhetetlen
kiskereskedelmi
vállalkozások száma sem magas, sőt a városszéli bevásárlóközpont kialakítása óta
csökken; a belvárosban a turisztikai központok kínálatában elengedhetetlen
minőségi árukínálatú üzletek (ruházat, ékszer, művészeti cikkek, antikvitás)
hiánya a jellemző – bár akad néhány pozitív kivétel;
helyi és térségi hálózatok általános hiánya; a szolgáltatók között alacsony
együttműködési hajlandóság jellemző (hiányzanak a tematikus programok, az
egymásra épülő szolgáltatások, térségi kapcsolatok);
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a turisták költései – a konferencia- és hivatásturizmus, valamint az
egészségturizmus kivételével – jellemzően alacsonyak;
megjelentek útmutató és eredményes kezdeményezések:
o Soproni Borút Egyesület (tudatos, folyamatos fejlesztés, hálózatosodás,
belső minőségellenőrzés, jó marketing),
o Védnöki Táblás éttermek hálózata (a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség védjegye),
o Kékfrank utalvány (pénzhelyettesítő, részletesen lásd a 10.3 fejezetben),
o Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. nemzetközi rangú tematikus
rendezvényei,
o Kulturális és Örökségturisztikai Klaszter: 2012-ben egy nyertes turisztikai
projekt keretében jött létre 24 taggal. Az együttműködés célja a történelmi
belváros egyedi turisztikai arculatának kialakítása és idegenforgalmának
megerősítése, elősegítve ezzel a város és a környékbeli régió fejlődését. A
projektben főként közös marketing tevékenység (pl. belvárosi kulturális
rendezvények megszervezése: Koronaünnep, Szentivánéji Álom stb.)
szerepel, ugyanakkor közös termékfejlesztésre (pl. Sopron pass
hűségkártya, ill. virtuális belvárosi séta) is sor kerül;
a hazai szinten hagyományosan egyedi soproni vonzerők (történeti belváros,
szubalpin klíma, Fertő tó stb.) fokozatos elhasználódása van folyamatban a kinyíló
határok, könnyen és olcsón elérhető hasonló és vonzóbb kínálati elemeket ötvöző
külföldi desztinációk miatt. Továbbra is hiányzik a húzó termék definiálása és
megfelelő tudatos fejlesztése és megfelelő értékesítése – a 2008-as IVS-ben
nevesített Lisztiáda program széleskörű támogatottság híján nem tudott
kibontakozni;
a nemzetközi turisztikai színtéren jelenleg nem versenyképes. A város számára
európai hírnevet a határnyitás és a vasfüggöny lebontása ad(hat) - ennek jó
kiinduló pontja a Páneurópai Piknik hagyománya, mely a civil polgárság
önfejlődésének, a civil Európa önmozgásának emblematikus eseménye.
Sopronnak ebben játszott szimbolikus szerepe közismert. A piknik 20 éves
évfordulója alkalmából 2009-ben a soproni önkormányzat vezetésével Európa
három országából (Magyarország, Ausztria, Németország) nyolc partner
interkulturális párbeszéd keretében egyesítette a nemzeti perspektívákat (Open
borders – Paneuropean Picnic 2009 c. projekt az EU Culture programjának
támogatásával). A minél szélesebb célközönség elérése érdekében a projekt
komplex megközelítést alkalmazott, mely egyaránt magába foglalta a művészeti
(fotóművészet, képzőművészet, zene, filmművészet), oktatási és tudományos
eszközöket, így a múlt emlékei a szemtanúk beszámolóin, fényképeken,
kiállításokon, tudományos előadásokon és zenés rendezvényeken keresztül
elevenedtek meg. A Sopronkőhida határában kiépített Páneurópai Piknik
Emlékhely 2011-ben újult meg, egyszerűségében is nemzetközi jelentőségű.

Múzeumok

A 2008-as IVS-ben leírtaknak megfelelően továbbra is elmondható, hogy viszonylag sok,
de jellemzően nem korszerű, kevéssé élményközpontú múzeum található a városban:
létszámukhoz képest viszonylag kevés látogatót vonzanak. Az utóbbi években a kissé
„poros” múzeumi hálózat felújítása megkezdődött, ám az erre biztosított források
beszűkültek (pl. az önkormányzati múzeumok felújítását célzó Alfa-program támogatási
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kerete). A programkínálat jelentős, ám ezek - a műemléképületek korlátozott
helykihasználhatósága miatt - nem mozgatnak nagyobb tömeget és a rendezvények
marketingje sem tökéletes. Az egyedi kezdeményezések vonzereje szintén gyenge: pl.
Erdészeti Múzeum rendezvényei (visszafogott marketing, kevés látogató).
Részletesebben lásd a 8.5 Kultúra alfejezetben!

Turisztikai programkínálat







Sopronban – turisztikai potenciáljához viszonyítva - kevés valódi nagyrendezvény
és nemzetközi rendezvény várja az érdeklődőket: a nemzetközi/országos
vonzerejű VOLT fesztivál mellett a 60-as évek óta évről évre megrendezésre
kerülő Soproni Ünnepi Hetek megmaradt döntően regionális vonzerejű
rendezvénynek. A részletesen kidolgozott, kitalált és potenciális húzó termék
Lisztiáda program nem igazán működik, a Liszt-tematikában professzionális
osztrák kezdeményezéseknek nem jelent konkurenciát. A VOLT fesztivál kapcsán
kezelendő probléma, hogy a Lővér Kemping területe a Natura 2000
programterület része, melyhez kapcsolódóan 2012. január 1-jétől szigorúbb
szabályozás lépett életbe. A fesztivál és Sopron ekkor ötéves átmeneti időszakot
kapott: a kempingben 2017-ig maradhat a rendezvény, 2018-tól új helyszínt kell
biztosítani számára.
Regionális jelentőségű programsorozatot jelent a Soproni Tavaszi Napok, illetve a
Kékfrankos Nyár; ez utóbbi az egész nyári szezonra (májustól-szeptemberig) kínál
borra épülő programokat. A Barlangszínház megújulása komoly potenciált rejt
magában. Említésre érdemesek még az MKB Aréna musical előadásai, a
Tündérfesztivál, a Fertő Party, az innoLignum Faipari Kiállítás és Vásár, és az év
zárásaként a Soproni Adventi Vásár (forrás: TDM Desztinációfejlesztési
stratégiája, Helyzetfeltárás).
A legtöbb program esetében hiányzik az előre tervezhetőség: legalább már év
elején ki kellene alakulni a pontos, részletes programnak – finanszírozási
forrással. Általános probléma továbbá, hogy kevés főszezonon kívüli program van,
ami a városba folyamatosan érkező turisták (pl. egészségügyi szolgáltatást
igénybe
vevők,
konferencia
résztvevők
stb.)
városban
tartózkodását
meghosszabbíthatná.

Lásd még a 8.5 Kultúra alfejezetben!

Szálláshelykínálat
Kereskedelmi szálláshelyek

A kereskedelmi szálláshelyek számát tekintve az elmúlt évtizedben több megyei jogú
városban – köztük Sopronban is – komoly változások következtek be. A legnagyobb
fajlagos visszaesés Salgótarjánt és Pécset jellemezte, de Sopronban, Debrecenben,
Nyíregyházán, Győrben és Kecskeméten is számottevő volt a csökkenés. Jelentősebb
bővülés következett be ugyanakkor Szegeden, Veszprémben, Dunaújvárosban és
Hódmezővásárhelyen.
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A kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma és kihasználtsága a megyei jogú városokban
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

2011-ben a kereskedelmi szálláshelyek abszolút számát tekintve Sopron az 5. helyen állt
a rangsorban 3.383 férőhellyel; Szeged, Miskolc, Eger és Debrecen előzte meg ezen a
téren. A 2001-hez képest tapasztalt 36%-os (közel 2.000 férőhelyes) visszaesés fő oka
két kemping (1.055 férőhely) és a turistaszállások (814 férőhely) megszűnése, de a
panziók és üdülőházak férőhelyei is számottevően csökkentek (részletesebben lásd a
következő ábrán!). A szállodai férőhelyek száma ellenben határozott bővülést mutat:
2001-ben 2303 db, 2011-ben 2.607 db – ez döntően a wellness szállodáknak
köszönhető, bár megjegyzendő, hogy az előző IVS idején tervezett, a szakma által
nagyon várt minőségi belvárosi wellness szálloda nem épült meg.
A kereskedelmi szálláshelyek abszolút száma mellett hasonlóan lényeges azok átlagos
kihasználtsága. Ezen a téren Sopron kimagaslóan vezet a megyei jogú városok
versenyében 35,6%-os értékével (vagyis egy átlagos szállásférőhely 130 éjszakán át
foglalt a 365-ből), nagyban segítve a gazdaságos üzemeltethetőséget. A szállástípusok
közül a legmagasabb jövedelmet termelő szállodák kihasználtsága a legjobb, 41,3%-os
átlagértékkel, míg értelemszerűen a kempingben a legalacsonyabb.
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A kereskedelmi szálláshelyek férőhelyszámának változása Sopronban 2001-2011
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

Bár Sopron a megyei jogú városok férőhely-rangsorában csak az 5. helyen áll, a
kereskedelmi szálláshelyeken mégis itt töltötték a turisták a legtöbb vendégéjszakát:
2011-ben 439 ezret. 2001-ben ugyanezen mutatóban Sopront még megelőzte Debrecen
és Pécs, melyek jelentősen visszaestek az elmúlt évtized során. Sopron egyik
legjelentősebb hazai vetélytársa turisztikai téren hagyományosan Eger – ezt a
vendégéjszakák száma is jól tükrözi.

Vendégéjszakák száma és átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken a megyei jogú városokban
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
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Sopronban az említett vendégéjszaka-szám kb. 184 ezer turistához kötődik, vagyis az
átlagos tartózkodási idő 2,4 éjszaka, ami alig magasabb a megyei jogú városok
átlagánál. A nem túl kedvező érték a szektor helyi képviselőinek véleménye szerint
döntően a visszafogott programkínálatnak köszönhető – sok turista úgy érzi, hogy nem
feltétlenül tudna egy egész hetet tartalmasan eltölteni Sopronban.
Sopronban a vendégszám és a vendégéjszaka-szám 2001 és 2011 között egyaránt lassú
(ugyanakkor kissé ingadozó) növekedést mutatott, 2012-ben azonban a KSH mindkét
mutató tekintetében közel 16%-os visszaesést regisztrált – egyelőre kérdés, hogy ez
csak a belváros-rehabilitációs építkezések miatt bekövetkezett egyszeri, ideiglenes
jelenség, vagy tartós folyamat kezdetét jelzi. Fontos megjegyezni, hogy a csökkenésért
teljes mértékben a belföldi vendégek elmaradása felelős, a külföldi vendégéjszakák
száma ugyanis kismértékű növekedést mutatott.
Ha nemcsak a megyei jogú városok körében végezzük az összehasonlítást, akkor azt
láthatjuk, hogy 2012-ben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma
alapján Sopron a 9. helyen áll az országos rangsorban: a főváros mellett kizárólag
fürdővárosok és Balaton parti települések előzik meg (közülük azonban négy város is
regionális rivális: Hévíz, Bük, Sárvár, Zalakaros). A Sopron-fertődi kistérséghez tartozó
Hegykő a TOP20-as listán ugyan nem szerepel, de a termálfürdőjének köszönhetően
realizált több mint 91.352 vendégéjszaka szintén impozáns érték.

Település

Vendégéjszakák
száma

Település

Vendégéjszakák száma

1. Budapest

7 412 561

11. Eger

304 187

2. Hévíz

1 004 622

12. Gyula

296 690

3. Hajdúszoboszló

712 764

13. Szeged

250 649

4. Bük

635 181

14. Debrecen

248 397

5. Siófok

625 333

15. Miskolc

243 622

6. Balatonfüred

479 711

16. Pécs

203 138

7. Sárvár

453 000

17. Visegrád

180 914

8. Zalakaros

403 133

18. Harkány

163 625

9. Sopron

369 103

19. Balatonszemes (község)

149 602

10. Győr

357 916

20. Egerszalók (község)

137 828

A legnépszerűbb 20 hazai település 2012-ben a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszaka-száma alapján
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

A turisták közül is külön figyelmet érdemes fordítani a külföldiekre, az ő egy napra jutó
költésük ugyanis átlagosan 2 – 2,5-szerese a hazai turisták költéseinek. A megyei jogú
városok versenyében Sopron 2011-ben a második helyen állt a külföldi vendégéjszakák
számát tekintve: a 2001-2011 közötti időszak kis bővülése is elégséges volt a komoly
visszaesést elszenvedő Eger és Debrecen megelőzésére. Az elmúlt 10 évben a
legjelentősebb bővülést Győr, Kecskemét és Székesfehérvár könyvelhették el - a külföldi
vendégéjszakák számát az összes vendégéjszakára vetítve szintén ez a három város
emelkedik ki, 50%-ot is meghaladó értékekkel. Mindhárom város a jól jövedelmező
gazdasági (hivatás-)turizmusnak köszönheti előkelő pozícióját.
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A külföldiek arányát tekintve Sopron 20,8%-os értékkel 2011-ben alig néhány
versenytársát előzte meg – a 2012. évi belföldi forgalom-visszaesés ugyanakkor több
mint 4 százalékponttal emelte az arányt. A 92.346 külföldi vendégéjszaka közel
kétharmadát mindössze három küldő ország: Németország (24.204), Ausztria (19.635)
és meglepő módon Ukrajna (16.185) tette ki (forrás: Magyar Turizmus Zrt.).

Vendégéjszakák száma és átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken a megyei jogú városokban
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

Egyéb (magán) szálláshelyek

A kereskedelmi szálláshelyek mellett egyéb (magán) szálláshelyeket is megkülönböztet a
KSH. Az ebbe a kategóriába tartozó vendéglátók száma 2001 és 2011 között 70-ről 95-re
bővült Sopronban, mialatt a férőhelyek száma közel duplájára nőtt. 2011-ben 673 db
magánférőhelyen összesen 28.167 vendégéjszakát (döntően belföldi) regisztráltak: a
férőhelyek 8,7%-os átlagos kihasználtsága az üdülőházak és a panziók vonatkozó
értékeit is meghaladja, a szállodákkal ugyanakkor természetesen nem vehetik fel a
versenyt.
Helyi szakemberek elmondása alapján a magán szállásadók száma valójában többszöröse
a hivatalosan bejelentettnek (ami mögött adóelkerülési cél húzódik), ezek azonban
jellemzően nem turisztikai célt szolgálnak, hanem Ausztriában dolgozók veszik igénybe
ágybérlet formájában.
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Speciális turisztikai területek
Egészségturizmus







A globálisan is dinamikusan növekvő jelentőségű egészségturizmus már több mint
két évtizede a soproni turizmus egyik legfontosabb alterülete, ugyanakkor az
ágazat kezelése és elfogadottsága továbbra sem egyértelmű, adózásilag szürke
zónát képez. Egyre több turista (Ausztrián kívül most már Olaszországból,
Svájcból, Angliából) érkezik fogászati, szépészeti kezelésre Sopronba, pontos
számuk azonban nem ismert. Ők sok helyen már komplett csomagban kapják a
kezelést a repülőtéri transzfertől kezdve a szállásfoglaláson át a programok
megszervezéséig – mindezt azonban nem hivatalos formában teszik. Már a 2008as IVS-ben is hangsúlyos problémaként jelent meg, hogy az egészségügyi
szolgáltatók nem képezik szerves részét a hagyományos soproni turisztikai
kínálatnak: a turisztikai szektor hagyományos szereplői nem számolnak velük, s
viszont, hiányzik az egymásra épülés. Továbbra is kérdéses e szektor
jövedelmezőségének hatása az önkormányzat bevételeire (gyakori, hogy nem
soproni illetékességű vállalkozások / orvosok a szolgáltatók, az egészségügyre
általánosan jellemző szürkegazdasági elemek továbbra is kontrollálatlanok).
Az egészségturizmust erősítő adottságok közé sorolható a klimatikus gyógyhely
státusz (a Lőverek tiszta levegője pozitívan hat a légzőszervi problémákkal,
asztmával küszködőkre), a parkerdő sétaútjai, az erdei tornapálya és a számos
túraösvény. A szív- és érrendszeri, vagy mozgásszervi betegségben szenvedők a
balfi kénes vizű gyógyfürdőben nyerhetik vissza egészségüket – az adottságok
jobb kihasználása ugyanakkor csak az intézmény modernizációjával képzelhető el.
A szektor szereplőinek általános véleménye, hogy a minőségi fejlesztések, illetve
a jó marketing tudja továbbra is pozícióban tartani az egészségturizmust.


Aktív turizmus



A Fertő tó nádasai kenutúrákhoz, a nyílt víz és a gyakori szél vitorlázáshoz és
szörfözéshez, a Fertőrákosi-öböl pedig fürdéshez nyújt kitűnő feltételeket. A tavat
1979-ben az UNESCO bioszféra-rezervátummá nyilvánította, 2001-ben pedig a
Világörökség Bizottság a környező településekkel együtt a világörökségi listára is
felvette az egyedülálló kultúrtájat. A Fertő–Hanság Nemzeti Parkban számos
látnivaló várja az érdeklődőket: a gazdag növény- és állatvilág megismerése
mellett vízitúrákon, kenuzáson, csónakázáson vehetnek részt a látogatók. A jól
kiépített kerékpárutak Sopron térségének látnivalókban bővelkedő településein
vezetnek keresztül, a hálózat több fontos eleme azonban még hiányzik (lásd a
15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés alfejezetben!). A változatos táj lovas
túráit csikós bemutatók és borkóstolók egészítik ki. A csatornák és a tavak a
horgászok, az erdők és a vizes élőhelyek a vadászok számára vonzóak. Az ország
egyik legszebb parkerdejében kijelölt turistaútvonalak, erdei tornapálya,
kalandpark teszi változatossá a pihenést. A természetjárókra szurdok, lankák,
jelzett sétautak, kiépített pihenőhelyek és kilátók, számos forrás, patak és tó vár.
A téli sportok kedvelői a Dalos-hegyen és a környező osztrák sípályákon
hódolhatnak szenvedélyüknek – az Ausztriában síelők is gyakran Sopront
választják
szálláshelyként.
(Forrás:
Szántó
Flóra:
Sopron
turisztikai
helyzetelemzése – Kínálat.)
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Gasztronómia

Sopron és környéke egyike a gazdag gasztronómiai kultúrával rendelkező tájaknak, így
nem véletlen, hogy a helyi gasztronómia Sopron fontos turisztikai termékei közé tartozik.
Szolgáltatói a vendéglátóhelyek és a borászatok, borkimérések.
A vendéglátóhelyek száma 2001 (397 db) és 2007 (436 db) között lassú, egyenletes
bővülést mutatott, az elmúlt években viszont számottevő visszaesés következett be,
melynek következményeként számuk a 2012-es KSH-adatok alapján 381-re
mérséklődött, ebből:





étterem, büfé: 190 db;
italüzlet, zenés szórakozóhely: 129 db;
cukrászda: 40 db;
munkahelyi, rendezvényi, közétkeztetést végző vendéglátóhely: 40 db.

A vendéglátóhelyek viszonylag magas átlagárai mögött jelentős színvonalbeli
különbségek húzódnak. Egyre kevesebb a magyaros jellegű étterem, és egyáltalán nincs
is olyan, ahol magyar zene vagy cigányzene szolgáltatás lenne – annak ellenére, hogy a
külföldi vendégek elsősorban ilyen jellegű vendéglátóhelyek vagy egy jó kávézó iránt
érdeklődnek a legtöbbször. Sok esetben sajnos a híres soproni babos (tejfölös-szilvás
bableves, babpogácsa, babsterc, babsaláta, babos rétes stb.) és más poncichter ételek
(erdészgombóc, a marhapacsni, a sváb pörkölt vagy a roston sült kacsamáj) sem képezik
az éttermi kínálat részét (forrás: TDM Desztinációfejlesztési stratégiája, Helyzetfeltárás).
A gasztronómia másik fontos ága a borászat, a helyi tradíciókban és a történelmi
belvárosig bekúszó Ponchichter-negyed unikális elhelyezkedésében rejlő potenciál
ugyanakkor nincs teljes mértékben kiaknázva. Ettől függetlenül több helyi borászat
tevékenysége példaértékű, és pozitív kezdeményezésként megemlíthető még a 2013-ban
átadott Forum Vinorum Borbemutató hely és Vinotéka, mely méltó helyszínül szolgál a
Kékfrankos és más helyi borok (Zweigelt, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot noir, ill.
néhány fehérborfajta) bemutatásához és árusításához.

A turisztikai vonzerők a város szövetében
Belváros

Sopronban – mint minden hasonló jellegű városban - a turizmus egyértelmű működési
területei az épített környezet vonzerőit koncentráló, a történelmi belvárosból és a
történelmi külvárosból álló városszerkezeti egység, a Belváros, illetve a természeti
környezet szépségét nyújtó zöld városrész, a Lőverek.
A Belvárosban található a város összes kulturális intézménye: múzeumok és
kiállítóhelyek, a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, a Petőfi Színház, az Elit
Mozi, valamint az összes egyházi épület és a közszobrok, emlékhelyek jelentős része.
Ezek állapota igen változó: a szépen felújított épületek ellenpontját szolgáltatja pl. a
Deák tér közelében álló Lenck villa és Russ villa, a Papréti Zsinagóga, vagy a történelmi
belvárosban a Cézár ház és Zichy-Meskó palota – ezek számottevő turisztikai és
kulturális potenciáljuk ellenére erősen leromlott állapotúak. A Papréti Zsinagóga
épületére 2013-ban eredményes építészeti és hasznosítási ötletpályázatot hirdetett az
Önkormányzat: a beérkezett 26 pályamű közül a 3 díjazott mellett további 4 pályamű is
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megvételre került - ezek egy-egy kiemelkedő ötlete tovább gazdagíthatja a végleges
tervet.
A Belváros történelmi magjában jellemzően a műemléki épületek, a múzeumok, illetve
néhány szolgáltató egység (vendéglátás) találhatók. A szép, történelmi környezet
problémája a lakó- és adminisztratív funkció dominanciája, a valódi „turistacsalogató”
élet hiánya.
A történelmi belvárost körülvevő Várkerület ad otthont a szolgáltatók egy másik részének
(ide koncentrálódik a mára visszaszorult bevásárlóturizmust kiszolgáló heterogén
kiskereskedelem, illetve az egészségturizmust fogadó rendelők, szépségszalonok jelentős
része). Mint ahogy a gazdasági elemzés bemutatta, a Várkerület problémája a
közlekedési és parkolási problémák mellett a minőségi kereskedelmi szolgáltatások
hiánya.
A Belvárosban a szálláshelykínálat viszonylag csekély, bár itt
legnívósabb soproni szálloda és néhány minőségi panzió is. A
viszonylag nagyobb a kínálat a Belvárosban, nem csupán a belső
negyed külső gyűrűjében is. A szakma véleménye szerint egy
szálloda továbbra is hiányzik a kínálati palettáról.

található az egyik
vendéglátóhelyekből
gyűrűben, hanem a
exkluzív, ötcsillagos

A Belváros problémája az eddig hangsúlyozottak mellett (épületállomány minősége,
funkciók stb.) az egyenetlen turisztikai megjelenés: egységes / egymással harmonizáló,
esztétikus információs táblák, cégérek, utcabútorok, kukák, utcai WC-k stb. hiánya; a
folyamatban lévő fejlesztések ugyanakkor pozitív irányú elmozdulást eredményezhetnek.
Figyelemre méltó a Poncichter negyed: a volt gazdanegyed, mely vendéglátóhelyeknek,
panzióknak ad otthont, a soproni borászat újjáéledésével párhuzamosan újjáéleszthető. A
negyed unikális jellegű Magyarországon, helyzete és állapota nincs összhangban a benne
rejlő lehetőségekkel.

Lőverek

A Lőverek volt a szállodai befektetők – természetes – célpontja: itt található több kisebbnagyobb hotel, panziók, a kemping, valamint számos vendéglátóhely (lásd még a 9.4
alfejezetben!). A Lőverek a város tüdeje, a hegyes-dombos erdős területein turistautak
vezetnek, biciklipálya van, ez a városrész az öko- és egészségturizmus területe. Itt
található a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Várisi úti részlege
(kardiológiai és neurorehabilitációs osztályok), a városnegyed Belvárossal érintkező
részén a Lővér Fürdő – Csik Ferenc Uszoda.
A Lőverek kiválóan alkalmas kisebb (a Soproni Hegység legmagasabb csúcsa 500 m-en
van), a családok, illetve az idősebb célcsoportok számára túrázásra, a természet
értékeinek megismerésére.

Egyéb

A turisztika számára fontos terület még a külső városrészek közül Balf, illetve a Fertő tó.
A balfi Gyógyfürdőkórház (egykori Állami Szanatórium, ma a Soproni Erzsébet Oktató
Kórház és Rehabilitációs Intézet telephelye) az elmaradt fejlesztésekre vár, és a Fertő tó
kínálta lehetőségek teljesebb kihasználása is még várat magára.
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Primer kutatási eredmények
A bevezetőben már említett tanulmányok közül a 2008-ban a Qualimark Bt. által
készített primer kutatás (Nyugaton a helyzet változatlan címmel) és a 2013-as TDM
szolgáltatói felmérés főbb/érdekesebb eredményeit összegezzük az alábbiakban.

Nyugaton a helyzet változatlan (2008)

A primer kutatás célja a Sopronba, illetve térségébe érkező turisták, kirándulók utazási
motivációinak, szokásainak és elégedettségének vizsgálata. A felmérés 1000 fő
kérdőíves, illetve interjú formájában történő megkérdezésével zajlott, köztük 100
külföldi. A kutatás időtartama a szezonalitás hatásának kiküszöbölése érdekében 7-8
hónap volt. Jelen fejezetrészben nem célunk a vizsgálat teljes eredménysorának
bemutatása, inkább csak néhány olyan megállapítást citálunk, melyek kiegészítik vagy
árnyalják az eddig leírtakat.

Látogatási szokások











A megkérdezettek közel 80%-a visszatérő turista, kiránduló;
A külföldiek esetében mindösszesen 12% mondja azt, hogy nem járt még
Sopronban, ugyanakkor mintegy 45%-uk már 5-nél többször;
A külföldi érkezéseket vizsgálva az idelátogatók a határhoz közeli lakosok, és a
bevásárlóturizmusban érdekeltek;
Asszociációs értékek:
o a budapestiek városról alkotott asszociációs sorában a műemlékek, a VOLT
fesztivál, a Fertő tó, a bor és a sör szerepel az első helyeken;
o az ország más városaiból érkező turisták számára Sopront a műemlékek, a
VOLT fesztivál, a bor, és a szép város asszociáció jelenti;
o a községből érkezettek szintén a műemlékeket, a VOLT fesztivált és a sört
említik asszociációs értékként;
o a 2006-os kutatáshoz képest a Tűztorony, a népszavazás asszociációs
értéke jelentősen hátrébb került, és felértékelődött a VOLT fesztivál;
A Sopronba érkező turisták 59%-a autóval érkezik, a kerékpárral érkezők (3%)
nagy részét a külföldiek, elsősorban a kiránduló osztrák, egynapos turisták adják;
A turisták 23%-a nem kirándult más területekre, 28%-uk kirándult, de csak
Magyarországon, míg 49%-uk külföldi kirándulást (is) tett;
A hazai kirándulók által említett fő helyszínek: Fertőrákos, Fertő tó, Fertőd,
Nagycenk;
A külföldi helyszínek közül a turisták Wiener Neustadt, Eisenstadt, Ruszt és Bécs
nevezetességeit emelték ki, illetve az osztrák oldalon található élményfürdőket.

Turisztikai programok, szolgáltatások igénybevétele, értékelésük




Legjellemzőbb program a műemlékek, belváros megtekintése;
Kedvelt program a természetjárás (Károly-kilátó), Fertő tó (fürdés) és az ismert
múzeumok/templomok/kastélyok meglátogatása (Stornó, Bányászati; Kecsketemplom, Szent-Mihály; Fertőd, Nagycenk);
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A bevásárlás elsősorban a régióból érkezők programja - sok esetben Sopron csak
megállóhelyként szerepel Wiener Neustadt, Eisenstadt bevásárlóközpontjai
mellett;
A bevásárlóturizmus sokszor csupán élelmiszervásárlást jelent;
Az ünnepi borprogramok döntően a férfiakat és a baráti társaságok programjai;
A városi egyéb kulturális programokon a régióból érkezetteken kívül kevesen
vesznek részt;
A válaszadók a természetjárást, és az idényjellegű borprogramokat tartják a
legvonzóbbnak, míg a környező falvak általában nem jelentenek attrakciót az ide
látogatók számára;
A turisták általában érdekesnek, másnak tartják a soproni turisztikai kosarat, a
régióbeliek számára viszont nem jelent különösebb vonzerőt;
A fiatalok kedvelt rendezvénye a VOLT fesztivál.

Sopron adottságainak értékelése








A legpozitívabb érték a város jó fekvése (hegy, tó, külföld-határ);
Kedveltségének egyik oka a sok és változatos műemlékek együttese;
Erősnek, de nem kiemelkedőnek tartják a vendéglátást és a szálláshelyek
minőségét, ugyanakkor hiányolják az egyedi gasztronómiát;
A közlekedés, parkolási lehetőséget gyengére minősítették;
Közepesnek minősítik a rendet, tisztaságot, a modernségét és a szórakoztató
minőségét;
Az ár-érték arány elfogadható a nem a régióból érkezők számára.

A helyi TDM szervezet felmérése Sopron és térsége turisztikai desztináció szolgáltatói
körében (2013)
A pályázati forrásból elkészített felmérés 2013. július-augusztusban valósult meg a
soproni turisztikai desztinációban tevékenykedő alábbi tevékenységi körbe tartozó
turisztikai szolgáltatók körében: szállásadás, vendéglátás, borászat, idegenforgalmi
szolgáltatás, idegenvezetés, egészségturisztikai szolgáltatás, idegenforgalmi létesítmény
működtetése, egyéb szolgáltatás. A feldolgozás során 101 kérdőív válaszainak
kiértékelésére került sor, melyet a nagyobb szállodák esetében mélyinterjúk is
kiegészítettek. A vizsgálatba bevont szolgáltatók 53%-a Sopronban, 47%-a a kistérség
más településein működött.
A KSH-s vendégforgalmi adatok elemzése során 2011 után tapasztalt számottevő
visszaesést jelen felmérés is visszaigazolta: a válaszadók 26%-a a forgalom jelentős
csökkenését, 37%-a kisebb mértékű csökkenését jelezte, míg 16% változatlan
forgalommal jellemzi az elmúlt 2 évet. Ezzel összefüggésben alacsony a kisebb mértékű
növekedést (13%) ill. jelentősebb növekedést (6%) közlő válaszadók száma, ami nehéz
piaci helyzetre utal.
A költési adatok hasonlóan kedvezőtlen tendenciákat jeleznek: a jelentős csökkenést
(28,6%), kisebb mértékű csökkenést (32,7%) és változatlan (21,4%) értéket közlő
válaszadók együttes aránya magas, közel 82%. „A forgalom és a költés együttesen
csökkenő mutatói ilyen nagy arány esetén a vállalkozások/intézmények piacon
maradását veszélyeztethetik még abban az esetben is, ha a felmérés nem tekinthető
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térségi szinten reprezentatív volumenűnek. A kisebb (13,3%) ill. jelentősebb mérvű
növekedést (4,1%) jelző válaszadók alacsony aránya is alátámasztja ezt a jelenséget.”

Kínálati elemek, mint motivációs tényezők – a magyar vendégek szempontjából

A magyar vendégek vonatkozásában a leginkább meghatározó jelentőségű vonzerők
Sopron látnivalói (37%), az ausztriai látnivalók (32%), és a világörökségi helyszínek
(27%). Mindhárom vonzerőnél nagyon magas a második „fontos számukra” kategória is,
így 60% feletti összesített választással látható, hogy ez a három vonzerő bír a
legnagyobb jelentőséggel. Viszonylag jól pozícionáltak Sopron és a térség programjai, az
aktív turizmus (vélhetőleg elsősorban a kerékpáros turizmus) és a borturizmus. A
magyar vendégek esetében kevésbé fontos a vásárlás, a wellness turizmus és az
egészségturizmus; ezek elsősorban a külföldi turisták körében népszerűek. A térség
turisztikai kínálatában megjelent új elem a vallási turizmus (a térség bekerült az ún.
Mária-út zarándokútvonalba és megtörtént az útvonal kitáblázása), melynek egyelőre
mind ismertsége, mind kihasználtsága rendkívül alacsony.

A magyar vendégek fő motivációi Sopron és térsége meglátogatására (narancssárga = egyáltalán nem
jellemző; citromsárga = ritkán; zöld = ez is lehet ok; világoskék = fontos számukra; sötétkék = meghatározó)
Forrás: A helyi TDM szervezet felmérése Sopron és térsége turisztikai desztináció szolgáltatói körében (2013,
munkaváltozat)

Kínálati elemek, mint motivációs tényezők – a külföldi vendégek szempontjából

A szolgáltatók véleménye szerint a külföldi vendégeket tekintve a meghatározó
kategóriába - 20% feletti választással - az egészségturizmus (32%), Sopron látnivalói és
szolgáltatásai, és a világörökségi helyszínek sorolhatók. Az egészségturisztikai
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szolgáltatók sok esetben szervezetten oldják meg a külföldi vendégek helyszínre
szállítását, elszállásolását és kezelését. Viszonylag jó pozíciójúak a soproni látnivalók, a
világörökségi helyszínek, a borturisztikai és gasztronómiai kínálat, és noha volumenét
tekintve átstrukturálódott és mérséklődött, még mindig jelentős a bevásárlóturizmus. A
fürdő-, wellness és termálturizmus mérsékelt értékei az osztrák konkurencia előretörését
jelezhetik.

A külföldi vendégek fő motivációi Sopron és térsége meglátogatására (narancssárga = egyáltalán nem
jellemző; citromsárga = ritkán; zöld = ez is lehet ok; világoskék = fontos számukra; sötétkék = meghatározó)
Forrás: A helyi TDM szervezet felmérése Sopron és térsége turisztikai desztináció szolgáltatói körében (2013,
munkaváltozat)

Összegzés: Sopron turisztikai helyzete speciálisnak mondható: a szektor
jelentősége a megyei jogú városokkal összehasonlítva kiemelkedő, a fővárossal
és
a
jelentősebb
fürdővárosokkal
szemben
azonban
egyelőre
versenyhátrányban van, az elmúlt két évben a vendégéjszakák és a költések
terén is számottevő visszaesés tapasztalható. A város veszített vonzerejéből, az
elmúlt bő évtizedben nem tud kilábalni a tranzit szerepből, a turisták csak
viszonylag rövid időt töltenek a városban, költéseik alacsonyak – a már
folyamatban lévő és tervezett fejlesztések azonban pozitív irányú elmozdulást
generálhatnak.

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

221

A/10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

A/10.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI PROGRAM

Költségvetés
Sopron MJV költségvetését alapvetően az országos előírások, valamint a helyi szabályok
és célkitűzések alakítják.

Országos előírások

Magyarországi költségvetési- és államháztartási változások 2014. évben a központi
költségvetésről szóló T/12415. sz. törvényjavaslat alapján




a kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás várható
alakulása: a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a
költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség
javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása;
az
önkormányzati
feladatellátás
és
finanszírozása:
2014.
évben
az
önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben
történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított
és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól, de 2014. évben kiigazításra szorult,
ennek érdekében már 2013. év közben történtek lépések, melyek 2014. évben
beépülnek az alapfinanszírozásba. A kötelező, egyes ágazati feladatellátás pl.
bölcsőde, óvoda, gyermekétkeztetés, egyes szociális feladatok, stb. normatív
mutatók alapján kerülnek várhatóan finanszírozásra.

A helyi önkormányzatok feladataihoz 2014-ben a központi költségvetés a törvényjavaslat
alapján több mint 703 milliárd Ft-ot biztosít, amely a 2013. évi támogatás 108,8%-a.
Az önkormányzatok 2014. évi állami finanszírozásával kapcsolatos főbb változások:


Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben
vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés,
közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását – az
önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – ún. általános jellegű
támogatás szolgálja. A kötelező, egyes ágazati feladatellátás pl.: bölcsőde, óvoda,
gyermekétkeztetés, egyes szociális feladatok stb. normatív mutatók alapján kerül
várhatóan finanszírozásra. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az
önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési
feladatok, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
előirányzat, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.
Szintén változás a beszámítás rendszerében a 2013. évi szabályozáshoz képest,
hogy az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített
sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így
elsődlegesen: „hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz”, majd „egyéb
önkormányzati feladatok támogatása”, „településüzemeltetéshez kapcsolódó
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feladatok támogatása”, és végül az „önkormányzati hivatal működésének
támogatása” jogcímeken.
Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításával elfogadta a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014.
tanévtől történő bevezetését, melynek hatálya kiterjed az önkormányzati
fenntartású óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra is, bértámogatását a
törvényjavaslat tartalmazza.
A központosított előirányzatokon belül két új jogcím került tervezésre:
o az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg, a magántulajdonos árufuvarozók
versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál
jelentkező bevételkiesés ellentételezése;
o a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
jogcím, a támogatásra év közben pályázni kell, elosztása a közlekedési
üzemágazatok súlyozott menetteljesítménye alapján történik.

A törvényjavaslat alapján:
„13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
30. §
(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és
b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási
származó bevétel 100%-a.

költségből

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat
által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési
önkormányzatot illeti meg.
14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek
33. §
(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság
100%-a,
b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési
önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel
összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott,
és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és
végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési
önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel
100%-a,
d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény
szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából
származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője
önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
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e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság
végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.”

Helyi célkitűzések és szabályok

Sopron céljai, melyet SMJV Önkormányzat Közgyűlése 105/2013. (IV. 25.) Kgy.
határozattal fogadott el:






Sopron és ellátási körzete lakosságának, intézményeinek, vállalkozásainak
szolgálata,
a soproni régiót jellemző történelmi hagyományok, a régió társadalmi helyének és
szerepének megőrzése és ápolása,
az önkormányzat tevékenységeinek közvetlen szervezése, egyes átszervezett,
más ellátó rendszerek által kezelt feladatellátásokkal való kapcsolattartáson
keresztül az önkormányzatiság fenntartása, biztosítása,
a rendelkezésre álló források keretei között a működési költségvetés pénzügyi
egyensúlyának megőrzése, a fejlesztési költségvetés pénzügyi egyensúlyának
biztosítása.

A költségvetés-készítés számára meghatározottak:






egyedi költségvetésekben a feladatellátások nevesítése, a bevételek szerkezeti
meghatározása,
a feladatokhoz rendelt erőforrások meghatározásai:
o a személyi,
o a dologi,
o a fejlesztési kiadások,
o a pályázatkezelések ütemezése,
o egyéb kötelezettségvállalások,
a működési költségvetés egyensúlyának fenntartása, a fejlesztési költségvetés
egyensúlyának megteremtése,
a költségvetés végrehajtási feltételrendszerének kijelölése.

A költségvetési koncepcióban alkalmazandó elvek az alábbiak:
1.) Bevételek: reális tervezés fontossága






A helyi adókról szóló törvény változásainak és a jogszabály adta lehetőségek
kihasználása, adószerkezeti változtatások véghezvitele, továbbá a követelésbehajtás eredményességének növelése.
Vagyoni típusú bevételek tervezésénél az előző évek tapasztalatait hasznosítani
kell (jelentős elmaradás jelentkezett a tervezett és a tényleges teljesítés
viszonylatában).
Támogatásértékű bevételek tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani az EU-s
programok várható bevételének meghatározására.
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2.) Tartalékképzés: a nem tervezett események kiadásainak finanszírozására




Általános tartalék a várható bevétel elmaradások fedezetére.
Céltartalék az évközi többletfeladatok finanszírozhatóságára, a konkrét
tevékenységek megnevezésével.
Adósságszolgálati kockázati tartalék az önkormányzati adósságszolgálati
többletterhek teljesíthetőségére (pl.: az árfolyamkockázat enyhítésére), amelynek
forrása az önkormányzati gazdasági társaságoktól kapott osztalék bevételi
többlet, évközben megvalósuló intézkedések következtében jelentkező pénzügyi
többlet (megtakarítás).

3.) A már folyamatban lévő beruházási és felújítási tevékenységek fedezetét biztosítani
kell. Törekedni kell a pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések határidőben történő
befejezésére, a szükséges önkormányzati önrész biztosítására.
4.) A várható kötelezettségeket a költségvetési rendeletben figyelembe kell venni azzal,
hogy a tényszámok ismeretében pontosítani szükséges azokat és azok összegeit. Kiemelt
figyelmet
kell
fordítani
az
önként
vállalt
feladatokra,
melyek
körét
és
finanszírozhatóságát a Mötv. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény) előírásait is szem előtt tartva kell megtervezni. A kötelező
feladatellátás elsődlegességét biztosítani kell.
5.) A működési feladatellátások
takarékosság szem előtt tartása.

során

fontos

az

ésszerűség,

hatékonyság

és

6.) Felhalmozási kiadások tervezésénél elsődlegességet élvez a kötelezettségvállalás
(szerződésben, megállapodásban stb. vállalt kötelezettségek, közgyűlési határozatok), új
feladatok rangsorolása a saját bevételi fedezettség figyelembevételével.
A kiadások csökkentését kell megcélozni olcsóbb, kisebb, hatékonyabb önkormányzati
rendszer kialakításával, másrészt a bevételek ésszerű növelését megfelelő
gazdaságélénkítéssel, a társadalmi igazságérzetet nem bántó, újszerűen igazságos
közteherviseléssel.
A működési és fejlesztési kiadások forrását úgy kell biztosítani, hogy jelentős hitelfelvétel
nélkül mind a működésben, mind a beruházásokban a város hagyományaihoz méltó
fejlődés megmaradjon.
A városüzemeltetésben az emberek nagyobb együttműködése forrás-megtakarítást
eredményezhet, ezzel együtt mérsékelni kell a város további terjeszkedését, mivel
ekkora területen a városüzemeltetés rendkívül költséges.

Vagyongazdálkodás
Az önkormányzati vagyon tulajdonosa maga a város, azaz a lakosság. Az önkormányzati
vagyon mindenekelőtt az önkormányzat feladatainak ellátását kell, hogy szolgálja. A
vagyon hatékony felhasználásának mutatója meghatározóan nem a pénzügyi hozam,
hanem a közfeladatok ellátásában elért társadalmi hozam, pl. az ellátási mutatók, az
intézményi kihasználtság.
A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása a hatályos vagyonrendelet (3/2013. (III.
4.) SMJV Önkormányzat Közgyűlésének önkormányzati rendelete) alapján történik,
amely vagyoncsoportonként rögzíti a döntési szinteket az értékhatárok függvényében
(Közgyűlés, Gazdasági Bizottság, Polgármester). A vagyongazdálkodási feladatok
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A vagyongazdálkodásra vonatkozó végrehajtási feladatokat a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza (18/2017. (VI. 1.) önkormányzati
rendelet).
Az önkormányzati vagyont működtetők elsődleges feladata a vagyongazdálkodással
kapcsolatos stratégia megvalósítása már megfogalmazott prioritások mentén. Biztosítani
kell, hogy a beruházási, üzemeltetési és karbantartási politika által az önkormányzat
vagyona a lehető legnagyobb hozamértéket mind társadalmi, mind pénzbeli hozam
tekintetében elérje, az eszközállomány műszaki állapotának és működőképességének
megtartása és növelése mellett.
Az önkormányzati vagyongazdálkodás két alapdokumentuma a vagyongazdálkodási
koncepció (103/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat) és a vagyonrendelet.
A vagyongazdálkodást a vagyonrendelet mellett az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről szóló rendelet (SMJV Önkormányzat Közgyűlésének 26/2011. (VII. 4.)
önkormányzati rendelete) szabályozza, valamint az éves költségvetési rendelet (7/2013.
(III. 4.) önkormányzati rendelet) szolgál alapul. A vagyongazdálkodásra közvetetten
hatással van a több olyan helyi rendelet, amely az önkormányzati vagyon értékét
befolyásolja, különösen a helyi építési szabályzatok, valamint az önkormányzat
vagyonával való rendelkezés szabályait rögzítő rendelete (pl.: a közterület-használat
szabályairól szóló rendeletek).
Az önkormányzat kiemelt felelősségi körébe tartozik a vagyonnal való felelősségteljes,
átgondolt, tervszerű, hatékony, az önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatés hatásköreit legjobban szolgáló vagyongazdálkodás. A vagyongazdálkodás tekintetében
is helyes törekvés, a kisebb, olcsóbb, hatékonyabb önkormányzatiság elérése. A vagyon
tekintetében a jogszabályok által megszabott feladatok és hatáskörök színvonalas
ellátása érdekében szükséges a vagyon jó állapotban tartása.
Az önkormányzat vagyongazdálkodását négy fő cselekvési, tevékenységi terület köré
lehet csoportosítani:





a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés,
kisajátítás, térítésmentes juttatás elfogadása),
a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás),
vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás, vagyonkezelésbe,
üzemeltetésbe adás),
értékesítés, térítésmentes átadás, csere.

A vagyongazdálkodás tágabb értelemben magába foglalja:



az önkormányzat összes, a tárgyi, a pénzügyi és szervezeti, humán erőforrásokkal
való gazdálkodását, valamint
a közösségek, a lakosság önkéntes felajánlásának hasznosítását.

A vagyongazdálkodásnak olyan módon kell az önkormányzati feladatellátáshoz rendelnie
a szükséges erőforrásokat, hogy az:




igazodjon az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez,
elsődlegesen a közfeladatok ellátását, a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítését szolgálja,
biztosítsa a vagyonnal való felelős, rendeltetésszerű gazdálkodást,
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feleljen meg az önkormányzati vagyon rendeltetésének,
a
működtetés
egységes
elveken
alapuljon,
átlátható,
hatékony
és
költségtakarékos legyen,
biztosítsa a vagyon értékének megőrzését, állagának védelmét, értéknövelő
használatát, gyarapítását, hasznosítását, valamint
elősegítse az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítését.

Az önkormányzati vagyongazdálkodási koncepció célja az önkormányzati vagyon
(vagyonmérleg,
eszközök)
gyarapításával,
fenntartásával,
üzemeltetésével,
hasznosításával kapcsolatos közép- és hosszú távú célkitűzések meghatározása. Az
önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási célkitűzései 2-4 éves időtartamot, hosszú
távú célkitűzései 5-8 éves időtartamot foglalnak magukba.
Törekedni és lehetőség szerint biztosítani kell a források megszerzése során és a források
elosztásánál, hogy az önkormányzati vagyon állagmegőrzéséhez szükséges források
rendelkezésre álljanak.

Önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon funkciója kettős: mindenekelőtt egyrészt infrastruktúrát
biztosít a törvényben előírt kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok
ellátásához, másrészt bevételt teremt az önkormányzat számára a közfeladatok
ellátásához, a vagyon állagmegóvásához, felújításához.
Biztosítani kell, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanról, ingóságról, egyéb
dolgokról részletes költségfelhasználást tartalmazó információval rendelkezzen.
Az
önkormányzat
támogatja
beruházásokat, ráfordításokat.

a

költségtakarékos

működtetéshez

szükséges

Forgalomképtelen vagyon

A forgalomképtelen vagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását
vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet törvény, vagy önkormányzati rendelet
állapít meg.
A vagyonelemek körét maga a nemzeti vagyonról szóló törvény taxatíve határozza meg:
„a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá
tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és
eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló
létesítményekkel együtt, valamint
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére
átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.”
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Jelentősebb forgalomképtelen ingatlanok:
1.) hrsz.: 4622 – közterület, Virágvölgyi út
2.) hrsz.: 5240/8 – helyi önkormányzati út
3.) hrsz.: 5293/9 – út
4.) hrsz.: 6925/7 - közpark
5.) hrsz.: 6718 – közpark, Citadella utca
stb.

Korlátozottan forgalomképes vagyon

A korlátozottan forgalomképes vagyon elsősorban infrastrukturális célú, viszont a
közfeladatok ellátása szempontjából nélkülözhető vagyonelemek az alapfeladatok
sérelme nélkül hasznosíthatóak.
Jelentősebb korlátozottan forgalomképes ingatlanok:
1.) hrsz.: 4449/2 – vízmű
2.) hrsz.: 2576/51 – bölcsőde
3.) hrsz.: 2545/2 – tekepálya
4.) hrsz.: 3895 – óvoda
5.) hrsz.: 6897 – víztároló (vízmű)
stb.

Forgalomképes vagyon

A forgalomképes (üzleti) vagyon funkciója a bevételteremtés, hozam elérése, a köz- és
magánfejlesztésekhez szükséges ingatlan-portfólió biztosítása. A forgalomképes
vagyonnal való gazdálkodás is specifikus. Meg kell felelni a befektetések maximális
biztonságával szemben támasztott követelményeknek, azaz csak olyan vállalkozásba
lehet befektetni, ahol a kockázat mértéke nem haladja meg a bevitt vagyon értékét, az
üzleti vállalkozás tevékenysége nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátásának
biztonságát.
Jelentősebb forgalomképes ingatlanok:
1.) hrsz.: 4968 – beépítetlen terület
2.) hrsz.: 8679 – gazdasági épület és udvar
3.) hrsz.: 9153/30/A – lakóház, udvar
4.) hrsz.: 5341 – beépítetlen terület
5.) hrsz.: 5318/3 – lakóház, udvar
stb.
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Az önkormányzat csak részben, a forgalomképes üzleti vagyonával gazdálkodhat
szabadon. Az önkormányzatnak kerülnie kell a kiemelt kockázatot, és ennek
következtében sok esetben nem célozhatja meg a maximális nyereség elérését: az
önkormányzat számára a közfeladatok ellátásának biztonsága a cél, a szabad források,
vagyonelemek befektetése, hasznosítása fontos feladata a vagyongazdálkodásnak, de
csak korlátozott, ésszerű kockázatvállalás mellett. Az üzleti vagyon hasznosításának
eredményét az elért pénzügyi hozam mutatja (lásd később Önkormányzat
vagyonkimutatása).
Az üzleti vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati
vagy licit kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni.
Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti, csak olyan
gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
Az önkormányzat abban különbözik az összes többi ingatlantulajdonostól, hogy a maga
sajátos eszközeivel (helyi építési szabályzatok, közművesítések) ingatlan fel-, és
leértékelődési folyamatokat tud generálni. A gyakorlatból ismert az a tény, hogy egyes
ingatlanok értéke megnő azzal, ha a Településszerkezeti és Szabályozási Terv, és a HÉSZ
módosításával az adott ingatlan beépíthetővé válik, vagy ha az ingatlant belterületbe
vonják. Kimutatható az is, ha az önkormányzat valahol jelentős fejlesztéseket végez, a
környező ingatlanok ára megnő. Ingatlanfejlesztési cél, hogy célirányos területcserékkel
és vásárlásokkal törekedni kell későbbi fejlesztési célokra alkalmas nagyobb
földterületek, zöldterületek, közparkok kialakítására alkalmas ingatlanok megszerzésére
(cél a zöldfelületek és zöldterületek nagyságának növelése).
Az önkormányzati lakások esetében fontos célkitűzés a lakásállomány szerkezeti
átalakítása, a rossz műszaki állapotú lakóépületeket lehetőség szerint fel kell újítani, a
gazdaságosan nem felújítható lakásokat, lakóépületeket értékesíteni kell. A bérbeadásra
alkalmas lakásokat a lakáskoncepcióban meghatározottak szerint bérbe kell adni.
Az önkormányzati kizárólagos és résztulajdonban álló gazdasági társaságokban
megtestesülő önkormányzati vagyon esetében a gazdasági társaságok hatékony és
költségtakarékos működése a cél, melyet folyamatosan ellenőrizni szükséges.
A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt
kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést.
Pénzügyileg támogatott (pályázati projektek) keretén belül városrehabilitációs projektek
indítása és megvalósítása kiemelt cél, illetve általánosan minden olyan, az önkormányzati
vagyon értékét növelő, de legalább szinten tartását biztosító projektben való részvétel,
amely külső forrás bevonását teszi lehetővé.
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást
lehetőségeket maximálisan ki kell használni.

eredményező

pályázati
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Az önkormányzat vagyonkimutatása (ezer Ft-ban)
2009. év
Törzsvagyon

Megnevezés
ESZKÖZÖK
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések és felszerelések
3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Egyéb tartós részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök
B) Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK
D) Saját tőke
1. Induló tőke
2. Tőkeváltozások
3. Értékelési tartalék
E) Tartalékok
Költségvetési tartalékok
1. Költségvetési tartalék elszámolása
2. Költségvetési pénzmaradvány
3. Kiadási megtakarítás
4. Bevételi lemaradás
5. Előirányzat-maradvány
Vállalkozási tartalékok
1. Vállalkozási tartalék elszámolása
2.Vállalkozási tevékenység eredménye
2.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás
2.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása
F) Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton
kívüli eszközök állománya:
Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön
jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök
állománya:
A mérlegben nem szereplő kötelezettségek, ideértve a
kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos
függő kötelezettségek:
- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)
- Sopron Holding ZRT kötvénykibocsátás
- Sopron Holding ZRT folyószámlahitele
- FKL Kft hitele
- Raabersport Kft hitele
- Pro Kultúra folyószámlahitele
- Sopron Térségi Hulladékg. Társ. kötvénykibocsátás

Forgalom
képtelen
24 886 985
24 886 985
16 264 494
16 093 738
103 235

Korlátozottan
forgalomképes
6 181 538
6 181 538
14 172
5 450 687
5 004 638
25 756

52 521
15 000

420 293

0

0

2010. év

Törzsvagyonon
kívüli egyéb
Összesen
vagyon
10 461 936
10 461 936
357 642
5 526 011
2 222 380
186 788
3 228

41 530 459
41 530 459
371 814
27 241 192
23 320 756
315 779
3 228
0
3 113 615 3 586 429
15 000
0
0
1 361 395 1 361 395
1 361 395 1 361 395
0
0
0
0

Törzsvagyon
Forgalom
képtelen
26 576 591
26 576 591
17 809 304
17 527 160
103 235

Korlátozottan
forgalomképes
6 357 378
6 357 378
8 002
5 635 212
5 077 142
25 766

163 909
15 000

532 304

0

0

2011. év

Törzsvagyonon
kívüli egyéb
vagyon

8 622 491
0

716 679
0

0

0

0

0

3 216 888 12 556 058
0
0

0

0

0

Összesen

10 224 305
10 224 305
355 476
5 447 810
2 194 596
159 680

43 158 274
43 158 274
363 478
28 892 326
24 798 898
288 681
0
0
3 093 534 3 789 747
15 000
0
0
1 360 489 1 360 489
1 360 489 1 360 489
0
0
0
0

0

Forgalom
képtelen

Törzsvagyonon
kívüli egyéb
Összesen
Korlátozottan
vagyon
forgalomképes

Törzsvagyon
Forgalom
képtelen

Korlátozottan
forgalomképes

Törzsvagyonon
kívüli egyéb
Összesen
vagyon

27 198 303
27 198 303
0
18 691 946
18 091 275
154 044
160 852

17 399 822
17 399 822
14 418
16 708 544
16 029 094
174 177
15 375

14 680 054
12 104 685
347 220
7 507 680
2 749 742
633 517
16 810

59 278 170
56 702 810
361 638
42 908 170
36 870 111
961 738
193 037

26 907 025
26 907 025
0
18 116 999
17 735 543
105 072

18 626 297
18 626 297
24 668
17 943 199
17 252 026
26 696

15 490 450
10 874 960
335 753
6 384 887
2 105 309
693 322
21 032

61 023 772
56 408 282
360 421
42 445 085
37 092 878
825 090
21 032

268 003
17 772

489 898

4 107 611

4 865 512
17 772

261 384
15 000

664 477

3 564 360
864

4 490 221
15 864

1 353 760
1 264 361

1 353 760
1 264 361

1 440 742
1 436 951

1 440 742
1 436 951

89 399

89 399

3 791

3 791

0

8 767 287
0

714 164
0

0

0

3 060 530 12 541 981
0
0

0

0

5 187 892
38 433 189

5 187 892
38 433 189

874 237
874 237

874 237
874 237

0

0

0

2012. év

Törzsvagyon

0

0

0

0

712 605

789 417

0

0

8 506 357

676 860

2 896 025 12 079 242
2 575 369 2 575 360
123 150
123 150
1 454 536 1 454 536
517 330
480 353
59 278 179
38 952 423
9 302 101
-810 256
0
705 835
147 699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 619 921
14 599 845
4 728 227
291 849

517 321
480 353
59 278 170
38 952 423
9 302 101
-810 256
0
705 826
147 699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 619 921
14 599 845
4 728 227
291 849

8 790 026

658 430

2 713 578 12 162 034
4 615 490 4 615 490
97 732
97 732
1 249 362 1 249 362
2 907 585
360 811
61 023 772
38 669 898
13 284 954
-2 094 708
0
2 778 517
30 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 575 357
15 145 657
3 939 821
489 879

2 907 585
360 811
61 023 772
38 669 898
13 284 954
-2 094 708
0
2 778 517
30 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 575 357
15 145 657
3 939 821
489 879

2 549 197

5 518 036

911 946
51 946
60 000
600 000
65 000
85 000
50 000

957 283
51 946
60 000
600 000
65 000
85 000

95 337
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

TEVÉKENYSÉGE

ÉS

INTÉZMÉNYRENDSZERE

Az önkormányzatok alapvetően helyi stratégiák, tervek és programok kidolgozásával,
valamint azok megvalósításának koordinációjával segítik elő a település fejlődését. Ezek
sajátos eszközei közé tartozik a szerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a szabályozási
tervek, a közművesítés stb., melyek segítségével képes az önkormányzat ingatlan felvagy leértékelődést elérni (egy ingatlan beépíthetővé válik, vagy intenzívebb beépítés
válik lehetővé az adott területen, esetleg ha egy ingatlant belterületbe vonnak stb.).
Mindez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy ha az önkormányzat valahol beavatkozásokat
eszközöl, a környező ingatlanok értéknövekedésével lehet számolni, mely fejlesztéseket
és gazdaságélénkítést idéz elő.
Az ún. településrendezési szerződések jogi hátteret és keretet is biztosítanak egy-egy
ingatlanfejlesztés létrehozása során, az adott területen érintettek (akár anyagi)
bevonásával.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata elsősorban „háromlábon álló” vállalkozási
szerződéseket kötött szabályozási terv módosítása tárgyában, azon esetekben, amikor a
harmadik fél számára az aktuális, hatályos szabályozási tervi és a helyi építési
szabályzatban megfogalmazott építési előírások nem voltak megfelelőek, korlátozták
fejlesztési elképzeléseiket. Ilyen jellegű kezdeményezés volt a külterületi (Brand-major),
a Balfi és a Lőverek városrészen, valamint Sopronkőhida - Tómalom területén lakóterületi
fejlesztés céljából, a délkeleti gazdasági területen és a Győri Kapu I-II. városrész
területén gazdaságfejlesztés céljából. A harmadik fél költségviselőként jelent meg, a
tervezés finanszírozásának egyik, vagy egyszemélyű kötelezettségvállalójaként. Ezen
fejlesztési célok részben megvalósultak, a gazdasági helyzet, a beruházói „kedv”
függvényében.
A 2008-ban megfogalmazott stratégia sikeres megvalósulásához szükséges volt egy
megfelelőbb szervezeti struktúra, háttér kialakítása, mely hatékony menedzsmentet
biztosíthat a fejlesztések megvalósulásához:






változtatások az önkormányzati hivatal struktúrájában: egy nyertes ÁROP projekt
keretében lezajlott a hivatali struktúra átvizsgálása és fejlesztése; hatékonyabb
szervezet létrehozása;
az önkormányzati tulajdonú Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. részére a
hatékonyság növelése érdekében feladatátadás, mely tehermentesíti az
önkormányzati hivatali struktúrát;
különböző szervezetek létrehozása a kiemelt feladatok megoldását megvalósító,
az önkormányzattal folyamatos kapcsolatban álló, a delegált feladatokat önállóan
és felelősen megvalósító, piaci és térségi partnerekkel együttműködő fejlesztő és
nem hatósági szemléletű intézmények keretében: pl.: Soproni Városfejlesztési
Kft.

Az ÁROP-1.A.2/B-2008-0002 kódszámú, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
szervezetfejlesztése elnevezésű projekt keretein belül megvalósult a hivatal belső
egységei, illetve a hivatal és az önkormányzati intézmények közötti koordináció rendje, a
gazdálkodás eredményességét elősegítő új szabályok is megalkotásra kerültek, és
elkészült az ügyintézést segítő ügyfélszolgálati eljárásrend is.
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A szolgáltatási színvonal emelkedett, az Önkormányzat a forrásaival jobban gazdálkodik,
mely az alábbi célkitűzések mentén történt:








szervezet belső működési folyamatainak fejlesztése,
humán erőforrás fejlesztése,
ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése,
felügyelt intézményekkel való kapcsolat fejlesztése,
gazdasági folyamatok és szemlélet fejlesztése,
valamint mindezek fejlesztések eredményességét mérő mutatószám rendszer és
teljesítményértékelő rendszer fejlesztése,
egyedi,
nem
rendszeres
feladatok
eredményes
ellátása
érdekében
projektmenedzsment technikák megismertetése.

A pályázat megvalósulása során






a projektmenedzsment szemlélet erősödött,
a kollégák között kooperáció javult,
rugalmas munkaidő bevezetésre került,
a felügyelt intézményekkel a kapcsolattartás színvonala emelkedett és
a gazdasági szemlélet hangsúlyosabbá vált.

A hivatali struktúrában a gazdaságfejlesztési kérdésekkel szintén a Városfejlesztési
Osztály foglalkozik, az önkormányzati ingatlan- és egyéb vagyon kezelése a
Városgazdálkodási Osztály kompetenciája (a Sopron Holding Zrt.-vel együttműködve).
Az önkormányzati hivatalon belül a városfejlesztés témája a Városfejlesztési Bizottság
kompetenciájába tartozik, a Közgyűlés által átruházott jogkör alapján. Ez a Bizottság
készíti elő és tárgyalja meg a Testület elé kerülő városfejlesztési témájú ügyeket. A
Hivatal oldaláról a Bizottság munkáját a Városfejlesztési Osztály támogatja. A
Városfejlesztési Osztály három szervezeti egységből áll:




városépítészeti csoport,
pályázati csoport,
beruházási csoport.

A hivatali struktúrán belül egy-egy jelentősebb projekt meghatározott személyhez kerül,
aki a projekt tervezésétől a megvalósulás végéig felelős érte. A projektfelelősök
rendszeresen beszámolnak egymásnak és a feletteseknek is a projekt állásáról,
megvalósulásának folyamatáról.
A Városfejlesztési Osztály és a Városfejlesztési Kft. szoros együttműködésben dolgozik a
sikeres és eredményes fejlesztések érdekében.

Soproni Városfejlesztési Kft.
A Soproni Városfejlesztési Kft. egyszemélyes társaság, 100%-os önkormányzati
tulajdonú, fő feladatköre a városi építési projektek szervezése és a rehabilitációs
projektek menedzselése.
A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága:



hatékonyabb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít,
a fejlesztő társaság az önkormányzati költségvetést tehermentesíti,

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó








232

középtávon olyan forrás- és tervezési koordinációt valósít meg, amely révén a
városrehabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek, és finanszírozásuk is
kiszámíthatóbbá válik,
magántőke bevonására alkalmas szervezet jön létre, ezzel lehetővé válik a
városfejlesztés és városrehabilitáció terheinek megosztása a közszféra és a
magánszféra között,
az önkormányzati, kormányzati és EU-s források pénzügyi és szakmai
szempontból hatékonyabb (multiplikátor-hatást biztosító) felhasználását teszi
lehetővé,
a JESSICA konstrukció igénybe vételére is alkalmassá válhat.

Soproni Városfejlesztési Kft. feladatai az alábbiak:


















Épületépítési
projektek
megszervezése
és
városrehabilitációs
projektmenedzsment.
Az önkormányzati határozattal kijelölt egy, majd további rehabilitációs akció
területek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.
Akcióterületi tervek készítése és vizsgálata.
Az IVS felülvizsgálata, karbantartása.
Gazdaságfejlesztési elemek integrációja.
A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási
partnerek koordinációja, lakosság bevonása.
Beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása.
Fenntartás koordinációja.
Pályázatok és források felkutatása, a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása
(üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése.)
Az adott terület előkészítési munkáinak irányítása, bontások, közműépítési
munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
A közterület rendezési munkáinak irányítása, tervek elkészíttetése, kivitelezési
munkák pályáztatása, megrendelése, a munkák folyamatos ellenőrzése, az
elkészült munkák átvétele.
Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló, illetve felújított egyes
létesítmények esetében a beruházási feladatok ellátása.
A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása.
Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása, a szükséges
pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges
bankhitelek felvétele.
Adminisztratív,
információs
feladatok
ellátása
(kapcsolattartás
az
Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal,
bankokkal).

(forrás: http://www.svf.hu/feladataink/)
A Kft. sokáig 2 fővel működött, de a beinduló projektekhez 2013 decemberében
adminisztratív munkakörben még egy alkalmazottat vett fel, 2014-től pedig a pénzügyi
és számviteli feladatok ellátására alkalmazni kíván egy közgazdasági végzettségű
alkalmazottat. A szociális városrehabilitációs projekt megvalósításához kapcsolódóan
folyamatban van a szociális szakmai képzettséggel rendelkező munkaerő felvétele is.
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A Soproni Városfejlesztési Kft. által végzett projekttevékenységek:









NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 Városközpont értékmegőrző megújítása projekt
projektmenedzseri feladatai;
NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001
Fertőrákosi
Barlangszínház
–
Kőfejtő
értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése projekt projektmenedzseri
és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok;
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 azonosító számon, „Sopron Hubertusz út –
Sopron határállomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése;
NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004
Sopron
Megyei
Jogú
Város
Integrált
Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatához, valamint a Településfejlesztési
Koncepció és Stratégia elkészítéséhez;
NYDOP-3.1.1/B-13-k-2013-0001 Várkerület értékmegőrző megújítása projekt;
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004
Szociális
Városrehabilitáció
soproni
Kurucdombon megnevezésű projekt projektmenedzseri feladatai.

A projektmenedzsment feladatok különösen:























pályázattal kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi és koordinációs feladatok
ellátása,
teljes körű pályázati tanácsadás,
a megvalósítandó projektek valamennyi szereplőjével kapcsolattartás, munkájuk
koordinálása, a kockázati tényezők számba vétele, a kockázatkezelési terv
folyamatosan felülvizsgálata, továbbá a projektgazda támogatása a projekt
kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségek
ellátásban,
a projekt megvalósításának nyomon követése, a beszerzésekre vonatkozó
szerződések tartalmának felülvizsgálata a pályázati előírásoknak, illetve a
támogatási szerződéseknek való megfelelés szempontjából,
a projekt megvalósításával kapcsolatban keletkezett számlák formai és tartalmi
ellenőrzése a pályázati elszámolásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés
szempontjából,
a projekt műszaki vagy pénzügyi tartalmának módosulása esetén a támogatási
szerződés módosításának, változás bejelentésének, esetleges szerződésmódosítás
előkészítése, koordinálása,
a tényleges és tervezett előrehaladás nyomon követése, segítségnyújtás az EMIR
rendszerben való rögzítéshez, a projekt kockázatainak azonosítása és figyelése,
azok menedzselése,
projekt előrehaladási jelentések elkésztése, kifizetési kérelmek összeállítása, a
pénzügyi elszámolás koordinálása, lefolytatása, egyéb szakmai jelentések,
tájékoztatók elkészítése,
a pályázatban bemutatott indikátorok teljesülésének nyomon követése,
az esetleges helyszíni szemle ellenőrzéseken való részvétel,
részletes projektterv, feladatterv összeállítása, egyeztetése a projektgazdával és
az egyéb közreműködőkkel,
koordinációs, egyeztetési feladatok ellátása a projekt teljes időtartama alatt,
kedvezményezett szakmai érdekeinek képviselete,
kapcsolattartás a támogatóval, a végrehajtás intézményi szereplőivel,
a projektzárás feladatainak elvégzése (zárójelentés, pénzügyi elszámolás, projekt
végrehajtásának értékelése, tapasztalatok összegzése),
átfogó monitoring tevékenységek elvégzése,
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a projektben résztvevő egyéb alvállalkozók tájékoztatása és a projekthez
kapcsolódó iránymutatások elvégzése,
projekt kapcsán és azzal kapcsolatosan felmerülő jogi kérdések tisztázásában
aktív közreműködés.

A/10.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG
Az önkormányzat a kívánatos gazdaságfejlesztés irányát meghatározhatja saját tervek,
koncepciók, programok által. Ezek megalkotása széles körű egyeztetések mentén folyik,
így a közös elvek és célok lefektetése az elképzelések megvalósulását reálissá teszi. A
programok, tervek elkészítése a hivatalon belül a Városfejlesztési Osztály koordinálásával
készül el.
Az önkormányzat sajátos eszközei által (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési
szabályzat) az önkormányzat ingatlanérték-növekedést és -csökkenést is képes elérni.
Így az önkormányzat irányított beavatkozásaival egy-egy terület értéknövekedését
idézheti elő, mely megfelelő helyet teremthet további, magánszféra általi
fejlesztéseknek, ezáltal gazdaságélénkítést idézhet elő.
Az Önkormányzat több, egymással párhuzamosan futó tevékenysége folytán a gazdasági
szféra különböző szintjein próbálja az igényeket felmérni, valamint élénkíteni a
gazdaságot.

Portál-program

Sopron MJV belváros-rehabilitációs projekteken keresztül kívánja elérni a történelmi
városrész megújulását, mely ideális helyszínné válhat: a vonzó városi szövet az emberek
számára kellemes tartózkodási helyszínt biztosít, élettel tölti meg a belvárost.
Magánszféra fejlesztéseket is generál, az üzletek tulajdonosainak is megéri további,
újabb beruházásokat létrehozni. Ezen a fejlesztési elképzelésen alapul az ún. Portálprogram is. A portálfejlesztés célja a történelmi belvárosban a kereskedelem és
vendéglátás élénkítése, megtelepedésének ösztönzése, ezáltal a belváros életre keltése,
mozgalmasabbá tétele. A felújítás és átalakítás az örökségvédelem szempontjainak
messzemenő figyelembe vételével történik.
A projekt több éves előkészítési folyamata során folyamatos egyeztetés zajlott Sopron
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Soproni Városfejlesztési Kft. és a projektbe
potenciálisan bevonható gazdasági társaságok között. A Várkerület utcaképét nagyban
meghatározó Portál Program tanulmányterve és engedélyezési tervdokumentációja már
2010-ben elkészült, azonban az évek óta húzódó gazdasági válság hatására nehéz
helyzetbe került üzlettulajdonosok projektbe való bevonása komoly nehézséget jelent. A
fejlesztést gátló további tényező, hogy az érintett szolgáltató egységeket és az üzleteket
gyakran bérlők működtetik, akiknek a hosszabb távú fejlesztés nem áll közvetlenül
érdekében. A program keretében csatlakozó 8 üzlet/szolgáltató (az első két helyszín
tulajdonosa azonos) egyben konzorciumi partnerei is az Önkormányzatnak a Várkerület
rehabilitációjának megvalósításban. A projektbe bevont üzletek egységes elv alapján
megújuló portáljai, a közterület átfogó rehabilitációja és gyalogosbarát terek létrehozása
által, a terület megjelenése nagymértékben javul, kellemes vásárlási és tartózkodási
helyszínné válik.
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Gazdasági fórum

A felgyorsult gazdasági folyamatok között a gazdaság szereplőinek is gyorsan kell
reagálniuk a hirtelen változásokra ahhoz, hogy fennmaradhassanak.
Sopron városvezetése a helyi gazdaság szereplőit a civil szervezetekkel együtt szavazati
joggal vonta be a helyi döntéshozatalba. A közgyűlés munkájához kapcsolódóan aktív
szerepük van a döntések előkészítésében, kidolgozásában és ellenőrzésében is. Az ő
szerepvállalásuknak is köszönhetően működik és fejlődik a város, úgy, hogy Sopron 8
milliárd Ft önrésszel 36 milliárd forint nagyságrendben tudott beruházásokat,
fejlesztéseket megvalósítani.
A fórumot a Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte. A kamara elnöke és a
városvezetés közötti folyamatos és heti rendszeres egyeztetések mellett a helyi
gazdasági élet szereplői közvetlenül is kifejthetik véleményüket, elmondhatják
javaslataikat, feltehetik kérdéseiket a város vezetőinek. Az alábbi témák merültek fel: az
ipari vállalkozások szükségessége, a konferenciaturizmus ösztönzése, az idegenforgalom,
az egészségturizmus még kiaknázatlan lehetőségei, a parkolás.
A gazdaságélénkítés érdekében szükséges olyan ipari fejlesztés létrehozása, amely
korszerű technológiai és környezetbarát háttérrel teremthet pezsgőbb gazdasági
környezetet a térségbe.

Együttműködési megállapodás az Ipartestülettel

Az Önkormányzat és a Sopron és Vidéke Iparkamara együttműködési megállapodást
kötött 2009-ben. (Kivonat a 280/2009. (IX.24.) Kgy. határozatból)











Az Önkormányzat elismeri, hogy az érdekképviseleti szervek közül egyik az
Ipartestület (a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági
érdekképviseleti szerv).
Az Ipartestület tevékenysége előmozdítja a fogyasztói érdekek védelmét, és az
Önkormányzat támogatja fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda létrehozását, és
ebben az Ipartestületre, mint együttműködő partnerre számít.
Az Önkormányzat az ipari szakmunkásképzés területén fokozottan együttműködik
az Ipartestülettel a képzésnek a piaci igényekhez való folyamatos alakításában.
Ipartestület minden évben javaslatot tesz arra, hogy milyen szakmákban
tudnának tagjai munkát biztosítani végzett szakmunkásoknak, illetve milyen
szakmákban tudják biztosítani ipari tanulók szakmai gyakorlatát.
Az Ipartestület tagjai lehetőség szerint a szakképzési hozzájárulásokkal az
önkormányzati fenntartású szakképző iskolákat támogatják.
Az Önkormányzat és az Ipartestület is kifejezi azon szándékát, hogy gazdasági
helyzetértékelés, a város jövőjének stratégiai kérdései, a gazdaságpolitikai
feladatok és célok pontosabb meghatározása érdekében a városban Gazdasági
Tanácsot hozzanak létre az ipari és mezőgazdasági termelők és az Önkormányzat
párbeszédének intézményesülő fórumaként. E fórum szolgálna a helyi és
magasabb rendű jogszabályok végrehajtásának zökkenőmentes megvalósítása
érdekében szükséges egyeztetések színteréül is. A Gazdasági Tanács szükség
szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
A feketegazdaság elleni küzdelem érdekében és a fogyasztóvédelem céljaival
összhangban az Ipartestület vállalkozásminősítő rendszert működtet, amiben a
megbízható, több éve dolgozó, szavatossági kötelezettségeinek rendszeresen
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eleget tevő vállalkozásokat szerepelteti. Önkormányzat vállalja, hogy a
vállalkozásminősítő rendszert minőségbiztosítási és referencia-rendszerként
elismeri, népszerűsíti, lehetőségeihez mérten a jogszabályi keretek között az
abban részt vevő vállalkozásoknak előnyt biztosít.
Az Önkormányzat hazai és uniós pályázati lehetőségekről az Ipartestület
tájékoztatja, és kinyilvánítja szándékát a közös pályázatok benyújtásában és
megvalósításában.
Az Önkormányzat és az Ipartestület együttműködik a kistérségi és regionális
programokban.

Lackner-ünnepség

Lackner Kristóf, legendás reneszánsz eszmeiségű, fejlődés- és művészetpárti
polgármester, akinek egyik üzenete: hogy az egyén boldogulása csak a közösség
érdekében végzett munkában, csak a közösségi célokban megfogalmazva teljesedhet ki.
A városvezetés Sopron legnagyobb adózóival minden évben (1997 óta) személyes
találkozót tart, mely találkozó alkalmával személyesen mondanak köszönetet nekik,
egyrészt munkahely biztosításuk, másrészt tevékenységük sikere miatt is – melyből
származó adóbevétel hozzájárul a közteherviselésben való részvállaláshoz. 2002 óta – az
országban egyedülállóan – a város mecénásainak is köszönetet mond az ünnepségen.
Az Önkormányzat 2010 óta a gazdasági élet szereplőinek (a kamara és az ipartestület
képviselőinek) szavazati joggal, bizottsági tagokként biztosít helyet a közgyűlésben.

Helyi Érdekegyeztető Tanács

Magyarországon jelenleg három településen (Miskolc, Ózd, Budapest, X. ker.) működik
Helyi Érdekegyeztető Tanács (HÉT), de csak Sopronban egészítették ki a három
klasszikus oldalt a civilekkel.
1. önkormányzat: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2. munkaadók: Sopron és Vidéke Ipartestület, Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
3. munkavállalók: szakszervezetek
4. civilek: Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége
A HÉT célja, hogy a négy főbb szektor között lehetővé tegye a párbeszédet és a
konfliktuskezelést, valamint észrevételekkel, javaslatokkal segítse az önkormányzati
jogszabályalkotás folyamatát és segítsen a döntéshozatalban.

A/10.4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
2010-ben a Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak betöltött létszáma 298 volt, 2013.
január 1-én 181. A nagy létszámcsökkenés oka a védőnői feladatok intézményhez
történő kiszervezése, illetve a Soproni járáshoz átadott 68 fő státusz.
2010-ben a dolgozók 77,2%-a nő volt, 2013-ra a férfi munkavállalók aránya 4,8
százalékponttal növekedett. Két évvel ezelőtt az alkalmazottak 57,7%-a volt 40 év
feletti, ez az arány csak minimálisan, 1,3%-kal csökkent. 2010-ben két megváltozott
munkaképességű nő is dolgozott részmunkaidőben: egyikük rokkantnyugdíjas volt és
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elérve az öregségi nyugdíjkorhatárt megszűnt a jogviszonya, másikuk pedig átadásra
került a Soproni járáshoz.
A határozott idejű szerződéssel dolgozók száma 21-ről 13-ra csökkent. Részmunkaidőben
2010-ben 5 nő dolgozott, jelenleg 6 nő és 1 férfi dolgozik ilyen munkarendben. A
részmunkaidőben dolgozók számát növelni kívánja az önkormányzat, ezzel is segítve női
munkavállalók GYES melletti munkavégzését. Távmunkában és alternatív munkarendben
senki sem dolgozott két évvel ezelőtt, és ez a helyzet azóta sem változott, de ezen
foglalkoztatási formák lehetőségének megteremtése jelenleg vizsgálat tárgyát képezi.
Gyakornoki besorolású köztisztviselőt 2010-ben két személyt foglalkoztattak, ez a szám
2013-ben sem módosult.
Az önkormányzat, mint munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatás
során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez
kiterjed a munkaerő-felvételre, az alkalmazásánál az illetmények, a jövedelmek, a
juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az
áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed
továbbá a munkavállalók bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk,
nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük stb. miatti
diszkriminációra. Ez alól kivételt képeznek a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből
egyértelműen következő és szükséges megkülönböztetés esetei.
A Polgármesteri Hivatal családbarát munkaadó, nem válik meg könnyen a kiképzett és
már bevált alkalmazottaitól. 2013. július 1-től jogszabályi változás miatt csak olyan
nyugdíjasok dolgozhatnak a közszolgálatban, akik lemondanak a nyugdíjukról, így
várhatóan nem lesz a hivatalban több nyugdíj mellett foglalkozatott munkavállaló.
A hivatal célja a meglévő munkaerő folyamatos fejlesztése, szakmai képzése, melynek
számos lehetősége áll rendelkezésre:







Szakmai továbbképzés (25 munkavállaló vett részt, ebből 21-en nők, 4-en férfiak
és 18-an 40 év felettiek; ha nem és korcsoport változók mentén egyszerre
vizsgáljuk az egyéneket, az derül ki, hogy a szakmai továbbképzésekben részt
vevő nők közel fele (47,6%) a 41-49 év közöttiek közül kerül ki, míg a részt vevő
férfiak pontosan 50%-a az 50 év feletti. A 40 év felettiek aránya a férfiaknál
3,6%-kal nagyobb a női munkavállalókhoz képest.)
Felsőfokú iskolai rendszerű továbbképzés (1 fő 25-40 év közötti nő)
Nyelvi továbbképzés (1 fő 25-40 év közötti férfi) Az alacsony létszám oka az
anyagi források hiánya mellett abban keresendő, hogy a belépő új munkavállalók
közül a fiatal diplomások mindegyike rendelkezik már legalább egy (esetenként
több) közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával, mivel ez a diplomaszerzés
alapfeltételévé vált.
Szakmai továbbképzéseken: több napos konferencián, tanulmányúton 7 nő és 2
férfi vett részt, 8-an 40 év felettiek.

Szakmai továbbképzésen két évvel ezelőtt 52-en vettek részt, 2012. évben csak 25 fő. A
nők aránya a képzésben résztvevők között 2010-ben 82,7% volt, 2012-ben 1,3
százalékponttal magasabb, a 40 évnél idősebbek aránya 50,0% volt, jelenleg 22,0
százalékponttal magasabb. A szakmai továbbképzésben érintettek létszámának több mint
50%-os csökkenése pénzügyi megszorítások következménye.
Felsőfokú továbbképzésben 2010-ben 7-en vettek részt, ebből ketten voltak 40 év
felettiek, és ketten nők. 2012-ben egy 25-40 év közötti nő vett részt ilyen jellegű
továbbképzésben. A szakirányú továbbtanulás támogatásának ezt a nagymértékű
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A két évvel ezelőtti helyzetfelméréshez képest az idegennyelv-tudással rendelkezők
részaránya minimális mértékben 3,9%-kal nőtt, ezen belül a nemek aránya 0,9%-os
növekedést mutat a nők javára, míg a 40 év felettiek részaránya jelentősen, 7,1%-kal
csökkent.
A cafeteria juttatáson kívül a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény
(Kttv.) további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatások nyújtását tette lehetővé, melyek közül a hivatal és a dolgozók az
alábbiakat választották:






lakhatási támogatásban (Albérleti támogatást),
munkáltatói kölcsönt (Kamatmentes lakáskölcsön, melyek közül egyetlen kérelem
sem került elutasításra. 800.000 Ft igényelhető lakásvásárlásra vagy építésre
(2008-ban még csak 600.000.-Ft); lakáskorszerűsítésre pedig 400.000 Ft (2008ban még csak 300.000.-Ft), melyet max. 15 év alatt kell visszafizetni. Mindkettő
kamatmentes kölcsön, de a bank kezelési költséget számol fel.),
családalapítási támogatás,
fizetési előleg (Fizetési előleget igénylők, illetve a személyi illetményben
részesülők száma 2010. évhez képest csökkent. 54 fő helyett csak 34 fő igényelt
fizetési előleget, illetve 38 fő helyett csak 29 fő részesült személyi illetményben.).

A helyzetfelmérés során feltárt hátrányok enyhítésére a következő területeken tervez
beavatkozásokat a Hivatal (271/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat Sopron Megyei Jogú
Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról):
1.

Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a
munkaügyi folyamatok szabályozásának felülvizsgálata.

2. Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének érvényesülése érdekében:



hátrányos helyzetek kialakulása okainak felülvizsgálata,
az eddigi juttatások, kedvezmények rendszerének folyamatos felülvizsgálata.

3. A hátrányos helyzetű csoportok juttatásokkal való támogatása a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) alapján:







lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás,
albérleti díj hozzájárulás,
családalapítási támogatás,
szociális támogatás,
illetményelőleg,
tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

(A helyzetfelmérés alapján látható, hogy ezeket a juttatásokat az igénylők, illetve a
jogosultak 2012. évben is megkapták.)
4. A negyven év feletti munkavállalók fizikai és egészségügyi igényeinek, az egészséges
életmód elősegítésének érdekében:




ergonómiai előírásoknak megfelelő munkakörülmények biztosításának fenntartása,
speciális felszerelések (ergonómiai szék, szemüveg) biztosítása a veszélyeztetett
csoportoknak,
ingyenes előadások szervezése az egészséges életmód témakörében, amelyhez a
termet a hivatal térítésmentesen biztosítja.
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5. A munkaerő-felvétel területén:













Az álláshirdetéseket mindenki számára hozzáférhető módon, a nyomtatott és
elektronikus sajtóban, az Interneten, a célcsoportok minél nagyobb részének
elérésével teszik közzé, a felvételi beszélgetésekhez, felméréshez szükség esetén
jeltolmácsot, felolvasót biztosítanak.
A felvételnél nem lehet kizáró tényező, hogy a munkavállalónak speciális
eszközökre (pl.: nagy betűs billentyűzet) van szüksége a munka ellátásához.
Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál kor,
nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem tesznek
különbséget. Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetéséhez az
esélyegyenlőségi referens egyetértését kérik.
A Polgármesteri Hivatal munkaadóként továbbra is érvényesíti a horizontális uniós
esélyegyenlőségi elveket, és nyitott fogyatékossággal élő vagy roma származású
munkatársak alkalmazására, amennyiben a mindenki számára egyenlő eséllyel
megismerhető, transzparens felvételi követelményeknek megfelelnek.
A Hivatal a munkaerő-felvétel során az adott munkakör betöltéséhez szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi a hangsúlyt.
A jelöltek kiválasztásánál fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati
munkatapasztalatot és az ezen alapuló megbízhatóságot.
Előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörök betöltésnél a 40 év felettiek
pályázata nem kerül elutasításra arra való hivatkozással, hogy a képzés és a
betanítás korukból következően már nem kifizetődő befektetés.
A felvételi eljárás során tájékoztatják a pályázókat, hogy a Polgármesteri Hivatal
Esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik, s egyben kérik hozzájárulásukat adataik
(név, életkor, családi állapot) nyilvántartásba vételéhez.

6. Munkahelyi előmenetel területén:



a munkavállalói érdekképviseleti szervezet tájékozódhat az előmeneteli
eljárásokról,
létszámcsökkentés esetére programot alakít ki az elbocsátás előtt álló
munkavállalók számára új munkahely keresésére és új munka vállalására történő
felkészítésére.

7. A képzések területén:












a munkavállalók teljes köre számára adott a lehetőség a munkaköréhez
kapcsolódó, illetve az egyéb készség-, és képességfejlesztő képzéseken történő
részvételhez,
a tájékoztatás mindenki számára hozzáférhető és érthető módon történik,
a képzési formákat az érintettek (a képzés területéhez kapcsolódó munkakörben
dolgozók) számára hozzáférhetővé kell tenni,
a képzések a gyermekgondozási, oktatási intézmények nyitvatartási idejében
kerülnek megszervezésre,
a továbbképzésekre való jelentkezők közül előnyben részesülnek a hátrányos
helyzetű csoportokhoz tartozók (pl. számítógépes képzés, idegen nyelvi
képzések),
rugalmas képzési rendszer kialakítására törekszik az Önkormányzat,
képzési szabadság biztosítása bizonyos képzésben résztvevő munkavállalók
számára,
belső képzési rendszer kidolgozása a jogértelmezési, jogalkalmazás területére,
távoktatási képzéseket, továbbképzéseket előnyben való részesítése.
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8. Családbarát intézkedések:





a munkaidő kialakításánál figyelmet fordít az Önkormányzat a munkavállalók
családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolására,
a juttatási rendszerek kialakításánál a kisgyermekes munkavállalók többlet
költségeinek figyelembe vétele (csereüdültetés, családalapítási támogatás),
a
gyermekszülési/gyermekgondozási
szabadságon
lévő
munkavállalókat
egyenrangú munkavállalónak tekinti az Önkormányzat,
a részmunkaidő, távmunka, rész-távmunka lehetőségeinek vizsgálata, a
lehetőségek – munkakörtől függő – bővítése (az ügyfélszolgálatot ellátó
munkatársak esetében ezek az intézkedések a munka jellege miatt nem
alkalmazhatók).

9. A munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése érdekében a Hivatal esélyegyenlőségi
referenst nevezett ki.

A/10.5 LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS
Az önkormányzati lakásokra és önkormányzati helyiségekre vonatkozó bérleti
jogviszonyokban a bérbeadói jogokat a polgármester, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, a Gazdasági Bizottság, az önkormányzati lakások és önkormányzati helyiségek
üzemeltetésével, bérbeadásával megbízott gazdasági társaság gyakorolja.
Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket
magába foglaló lakóházingatlanok, egyéb lakás céljára nem szolgáló ingatlanok, kertek,
földterületek üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátását a Sopron Holding Zrt.
végzi üzemeltetési szerződés keretében.
A lakásállomány szerkezeti átalakítását az alábbiak alapján végzi a Holding:




a rossz műszaki állapotú lakóépületeket lehetőség szerint felújítják,
a gazdaságosan nem felújítható lakásokat, lakóépületeket értékesítik,
a bérbeadásra alkalmas lakásokat bérbe adják.

Az önkormányzati lakásállomány a rendszerváltás óta folyamatosan csökken. SMJV
Önkormányzata jelenleg kb. 1270 db lakásbérleménnyel rendelkezik, az egyéb
bérlemények száma meghaladja az 500-at. A lakások nagy százaléka kisméretű: 11% 30
m2 alatti, 48% 30-50 m2-es, 28% 50-70 m2 közötti kategóriába sorolható, míg a 70 m2
feletti lakások aránya mindössze 13%.

Bérlemények összetétele alapterület alapján
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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A lakásbérlemények szobaszám szerinti csoportosítása alapján jól látszik, hogy a
bérlemények legnagyobb arányban egy-, másfél vagy kétszobásak.

Bérlemények összetétele szobaszám alapján
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A lakásbérlemények jelentős része (26,37%) komfort nélküli, 10,44%-uk félkomfortos,
36,33%-uk komfortos, a fennmaradó 26,85% pedig összkomfortos, azaz a bérlemények
igen kedvezőtlen összetételűek. Komoly probléma, hogy az alacsony komfortfokozatú
lakások komplex felújításának forrása az alacsony bérleti díjakból nem biztosítható, így
jellemzően csak a költségvetés terhére valósíthatóak meg a komfortjavító beruházások.
Pozitív példa ugyanakkor az EU-támogatásból finanszírozott kurucdombi szociális
városrehabilitációs program, melynek keretében 2014-2015-ben 40 db leromlott
önkormányzati bérlakás teljes megújítására is sor kerül a Rodostói utca 2-8. sz. alatti
épületekben.

Bérlemények összetétele komfortfokozat alapján
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Összkomfortos az a lakás, amely legalább






12,0 m2–t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4,0 m2 alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel);
melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással,
villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és
központos fűtési móddal (táv-; egyedi központi vagy etage fűtéssel)

rendelkezik.
Komfortos az a lakás, amely legalább






12,0 m2–t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4,0 m2 alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
közművesítettséggel;
melegvíz-ellátással; és
egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos
hőtároló kályhával, gázfűtéssel)

rendelkezik.
Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de
legalább





12,0 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4,0 m2 alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel;
közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és
egyedi fűtési móddal

rendelkezik.
Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg,
de legalább





12,0 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4,0 m2 alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és
egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint
a vízvétel lehetősége biztosított.

A bérlemények vizsgálatánál összességében elmondható, hogy a lakásállományt
elsősorban kisebb bérlemények alkotják, míg nagyobb alapterületű és szobaszámú
ingatlanok ritkábban fordulnak elő. Az 1-2 szobás, alacsonyabb komfortfokozatú lakások
nagy arányban szociális alapon kerülnek bérbeadásra.
A magasabb szintű bérleményeket elsősorban pozícióhoz kötött bérlők számára tartják
fenn, mint lehetséges lakhatási alternatíva biztosítására (olyan speciális munkaterületre
hívott szakember számára, akik családostul költöznek Sopronba a hiánytevékenység
betöltésére, pl.: orvos).
A bérlemények esetén a bérleti díj megállapítását külön rendelet szabályozza, Sopron
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 25/2011. (VII. 4.) és 26/2011. (VII.
4.) sz. önkormányzati rendeletei.
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A lakbér mértékét szociális helyzet alapján, költségelven, vagy piaci alapon állapítják
meg. A lakbér az önkormányzati lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a
lakóépület állapota, településen, a lakóépületen belüli fekvése alapján kialakított
pontrendszer figyelembevételével kerül meghatározásra (összesen 142 szempont
alapján).
A bérlő kiválasztása történhet: szociális helyzet alapján, pályázat útján, felújítással
meghirdetett pályázat útján, piaci alapon vagy költségelven, bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jog gyakorlása révén, önkormányzati feladatok megoldása érdekében.
A megüresedett önkormányzati lakások bérleti jogát pályázaton kell meghirdetni. A
pályázati hirdetményt a helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az
érdeklődők számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre a meghirdetés és a pályázat
benyújtása között.
A polgármester az önkormányzati helyiségek hasznosítása céljából általában
licittárgyalást köteles kiírni, mely tárgyaláson résztvevők közül - az egyéb feltételek
elfogadása mellett - a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő lesz a
kiírás nyertese. Önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság a feladatai
ellátásához biztosított önkormányzati helyiséget, legfeljebb 5 évi időtartamra adhatja
bérbe. Amennyiben a meghirdetett önkormányzati helyiség jelenlegi funkciójának
megfelelő épületgépészeti, közmű-ellátási beruházás, felújítás szükséges, és a bérlő
vállalja ennek saját költségen való kialakítását, az üzemeltető által elfogadott és
számlákkal igazolt kialakítási költség 50%-át beszámíthatja a bérleti díjba a mindenkori
bérleti díj 50%-ának erejéig az üzemeltető. Kérelemre a Gazdasági Bizottság kulturális,
művészeti, sport és karitatív tevékenységet folytató bérlő esetén, valamint
városgazdálkodási érdek esetén a bérleti díj mértékét csökkentheti.
Szempontok a bérleti díj megállapításához
A
Az önkormányzati helyiség
rendeltetése

B

C

D

E
a bérleti díj
megállapítására
irányuló bérbeadói
ajánlat alsó határa
áfa nélkül Ft/m2/év

fekvése

megközelíthetősége közműellátottsága

1. üzlet, vendéglátó-helyiség, üzleti
célú iroda (bank, utazási iroda
stb.) orvosi rendelő, bemutató
terem

I. övezet
II. övezet
III. övezet
IV. övezet

közterületről nyílik, villany, víz,
köz-területre néző csatorna
kirakata, vagy
portálja van

15 000
13 000
9 000
5 000

2. termelő, javító műhely, üzem,
nem üzleti célú iroda,
postahivatal, fogyasztási
szolgáltató helyiség

I. övezet
II. övezet
III. övezet
IV. övezet

közterületről nyílik, villany, víz,
köz-területre néző csatorna
kirakata, vagy
portálja van

12 000
8 000
5 000
4 000

3. raktár

I. övezet
II. övezet
III. övezet
IV. övezet

-

4. pince

I. övezet
II. övezet
III. övezet
IV. övezet

-

-

villany, víz

8
8
4
4

000
000
000
000

900
900
800
400
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5. gépkocsitároló

-

-

villany, víz,
csatorna

4 000

6. oktatás, művelődés, szociális célú
helyiségek (kiállító terem,
múzeum, könyvtár, tanműhely,
oktatási kabinet, kultúrterem,
színház, öregek napközi otthona,
alapellátást biztosító orvosi
rendelő, gyógyszertár a
privatizációig, műterem stb.)

-

-

villany, víz,
csatorna

4 000

Forrás: 1. Melléklet a 25/2011. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

Összegzés: Az önkormányzati gazdálkodás egyik fontos eleme a lakás- és
helyiséggazdálkodás. Az önkormányzati lakásállomány a rendszerváltás óta
folyamatosan csökken: a város jelenleg kb. 1270 db lakásbérleménnyel
rendelkezik, az egyéb bérlemények száma pedig meghaladja az 500-at. A
lakások döntő többsége egy, másfél vagy kétszobás, az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya a városi átlagnál jóval magasabb, állapotuk sok
esetben leromlott. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátását
a Sopron Holding Zrt. végzi üzemeltetési szerződés keretében.

A/10.6. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS
Az Önkormányzat működési feladatellátásainak során fontos az ésszerűség, hatékonyság
és takarékosság. A kiadások csökkentését célozza meg olcsóbb, kisebb, hatékonyabb
önkormányzati rendszer kialakításával, valamint az egyes szervezetei és intézményei
közötti hatékony, eredményesebb munkamegosztással. Így a jelenlegi intézményi
struktúra hatékonyan látja el feladatait, hozzájárul az önkormányzatnak a megváltozott
gazdasági környezetben folytatott, a gazdaság és a lakosság igényeihez igazodó
feladatellátáshoz.

2013-ban fenntartott önkormányzati intézmények:



Polgármesteri hivatal (Fő tér 4.)

Oktatási intézmények: óvodák, bölcsődék





Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf (Ady Endre u. 176.)
o Hársfa Sori Tagóvoda (Hársfa sor 1/c)
o Brennbergbányai Tagóvoda (9408 Brennbergbánya, Soproni út 22.)
o Jegenye Sori Tagóvoda (Jegenye sor 1/a)
o Kőszegi Úti Tagóvoda (Kőszegi út 16.)
o Gesztenyés Körúti Tagóvoda (Gesztenyés krt. 2.)
Hermann Alice Óvoda (István bíró u. 1/a.)
o Balfi Tagóvoda (Sopron-Balf, Fő u. 13.)
o Halász Utcai Tagóvoda (Halász u. 27.)
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o Király Jenő Utcai Tagóvoda (Király Jenő u. 1.)
o Kurucdombi Tagóvoda (Rozália u. 3.)
o Sopronkőhidai Tagóvoda (Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 14.)
Trefort Téri Óvoda (Trefort tér 11.)
o Dózsa György Utcai Tagóvoda (Dózsa György u. 29.)
o Jereváni Kék Tagóvoda (Soproni Horváth József u. 4.)
SMJV Egyesített Bölcsődék (Székhely: Szarvkői u. 1.)
o Kuckó: 9400 Sopron, Deák tér 25
o Bóbita: Király J. u. 1.
o Napraforgó: Vasvári P. u. 2.
o Zöld Ág: Soproni H. J. u. 6.
o Csodaország: Kőműves köz 4.

Szociális intézmények








Soproni Szociális Intézmény (Kossuth Lajos u. 10.)
Szociális Alapellátások Intézete (Kossuth Lajos u. 10.)
Idősek Otthona (Balfi u. 80.)
Hajléktalanokat Ellátó Intézet (Kossuth Lajos u. 10.)
Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete (Vasvári P. u. 2/a.)
FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. (Fraknói u. 22.)

Közművelődési intézmények





Széchenyi István Városi Könyvtár (Pócsi u. 25.)
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. (Liszt F. u. 1.)
Soproni Múzeum (székhely Fő tér 8.; Fő tér 6. Fabricius ház, Fő tér 7. Tábornok
ház, Fő tér 2. Patikaház, Bécsi u. 5. Pékház, Orsolya tér 5. Lábasház, Új utca 2224. Középkori „Ó”- zsinagóga, Deák tér 1. Néprajzi kiállítás és Síremlékek,
Óbrennbergi út 14. Bányászati Emlékkiállítás, Fő tér – Tűztorony)

Egyéb intézmény



Központi Gyermekkonyha (Besenyő u. 11-13.)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, de SMJV Önkormányzata által
működtetett oktatási intézmények:
Általános Iskolák







Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola és Speciális Szakiskola (Petőfi tér 3.)
Deák Téri Általános Iskola (Deák tér 78.)
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule
Ödenburg (Fenyő tér 1.)
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Ferenczy J. u. 1.)
Lackner Kristóf Általános Iskola (Révai M. u. 2.)
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Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Halász u.
25.)

Középiskolák








Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola (Teleki Pál u. 26.)
Handler Nándor Szakképző Iskola (Halász u. 9-15.)
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium
(Ferenczy J. u. 3., Ferenczy J. u. 60.)
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Kollégium (Ferenczy J. u.
60.)
Széchenyi István Gimnázium (Templom u. 26.)
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium (Ferenczy J. u. 7.)

Művészetoktatási intézmények



Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Szélmalom u. 17.)

Egyéb intézmény



Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ (Mátyás király u. 18.) - MEGSZŰNT

Az önkormányzati fenntartású intézményeken felül nem önkormányzati fenntartású
intézményeket is támogat az Önkormányzat.

Név

Előirányzat*

Bánfalvi Óvoda

8,91%

Hermann Alice Óvoda

9,84%

Trefort téri Óvoda

7,44%

Széchenyi István Városi Könyvtár

3,47%

Soproni Múzeum

3,60%

Központi Gyermekkonyha
Egyesített Bölcsődék
Soproni Szociális Intézmény
KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett okt. intézmények

16,64%
9,98%
30,85%
9,25%

* 2013. évben tervezett előirányzat

Az Önkormányzat számos feladatát kiszervezi, elsősorban önkormányzati fenntartású
gazdálkodó szervezetek körébe. Ezen gazdálkodó szervezetek a Sopron Holding Zrt., a
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., a Hulladékgazdálkodási Kft., a FORENO Nonprofit Kft.
és a Soproni Városfejlesztési Kft., melyek feladatai és feladatmegosztása részletesebben
a releváns ágazati fejezetekben kerülnek bemutatásra.
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A/10.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Stratégiai keretrendszer
Az önkormányzat 2014 tavaszáig környezetvédelmi programja alapján középtávú
energiagazdálkodási
programot
kíván
készíteni.
Az
önkormányzat
energiagazdálkodásával kapcsolatos tervek:




Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntarthatósági terve (333/2010.
(XI. 25.) Kgy. határozat melléklete);
Sopron Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2010–2015;
energiahatékonysági tanulmány (SMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő
intézménynek energiatakarékos felújítására vonatkozó megvalósíthatósági
tanulmány (Energie Contracting Kft., 2005.)).

Az intézményi energiahatékonyság nem csupán a nemzetgazdaság, hanem azon belül az
önkormányzatok költségvetése szempontjából is fontos kérdés. A növekvő energiaárak
miatt egyre nagyobb részarányt képvisel a közvetlen energiaköltség, tehát – ha még a
környezetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyjuk is – a puszta gazdasági érdekek
is az intézményi energiaracionalizálás felé mutatnak.
Az energiaracionalizálási beruházások elvégzését motiválja az a tény is, hogy a
technológiai fejlődés eredményeképpen az energetikai rendszerek racionalizálhatók,
ezáltal az energiaköltségek csökkenthetők, sőt felhasználóbarátabb és környezetkímélőbb
megoldáshoz jutunk. Az energiafelhasználás jelentősen hat a környezet minőségére, amit
a lehetséges és ésszerű minimumra kell csökkenteni.
Az önkormányzat az energiaracionalizálással összefüggő pályázatokat prioritásként
kezeli, melyet jól példáz a Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek, GUTS – Green
Urban Transport Systems elnevezésű nemzetközi partnerségi projektben vezető
partnerként való részvétel. A településszerkezeti és településhálózati kérdések a modern
nyugati társadalmakban az össztársadalmi szintű energiapazarlás egyik legjelentősebb
kiváltó okát jelentik, hiszen a városok térbeli szétszóródással, szétterülésével ("urban
sprawl") a szuburbanizációs folyamatok következtében létrejött településrendszer által
gerjesztett lakossági mobilitási kényszerpályák alakultak ki, azaz az egyén kényszerű
motorizációja igen jelentős terhet ró a városra.

Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek, GUTS – Green Urban Transport Systems
projekt

A projekt kezdeményezője, Sopron városa kiterjedt történelmi belvárossal rendelkező
középváros. A városban jelentkező növekvő forgalom (amely a turizmus, és a
munkahelyükre ingázó lakosokból ered) növekvő szennyezésnek teszi ki a várost. Sopron
tehát stratégiai célként tűzte ki a közlekedési rendszereinek fenntartható alapokra való
helyezését.
Európa-szerte aktuális kérdés a városok számára, hogy hogyan alakítsák át
tömegközlekedési rendszereiket korszerűbb, a 21. század kihívásainak megfelelő módon.
Ez a dilemma három alapvető kérdés körül forog:
1. a tömegközlekedés vonzóbbá tétele, ami által növekedhet a tömegközlekedés
használat és csökkenhet a magánautó használat,
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2. a tömegközlekedés rendszer működéséből fakadó negatív környezeti hatások
mérséklése,
3. a növekvő energia árak és a bizonytalan ellátásból eredő veszélyek mérséklése, a
külső energiaforrásoktól való függetlenedés, amely a hosszú távú pénzügyi
fenntarthatóságot biztosíthatja.
A projekt átfogó célja, hogy a fenntartható városi közlekedést előmozdítsa olyan
előkészítő lépésekkel, amelyek révén a városi tömegközlekedés új, megújuló
energiaforrásokon alapuló rendszerekké alakul át, ezáltal segítve a projektben résztvevő
partner-városokat abban, hogy a tömegközlekedési rendszereik energiaellátását tekintve
egyre önellátóbbak legyenek, és egyben csökkenjenek a közlekedésből származó
környezeti ártalmak.
A projekt specifikus céljai:
1. „Kormányzás” és társadalmi felelősség: a felelős szervezetek felkészítése az új
rendszerekre történő átállásra, együttműködési modellek kialakítása, és a
társadalom érzékennyé tétele és a zöldebb környezet, zöld közlekedési
megoldások iránt;
2. pénzügyi fenntarthatóság és a finanszírozás kérdéseinek vizsgálata, konkrét
modellek kidolgozása;
3. technológiai megvalósíthatóság (különböző megújuló energiaforrások használata)
vizsgálata.
A projekt négy munkacsomagra oszlik:
1. Projekt Menedzsment és koordináció
2. Projekt Kommunikáció és disszemináció
3. Technológiai és pénzügyi megvalósíthatóság tesztelése és értékelése
4. Nemzetközi stratégia a tiszta közösségi Közlekedési rendszerekhez

Önkormányzati energiafelhasználás
Az önkormányzat és önkormányzati szervezetek, intézmények energiafelhasználása több
energiahordozón alapul:




Elsődleges energiahordozók:
o szénhidrogének (földgáz, propán-bután gáz, olaj),
o szén,
o megújuló energiahordozók.
Másodlagos energiahordozók:
o elektromos energia,
o távhő.

Az önkormányzat energiafelhasználása elsősorban fosszilis energiahordozókon alapul.
Azok közül is leginkább a földgáz, melynek fűtési célú felhasználása csökken az épületek
hőtechnikai korszerűsítésével és a megújuló energiaforrások térnyerésével.
Az önkormányzat szándékában áll, és amint teheti – anyagi és fizikai feltételek
teljesülése mellett – használja is a megújuló energiaforrásokat.
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A napenergia – a villamos és hőtermelő eszközök – a technológia magas beruházási
költségei miatt, leginkább csak nyertes pályázatok megvalósulása esetén valósul meg.
A közvetlenül jelentkező energiaköltség-megtakarítás mellett, nem tekinthetünk el az
üzemeltetési
és
karbantartási
költségek
racionalizálásából
származó
további
megtakarítástól, melyet akár béremelésre vagy műszaki fejlesztésre lehet fordítani. Az
üzemeltetési és karbantartási költségek csökkenése adódhat majd egyrészt a bevezetett
új technológiák kisebb karbantartás igényéből, felhasználóbarátabb üzemeltetéséből,
másrészt különböző szervezeti és adminisztratív intézkedésekből is.
Általánosságban elmondható, hogy a fűtési és melegvíz üzemeltetési, villamos energia és
vízfelhasználási költségek kb. 7-9%-át teszik ki egy önkormányzat által működtetett
átlagos intézmény összes éves üzemeltetési költségének. A régi épületek egykori egyedi
szén vagy koksztüzelésű kályháit a földgáz üzemmódra való átálláskor kicserélték
gázkazánra. A rekonstrukció javította a rendszer gazdaságosságát és környezetkímélőbb
üzemeltetés valósult meg, de a fűtési rendszer többi elemei legtöbbször érintetlenül
maradtak. Az elmúlt évek alatt az üzemeltetési költségek folyamatosan növekedtek az
energiaárak,
a
munkabérek
és
a
karbantartási
költségek
növekedésének
következményeként. A fentiek miatt az elmúlt években az intézményi épületek
energetikai jellegű rekonstrukciója megindult, az erre irányuló igény felerősödött.

Fűtési energia, hőellátás

Egy épület éves hőenergia-felhasználását az alábbi tényezők befolyásolják:





az épületburok transzmissziós hővesztesége (k-érték),
kazán műszaki színvonala,
fűtési rendszer műszaki színvonala,
fogyasztói szokások.

Az épületek felújításakor számos intézkedés válhat szükségessé, mint külső
homlokzatok, tetők hő- és vízszigetelése, nyílászárók cseréje illetve épületen belüli
épületgépészeti és villamos berendezések korszerűsítése, melyek mind hozzájárulnak a
fűtési energia megtakarításához.
Sopron Város közintézményei az önkormányzat tulajdonosi és üzemeltetési hatáskörébe
tartoznak, így az óvodák és iskolák energiaszámláinak kifizetésének fedezete
túlnyomórészt az önkormányzat központi költségvetéséből származik.
Az önkormányzat már eddig is nagy erőfeszítéseket tett mind a világítási, mind pedig a
fűtési rendszer hatékonyságának emelésére, közintézmények közül számos részben vagy
többségében korszerűsítve lett.
Az intézmények harmadában korszerű vagy felújított kazán található, harmadában az
üzemelő kazánok jobb megfelelősége, a fűtési rendszer hatékonysága érdekében további
beruházás célszerű. A kazánok között van, amelyik részben vagy egészben biztosítja az
épület használati melegvíz ellátását is, de van olyan, amelyik csak fűtést szolgáltat és a
használati melegvíz előállítására bojlerek üzemeltetése szükséges.
Az önkormányzati közintézményekben sok helyen találkozunk korszerű vagy még jó
állapotú kazánokkal, berendezésekkel, fűtési rendszerekkel, azonban az intézmények
harmadában indokolt lehet kazáncsere, illetve korszerűsítés.
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Sopron Megyei Jogú Város intézményei és közhasznú társaságai fűtési módjai (2013.)
Ssz.

Intézmény

Fűtési mód

1.

Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf

Gáz

2.

Hársfa Sori Tagóvoda

Gáz

3.

Brennbergbányai Tagóvoda

4.

Jegenye Sori Tagóvoda

5.

Kőszegi Úti Óvoda

6.

Gesztenyés Körúti Tagóvoda

Gáz

7.

Hermann Alice Óvoda

Gáz

8.

Halász Utcai Tagóvoda (Halász utca 27. és 46.)

Gáz

9.

Kurucdombi Tagóvoda

Gáz

10.

Balfi Tagóvoda

Gáz

11.

Király Jenő Utcai Tagóvoda

12.

Sopronkőhidai Tagóvoda

13.

Trefort Téri Óvoda

TÁVHŐ

14.

Jereváni Kék Tagóvoda

TÁVHŐ

15.

Dózsa György Utcai Tagóvoda

16.

Központi Gyermekkonyha

17.

Fenyő téri konyha

18.

Intézmények Gazdasági Szolgálata

19.

Széchenyi István Városi Könyvtár

Gáz

20.

Kurucdombi fiók

Gáz

21.

Bánfalvi fiók

Gáz

22.

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)

Gáz

23.

Petőfi Színház

Gáz

24.

Festőterem

Gáz

25.

Gyermek és Ifjúsági Központ

Gáz

26.

SMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Gáz

Fa és biobrikett
Gáz
TÁVHŐ

TÁVHŐ
Gáz

Gáz
TÁVHŐ
Gáz
TÁVHŐ

Szociális Intézmények
1.

Soproni Szociális Intézmény (Kossuth L. u. 10.)

Gáz

2.

Idősek Otthona (Balfi u. 80.)

Gáz

3.

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete (Vasvári Pál u. 2/a)

TÁVHŐ

4.

SMJV Egyesített Bölcsődéje (Szarvkői u. 1.)

TÁVHŐ

5.

Kuckó (Deák tér 25.)

Gáz

6.

Bóbita (Király J. u. 1.)

TÁVHŐ
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7.

Napraforgó (Vasvári P. u. 2.)

TÁVHŐ

8.

Zöld Ág (Soproni H. J. u. 6.)

TÁVHŐ

9.

Csodaország (Kőműves köz 4.)

10.

Gáz

FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. (Fraknói u. 22.)

TÁVHŐ

Egyéb
1.

Polgármesteri Hivatal

Gáz
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Villamos energia

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata törekszik arra, a villamos energia
szabadpiacról való beszerzésével csökkentse éves költségét, optimalizálja a vásárlását.
Az Önkormányzat üzemeltetési körébe 73 fogyasztási hely és a közvilágítás tartozik. A
villamos energia szolgáltatás beszerzése közüzemi szerződések alapján történik.

Intézmények mértékadó éves villamos-energia fogyasztása
Intézmény
Központi Gyermekkonyha

Mértékadó éves fogyasztás (kWh)
107 400

Egyesített Bölcsődék

85 300

Széchenyi István Városi Könyvtár

57 700

Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf

46 600

Hermann Alice Óvoda

43 600

Trefort Téri Óvoda

36 900

Soproni Szociális Intézmény

282 500

Polgármesteri Hivatal

606 900

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

23 900

Lackner Kristóf Általános Iskola

65 600

Széchenyi István Gimnázium

164 500

Soproni Német Nemzetiségi Ált. Iskola

75 600

Petőfi Sándor Ált. Iskola

53 600

Deák Téri Általános Iskola

65 300

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskola

22 700

Gárdonyi Géza Általános Iskola

96 800

Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Int.

41 000

Egységes Pedagógia Szakszolgálat - MEGSZŰNT

27 172

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Közvilágítás

A város közvilágítási berendezései korszerűnek minősülnek, a nagy energiafelhasználású
Hg-fényforrással és hagyományos izzóval rendelkező lámpahelyek száma nem éri el a
100 darabot, ami kevesebb, mint az összes lámpahely 2%-a.
A fényerő szabályozás alkalmazásával a közvilágítás fényerejének alig érzékelhető
változása mellett 20-35%-os energia megtakarítás érhető el, ahogy azt a nyertes KEOP5.3.0/A/09 pályázat megvalósítása igazolta. A projekt keretében a lakossági igények, a
beépített közvilágítási teljesítmény, a forgalmi besorolás, valamint a hatékonyság
figyelembevételével Sopron területén 466 körzetből 4 db közvilágítási körzet került
kijelölésre, ahol feszültségszabályozó berendezések kiépítésére, illetve a körzetekben
található lámpatestek egy részének cseréjére került sor.
A lámpatestek cseréje a Jereván lakótelepen került sor, a feszültségszabályozó
berendezések pedig a Jereván lakótelepen a IV. László király, a Soproni Horváth József
és a Tó utcákban, a Lehár lakótelepen pedig a Kálmán Imre utcában található
transzformátor állomásokhoz kapcsolható területeken kerültek beépítésre, ami a város
közvilágítási hálózatának 9,5%-á teszi ki.
A kijelölt fejlesztési területen 303 lámpatest üzemel, melyekből 166 db 70 W-os ZAFIR12
lámpatestre lett cserélve: a IV. László király, a Soproni Horváth József, valamint a Tó
utcában.
A Jereván lakótelep kiválasztott utcáin 3 db központi vezérlőegység, a Lehár lakótelepen
pedig egyedi vezérlő és központi vezérlőegység kialakítására került sor. Az érintett 4
közvilágítási körzetben a fogyasztásmérés szintén megoldásra kerül.
A pályázat eredményei:
Éves fogyasztás korszerűsítés előtt

168.985

kWh

Éves fogyasztás korszerűsítés után - mérés alapján

95.937

kWh

73.048

kWh

73,048

MWh

930

kg CO2/MWh

0,93

t CO2/MWh

67,93464

t (CO2 ekv/év

Csökkenés

A pályázat E8 lapjának lábjegyzete alapján a figyelembe vehető érték

Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésének éves mértéke

Energiahatékonyság révén megtakarított energiahordozó
Éves szinten jelentkező villamos-energia megtakarítás

73.048

kWh

Váltószám

0,01

GJ/kWh

Megtakarított energiahordozó

730,48

GJ/év

Forrás: pályázói adatszolgáltatás

Beltéri világítás

Az üzemeltetési költségek egyre jelentősebb hányadát az energiahordozók ára teszi ki. A
közintézmények jelentős részében elavult, nagy veszteségű, rossz hatásfokú lámpatestek
és fényforrások üzemelnek. Az összes intézmény világítástechnikai állapotát tekintve,
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valamint figyelembe véve a fogyasztói igényeket megállapítható, hogy az intézmények
többségében teljes körű beltéri világítás-rekonstrukcióra lenne szükség.

Infrastrukturális fejlesztések energiahatékony elemei

Az Önkormányzat a fejlesztései során kiemelt
gazdaságosabb alkalmazását, mint például:











szempontként

kezeli

az

energia

a rehabilitált közterülethez kapcsolódóan korszerű, energiatakarékos közvilágítás
kialakítása,
a Tűztorony díszkivilágításának LED technológiára való cserélése,
a Rodostói utcai bérlakások felújítása (40 db lakás): a beruházás a szociális
bérlakás korszerűsítési program része. Megvalósítandó cél a leromlott állapotú
lakóépületek felújítása, energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, nyílászárók
cseréje, fűtéskorszerűsítés, solar használati melegvíz termelés), a környezet
rendezése, magastető építése,
a kurucdombi sportcsarnok korszerűsítése, felújítása során jelentős energiamegtakarítás érhető el,
Zöld Ág Bölcsőde: az ÚMFT Nyugat-Dunántúli Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott NYDOP-5.1.1/B-2008-0003 azonosítószámú pályázat
keretében a bölcsőde bővítése és homlokzati energetikai korszerűsítése valósult
meg, külső homlokzati hőszigetelés, terepszint alatti falszerkezetek a
vízszigetelés, nyílászáró csere,
Trefort Téri Óvoda: a Nyugat-Dunántúli Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002 azonosítószámú pályázat
keretében az óvoda bővítése és teljes felújítása, homlokzati energetikai
korszerűsítése valósult meg (külső falszerkezet 10 cm vastag polisztirolhab
kiegészítő hőszigetelést kapott, üvegszövet erősítéssel, sarkokon alumínium
élvédővel, lábazat felett vízszintes alumínium vízcseppentő vízorr képzéssel
készült. A lábazat 5 cm Austrotherm XPS hőszigetelést kapott, nyílászáró csere),
a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola energetikai
korszerűsítése keretében megvalósuló fűtéskorszerűsítés és a nyílászárók cseréje,
homlokzat energetikai szempontból gazdaságtalan paneles (győrváz) szerkezete 8
cm vastag polisztirol hőszigetelése, az épületben távfűtés működik, a hőközpont
felújításra került, valamint a lapradiátorokat thermoszeleppel látták el, az épület
lapos tető szerkezete lépésálló SIKA lemezes hő/víz szigetelést kapott.

Összegzés: Az önkormányzat saját intézményein túl számos központi intézmény
működtetéséért felelős, ezért az energiahatékonyság kérdéskörét régóta
prioritásként kezeli. Az intézmények harmadában korszerű vagy felújított
kazánnal található, a fennmaradó kétharmad esetében viszont egyre növekvő
modernizációs kényszer érezhető. A legtöbb önkormányzati intézmény gázzal
vagy távhővel fűtött. A villamosenergia-költségek csökkentése az intézményi
épületek mellett a közvilágítás esetében is kiemelt fontosságú; pályázati
forrásból a Jereván lakótelepen már megtörtént a lámpatestek cseréje. Az
energiaracionalizálással összefüggő pályázatok helyi fontosságát jól példázza a
Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek, GUTS – Green Urban Transport
Systems elnevezésű nemzetközi partnerségi projektben vezető partnerként való
részvétel.
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A/10.8. ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLŐ ESÉLYŰ, AKADÁLYMENTES
LAKOSSÁGI HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

Az akadálymentesség az épített környezet alapvető tulajdonsága kell hogy legyen - ez
teszi lehetővé, hogy az emberek részt vegyenek azokban a társadalmi és gazdasági
tevékenységekben, amelyek kiszolgálására az épített környezet létesült. Az 1997. évi
LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 2.§ alapján az
épített környezet akkor akadálymentes, „ha annak kényelmes, biztonságos és önálló
használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott
egyéneket vagy ember csoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre,
eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.”
Az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése területén komoly előrelépést jelentett a
2007. évi XXIII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról, ugyanis konkrét ütemezést is
rendelt az önkormányzati közszolgáltatások, ill. az önkormányzati feladatellátást biztosító
egyes közszolgáltatások akadálymentes elérhetőségének megvalósításához. A törvény
többször lejárt és módosított határidőket tartalmazó mellékletét a 2013. évi LXII. törvény
10.§ (1) e) rendelkezése hatályon kívül helyezte – a célok ugyanakkor nem változtak.
Az EU-s pályázatoknál kötelezően alkalmazandó Segédlet a komplex akadálymentesítés
megvalósításához című dokumentum (összeállította: P. Farkas Zsuzsa – Pandula András,
Épített Környezetért Alapítvány, 2007) alapján három állapotot különböztettünk meg:





Komplexen akadálymentes, azaz teljes körűen, az egész épületre kiterjedően
megoldott a fizikai és az infó-kommunikációs akadálymentesítés. A
fogyatékossággal élők bármelyike egyenlő eséllyel fér hozzá minden olyan
szolgáltatáshoz, amelyet az intézmény nyújt, és amelyet a többség használhat.
Részben akadálymentes megjelölés esetén az épület nem komplexen
akadálymentes, azonban vannak akadálymentes részelemei.
Egyáltalán nem akadálymentesített.

A közszolgáltatási intézmények akadálymentes lakossági hozzáférhetőségének biztosítottsága Sopronban,
2013.
Forrás: Sopron MJV Önkormányzati adatszolgáltatás. Az intézménytípusonkénti csoportok eltérő elemszáma és
a nem teljes körű adatszolgáltatás miatt az arányok csak tájékoztató jellegűek.

A város közszolgáltatási intézetei telephelyeinek (csak az ilyen jellegű adatokat
szolgáltató intézetek összesen 77 telephelyét számba véve) 10%-a komplexen, 51%-a
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pedig csak részlegesen akadálymentes, de 39% azon telephelyek aránya, melyeken
semmiféle akadálymentesítést nem végeztek még el (lásd előző ábra).
Sopron 6 bölcsődéjéből csak a Csodaország bölcsőde felel meg a teljes körű
akadálymentesítettség kritériumainak, 2 részlegesen és 3 egyáltalán nem alkalmas a
fogyatékos személyek igényeinek kiszolgálására.
A vizsgálatba bevont 16 szociális intézmény közül csak egy nevezhető komplexen
akadálymentesnek (GYÁÓ). 14 intézmény részlegesen, egy pedig egyáltalán nem
akadálymentes. A SOSZI 7 intézetének mindegyike részleges akadálymentesítettséggel
rendelkezik, közülük azonban kettő esetében napi szinten okoz problémát a nem
komplex kiépítettség.
A Doborjáni Ferenc EGYMI Speciális Szakiskola épülete részlegesen, kollégiuma viszont
egyáltalán nem akadálymentesített, ami mindkét esetben napi szinten megjelenő
problémák forrása.
Az egészségügyi alapellátás intézményeiről rendelkezésre álló adatok szerint a 9 helyszín
közül 6 részlegesen, 3 viszont egyáltalán nem elégíti ki az esélyegyenlőségi
kritériumokat. Napi rendszerességgel megjelenő problémát csak egy helyszín esetében
jeleztek.
Sopron összesen 41 adatot szolgáltató köznevelési és oktatási intézetének 15%-ánál
megoldott a komplex esélyegyenlőség biztosítása, egyharmaduk részlegesen
akadálymentes és több mint 50%-uk egyáltalán nem tesz eleget az ilyen jellegű
kritériumoknak.
A 21 feladatellátási helyen működő óvodák 62%-a nem, 19-19%-uk pedig részlegesen,
vagy komplexen akadálymentesített. Csupán 2 esetben beszélhetünk napi
rendszerességgel jelentkező problémáról.
A 9 általános iskola 56%-a sem akadálymentes, egy esetben (Doborjáni Ferenc EGYMI)
napi problémákkal szembesülnek.
A 11 középiskola és szakképző iskolából 7 komplexen vagy részben akadálymentes, 4
azonban egyáltalán nem.
A közművelődési intézmények közül csak a Széchenyi István Városi Könyvtár esetében
történt adatszolgáltatás, ennek egyes részei/szolgáltatásai akadálymentesen is elérhetők.

Összegzés: A közszolgáltatást ellátó önkormányzati intézményi telephelyek 39%-a
esetében az akadálymentesítés részlegesen sem megoldott, míg a célállapotnak
tekinthető komplex akadálymentesítettség mindössze a telephelyek 10%-a esetében
valósult meg - ezáltal a fogyatékossággal élők közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférése nem minden esetben biztosított.
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A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS INTÉZMÉNYEI
BÖLCSŐDÉK
Kuckó
Bóbita
Napraforgó
Százszorszép

9400 Sopron, Deák tér 25.
9400 Sopron, Király J. u. 1.
9400 Sopron, Vasvári P. u. 2.
9401 Sopron, Szarvkői u. 1.

Zöld ág
Csodaország

9402 Sopron, Soproni H. J. u. 6.
9403 Sopron, Kőműves köz 4.

x
x
x

x
x
x

egy bejárat, egy mosdó akadálymentesített
x
Egy gondozási egység akadálymentesített (infokommunikációsan, továbbá egy bejárat, egy mosdó és a
padló)
Az épületen kívül a parkoló és a járdák, gyalogutak is akadálymentesek

x
x

x

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Soproni Szociális Intézmény-Szociális Alapellátások Intézete
Soproni Szociális Intézmény-Hajléktalanokat Ellátó Intézet
Soproni Szociális Intézmény-Szociális Alapellátások Intézete

9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.
9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.
9400 Sopron, Uszoda u. 9.

x
x
x

Soproni Szociális Intézmény-Szociális Alapellátások Intézete

9400 Sopron, Major köz 3.

x

Soproni Szociális Intézmény-Idősek Otthona
Soproni Szociális Intézmény-Idősek Otthona
Soproni Szociális Intézmény-Hajléktalanokat Ellátó Intézet
Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

9400 Sopron, Balfi u. 80.
9400 Sopron, József A. u. 5.
9400 Sopron, Magyar u. 22.
9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A.

x
x
x
x

GYÁO
CSÁO
Gyermekjóléti Központ
Családsegítő szolgálat
Támogató szolgálat
területi iroda
területi iroda
területi iroda
területi iroda
Kisház

9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A.
9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A.
9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A.
9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A.
9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.
9423 Ágfalva, Soproni u. 18
9421 Fertőrákos, Fő u. 139
9422 Harka, Kereszturi u. 2.
9454 Kópháza, Fő u. 15.
9400 Sopron, Révai M. u. 2.

az első emeletig korlátlift, akdálymentes WC, zuhanyzó a Sérültek Napközi Otthonában
mobil rámpa
teljes fizikai akdálymenteítés
Az Idősek klubjában egy akadálymentes mosdó, klubhelység, egy bejárat mobil rámpával, emeleti
irodához lift (kisméretű, a házé). Gondozási Kp. nem akadálymentes
infokommunikációs akadálymentesítés teljesen hiányzik, kb.20 lakrészben a fürdő és a szobák között
küszöb található; tolókocsival közlekedők részére a rámpák nagyon meredekek, önállóan nem lehet
rajtuk közlekedni ( 2 db); a férfi osztályról a mozgáskorlátozottak csak nagy kerülővel tudnak az
udvrarra kijutni, közvetlenül nincs lehetőség; szükség van egy második személy lift megépítésére illetve
a jelenleg működő lift teljes felújítására lenne szükség
infokommunikációs akadálymentesítés a nővérhívó berendezés kivételével teljesen hiányzik
akadálymentes közlekedésre alkalmas be-, feljárat

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

teljesen akadálymentes, a bejutás és a fizikai szükségletkielégítés is, infokommunkiációs
akadálymentesítés is van
a bejutás akadálymentes, lift és rámpa, de a mosdó, WC, fürdőszoba nem az
csak a bejutás akadálymentes
csak a bejutás akadálymentes
csak a bejutás akadálymentes
csak a bejutás akadálymentes
csak a bejutás akadálymentes
a bejutás akadálymentes, mosdó, WC akadálymentes, infokomm. akadálym. nincs
nem akadálymentes
bejutás akadálymentes lehet, 1 lépcső van kívül, más nem akadálymentesített

DOBORJÁNI FERENC EGYMI
Kollégium (Doborjáni Ferenc EGYMI)
Speciális Szakiskola épülete (Doborjáni Ferenc EGYMI)

9400 Sopron, Brennbergi út 82.
9400 Sopron, Brennbergi út 82.

x
x

egy bejárat

x
x

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

257

Nem
releváns

Eseti
jelleggel

A nem komplexen
akadálymentesített
épületek esetében az
ebből adódó
problémák/nehézségek
gyakorisága

Napi szinten

Címe

Részleges akadálymentesítettség esetén az akadálymentesen elérhető helyiségek és szolgáltatások

Nincs

TÍPUSA / Neve

Komplex

Intézmény

Részleges

Akadálymentesítettség
(komplex = fizikai és
infokommunikációs
akadálymentesítettség a
teljes épületre
vonatkozóan;
OTÉK alapján)

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
S, Lenkey u.1-3. fő épület
S, Lenkey u.1-3. két különbejáratú gyerek r.
S, Híd u. 21. (fizaikai akadálymentesítés)

x
x
x

S,Kodály tér
S, Táncsics u.
S, Vasvári P. u.
S, Győri u.15. (fizikai akadálymentesítés)
Brennbergbánya Borbála telep
Balf Főu.

x

lift+rámpa
bejárat, WC
teljes fizikai

x
x
x

bejárat

x
x
x

x
x
x

bejárat
teljes fizikai

x

x
x

x
x

KÖZNEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
ÓVODÁK
KLIK 78033 Tóth Antal EGYMI

9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.

x

Trefort Téri Óvoda

9400 Sopron, Trefort tér 11.

Jereváni Kék Tagóvoda

9400 Sopron, Horváth József u. 4.

x

Dózsa Gy. Utcai Tagóvoda

9400 Sopron, Dózsa Gy. u. 29.

x

Hermann Alice Óvoda

9400 Sopron, István bíró u. 1/A

x

x

Balfi Tagóvoda

9494 Sopron-Balf, Fő u. 13.

x

x

Halász Utcai Tagóvoda A épület

9400 Sopron, Halász u. 27.

x

x

Király Jenő Utcai Tagóvoda

9400 Sopron, Király Jenő u. 1.

x

x

Kurucdombi Tagóvoda

9400 Soprn, Rozália u. 3.

x

x

Sopronkőhidai Tagóvoda

9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 14.

x

x

Halász Utcai Tagóvoda B épület

9400 Sopron, Halász u. 46.

Bánfalvi Óvoda-Kindergarten Wandorf "A" épület

9400 Sopron, Ady E. út 176.

x

x

Bánfalvi Óvoda-Kindergarten Wandorf "B" épület

9400Sopron, Ady E. út 176.

x

x

Brennbergbányai Tagóvoda

9408 Brennbergbánya, Soproni út 22.

x

Gesztenyés Körúti Tagóvoda

9400 Sopron, Gesztenyés krt. 2.

Hársfa Sori Tagóvoda

9400 Sopron, Hársfa sor 1/C

x

Jegenye Sori Tagóvoda
Kőszegi Úti Tagóvoda
Doborjáni Ferenc EGYMI

9400 Sopron, Jegenye sor 1/A
9400 Sopron, Kőszegi út 16.
9400 Sopron, Brennbergi út 82.

x
x

NYME Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

9400 Sopron, Zsilip u. 1.

NYME Aranykapu Gyakorló Óvoda

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

1 bejárat,1fszi mosdó,infokommunikációs akadálymentesítettség,mozgáskorlátozottak akadálymentes
mozgása a fszti épületrészben, látássérültek akadálymentes közlekedése az egész épületben

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
bejárat és egy fszti mosdó akad.mentesített

x
x

x
x
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ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Lackner Kristóf Általános Iskola

9400 Sopron, Révai M. u. 2.

x

Deák Téri Általános Iskola

9400 Sopron, Deák tér 78.

x

x

KLIK 78033 Tóth Antal EGYMI
Gárdonyi Géza Általános Iskola

9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.
9400 Sopron, Ferenczy J.u.1.

Szent orsolya Római Kat. Ált.Iskola, Gimnázium és Kollégium
Soproni Kozmutza Flóra EGYMI Ált. Iskola és Speciális Szakiskola

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
9400 Sopron, Petőfi tér 3.

Soproni Német Nemzetiségi Ált. Iskola-DNÖ

9400 Sopron, Fenyő tér 1.

x

két főbejáratból 1 akadálymentesítve (B épület)

Doborjáni Ferenc EGYMI
Soproni Petőfi Sándor Ált. iskola és AMI
Soproni Petőfi Sándor Ált. iskola és AMI Balfi Tagiskola

9400 Sopron, Brennbergi út 82.
9400 Sopron, Halász u. 25.
9494 Sopron, Fő u. 5.

x

bejárat és egy fszti mosdó akad.mentesített

x

x
x

x

x

x
fszti mosdó akadálymentes, hernyótalpas lépcsőjáróval rendelkezik az iskola

x
x
x

x

x
x

x

KÖZÉPISKOLÁK
KLIK 78033 Tóth Antal EGYMI

9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.

x

Handler Nándor Szakképző Iskola

9400 Sopron, Halász u. 9-15.

x

az iskola elméleti tömbjének egyik szárnya egy bejáraton kerül akadálymenesített, földszinti mosdó, és
infokommunikációs akadálymentesség

x

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

9400 Sopron, Teleki Pál út 26.

x

bejárat,fszt,fszti mellékhelyiség

x

Eötvös J. Evangélikus Gimnázium és Eü. SZKI.

9400 Sopron, Deák tér 51.

x

x

Szent Orsolya Római Kat.Ált.Iskola Gimnázium és Kollégium
VM DASZK, Szakképző Iskola- Lippai János Kertészeti Szakképző
Iskolája és Kollégiuma
Széchenyi István Gimnázium

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.

x

x

9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50.

x

9400 sopron, Templom u. 26.

x

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium SzKI és Kollégium

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.

x

Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.

x

NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola

9400 Sopron, Szt. György u. 9.
9400 Sopron, Füredi sétány 8.

Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium

x
mozgáskorlátozottaknak udvari bejárat rámpával.minden szinten mosdó és WC.Lift(ami évek óta nem
működik)
egy bejárat,lift,ahonnan megközelíthető az egész épület

x

egy bejárat+egy fszt.i mosdó akadálymentes

x

x
x

egy bejárat és fszti mosdó részlegesen akadálymentesíthető

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
Széchenyi István Városi Könyvtár

9400 Sopron, Pócsi u. 25.

x

A bejárati lépcső rámpával ellátott. A folyosókon a fogyatékkal élőket speciális ún. vakvezető csík
segíti a tájékozódásban.

A közszolgáltatási intézmények akadálymentes lakossági hozzáférhetőségének részletezése, 2013.
Forrás: Sopron MJV Önkormányzati adatszolgáltatás

x
x
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A/11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁS
Az Önkormányzat számos feladatát, köztük a településüzemeltetési szolgáltatások egy
részét is kiszervezi, elsősorban önkormányzati tulajdonú/fenntartású gazdálkodó
szervezetek körébe. Ezen gazdálkodó szervezetek többek között a Sopron Holding Zrt., a
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., a Hulladékgazdálkodási Kft., a FORENO Nonprofit Kft.
és a Soproni Városfejlesztési Kft., vagy a részben önkormányzati tulajdonú Soproni
Vízmű Zrt. és a KÉTÜSZ Sopron Kft.

Városgazdálkodási Osztály
A Városgazdálkodási Osztály a város üzemeltetésével, a környezetvédelemmel és
energetikával, valamint a közutak kezelésével és fenntartásával összefüggő feladatokat
látja el. Az Osztályhoz tartozik a Közterület-felügyeleti Csoport, akik a város rendjéért
felelősek.

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

1. Osztályvezető
2. Jogi osztályvezető helyettes
3. Műszaki osztályvezető helyettes, Városüzemeltetési csoportvezető
4. Ügyintéző titkárnő I.
5. Ügyintéző titkárnő II.

Városüzemeltetési csoport

6. Városüzemeltetési ügyintéző I.
7. Városüzemeltetési ügyintéző II.
8. Környezet és természetvédelmi ügyintéző

Közútkezelői és útügyi csoport

9. Közútkezelői és útügyi csoportvezető, közútkezelő I.,
10. Közútkezelő III.
11. Útfelügyelő I.
12. Útfelügyelő II.
13. Útfelügyelő – útügyi ügyintéző
14. Útügyi ügyintéző

Közterületi csoport

15. közterületi csoportvezető, közútkezelő II.
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16. Közterület-felügyelő I.
17. Közterület-felügyelő II.
18. Közterület-felügyelő III.
19. Közterület-felügyelő IV.
20. Közterület-felügyelő V.

Vagyongazdálkodási csoport

21. Vagyongazdálkodási jogi szakreferens
22. Vagyongazdálkodási ügyintéző I.
23. Vagyongazdálkodási ügyintéző II.
24. Vagyongazdálkodási ügyintéző III.

Az osztályon ellátandó feladatok
Városüzemeltetési Csoport



Városüzemeltetési feladatok:
o zöldterületek (parkok, parkerdők stb.), játszóterek fenntartásával
kapcsolatos feladatok,
o települési vízellátási, csapadékvíz elvezetési feladatok szervezése,
o fürdőüzemeltetési
szerződésben
foglaltak
figyelemmel
kísérése,
betartatása,
o települési vízrendezési feladatok,
o szobrok, emlékművek, nyilvános illemhelyek fenntartásával kapcsolatos
feladatellátás koordinálása,
o szökőkutak, közkutak üzemeltetésében közreműködés,
o behajtási engedélyek kiadása,
o kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezése,
o temetők
fenntartásával
kapcsolatos
városüzemeltetési
feladatok
szervezése.



Környezetvédelmi feladatok:
o környezetvédelemmel, növényvédelemmel kapcsolatos hatósági munka
(pl.: fakivágás),
o környezetvédelmi program készítése, végrehajtás koordinálása.



Energetikai feladatok:
o panelprogrammal kapcsolatos feladatok ellátása,
o közvilágítással
kapcsolatos mindennemű feladat ellátása (beruházás,
felújítás, karbantartás, üzemeltetés),
o intézményi energetikával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása,
koordinálása,
o önkormányzati hatáskörbe utalt energetikai feladatok ellátása.
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Közútkezelő Csoport

















közútkezelői hozzájárulások kiadása,
útvonal engedélyek kiadása,
tervegyeztetések,
útfelbontások engedélyezése, egyeztetése,
tulajdonosi hozzájárulások kiadása utak igénybevételéhez,
közútkezelői hozzájárulások kiadása építéshatósági eljáráshoz,
közutak lezárásának engedélyezése,
úton folyó munkák ellenőrzése, szükség esetén intézkedések megtétele,
káresetek elbírálásában történő közreműködés,
közúti jelzőtáblák ellenőrzése, szükség esetén intézkedés kezdeményezése,
forgalomtechnikai módosításokra javaslattétel,
útnyilvántartás vezetése,
súlykorlátozás alóli felmentések kiadása,
útfenntartással, útfelújítással kapcsolatos feladatellátás koordinálása,
részvétel az autóbusszal végzett közösségi közlekedés szervezésében.

Közterületi Csoport





bontással nem járó közterület használat, közút eltérő használatának
engedélyezése,
közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése, a
szükséges intézkedések megtétele,
közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és
közbiztonság védelmében.

Vagyongazdálkodási Csoport















önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi hozzájárulások, elővásárlási
jognyilatkozatok készítése,
telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása,
önkormányzati gazdasági társaságok működésével kapcsolatos tulajdonosi
döntések előkészítése,
önkormányzati portfolióval kapcsolatos döntések előkészítése,
önkormányzati ingatlanok értékesítésének lebonyolítása,
nem lakáscélú helyiségek, beépítetlen területek, bel- és külterületek,
mezőgazdasági területek bérbeadásával kapcsolatos ügyek,
Gazdasági Bizottsági döntést igénylő ügyek előterjesztésének elkészítése,
telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása,
önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése, bérlakásba történő befogadáshoz,
albérletbe adásához szükséges iratok elkészítése, bérlakások cseréjével
kapcsolatos feladatok, bérleti szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok,
bérlakások pályázat útján történő hasznosítása,
lakástámogatási kérelmek bizottsági ülésre történő előkészítése, lakáshoz jutási
támogatások, igazolások, egyéb ügyiratok elkészítése,
önkormányzati lakásingatlanok pályáztatásának lebonyolítása, az adásvételi
szerződés elkészítése.
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Általános feladatok, amely minden csoportot érintenek:




éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag
készítése,
EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása.

Sopron Holding Zrt.
Az Önkormányzat különböző szerződések keretében szervezi ki a konkrét feladatokat a
Sopron Holding Zrt. tevékenységi körébe. Jelenleg ezek a feladatok az alábbiak:











általános feladatok: zöldfelületek, parkok üzemeltetése, kezelése; játszóterek és
játszószerek karbantartása, utcai fasorok gondozása, szükség szerint pótlása,
virágtartó köztéri műtárgyak karbantartása, növényzetük gondozása, köztéri
utcabútorok karbantartása, ünnepi lobogózás,
egyéb városüzemeltetési feladatok: gyepmesteri telep üzemeltetése, nyilvános
illemhelyek üzemeltetése és karbantartása, köztéri órák karbantartása,
közterületek szükséges rágcsáló-mentesítése, fertőtlenítése; utcanévtáblák
szükség szerinti gyártása és kihelyezése, a tönkrement táblák pótlása,
közszolgáltatási szerződés a közterületek és közutak fenntartására és
üzemeltetésére,
közszolgáltatási szerződés a köztisztasági feladatok ellátására közterületek
tisztaság feladatokra,
közszolgáltatási szerződés a közterületi parkolás biztosítására (felszíni parkolás
jegyautomata/bérletes rendszerrel, ellenőriz, ügyfélszolgálatot biztosít, kiépíti a
rendszert, karban- és tisztántartja; mélygarázs: beléptető rendszer üzemeltetése,
ügyfélszolgálatot/információs szolgálatot biztosít, karban- és üzemben tartja,
biztosítást köt stb.),
üzemeltetési
és
karbantartási
szerződés
köztéri
vizes
létesítmények
üzemeltetésére és karbantartására,
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségeket magába foglaló lakóházingatlanok, egyéb lakás céljára nem szolgáló
ingatlanok, kertek, földterületek üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátása,
és a vegyes tulajdonú épültekben, társasházakban az önkormányzati tulajdonrész
képviselete; a bérbeadás előtt a bérlemény ténylegesen használt helyiségeinek,
alapterületének,
komfortfokozatának
felmérése,
megállapítása;
bérleti
jogviszonyból eredő behajtási-végrehajtási eljárásainak teljes körű ellátása;
bérlők ellenőrzése évente kétszer; Kristály Üzletház üzemeltetése, Vásárcsarnok
üzemeltetése, önk. tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése, mezőgazdasági
célú ingatlanok bérbeadása, haszonbérbeadása, nem hasznosított ingatlanok
kezelése.

A fenti feladatokra az Önkormányzat anyagi feltételeket (éves keretösszeget) biztosít,
míg a feladat ellátásához szükséges személyi feltételeket, telefonos ügyfélszolgálatot stb.
a Holding biztosítja.
A Sopron Holding Zrt. munkajogi állományi létszáma összesen 255 fő, korrigált
munkajogi állományi létszáma 249 fő, ebből 9 fő közfoglalkoztatott.
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Zöldterület-gazdálkodási divízió (47 fő)
Konkrét feladatok:

A) Sopron mintegy 100 ha nagyságú zöldfelületének gondozása az alábbiak szerint:

















a város gyepfelületeinek évenkénti 6-15 kaszálása önjáró, tologatós fűnyíróval ill.
damilos fűkaszával,
a lehullott lomb gereblyézése, összegyűjtése és elszállítása komposztálóba,
közel 3500 m2 virágágy ültetésre való előkészítése (tápanyag-utánpótlás, rotálás)
évente kétszer,
évente 200.000 db virágpalánta ültetése, majd folyamatos öntözése, gyomlálása,
kapálása, eseti tápanyag-utánpótlása, növényvédelme,
1300 db virágedény (virágcserép, oszlop, láda) kiültetése, öntözése, gyomlálása,
kb. 1500 m2 rózsaágy gondozása: növényvédelme, tápanyag-utánpótlása,
gyomlálása, metszése, téli fagyvédelme, tavaszi kapálása,
közel 7000 db utcasorfa folyamatos pótlása, gondozása: karózás, fatányér
kapálása, gyomlálása, öntözés, ültetés, sarjazás, korona-alakító nyesés, ifjító
metszés, időszakos növényvédelem és tápanyag-utánpótlás, éjszakai permetezés
évi 3 alkalommal (közterületen engedélyezett, szabadforgalmú vegyszerek
felhasználásával, légporlasztós permetezőgéppel), zöldhulladék elszállítása,
több mint 12.000 db parkfa felügyelete, gondozása,
kommersz cserjék (57.000 m2) valamint talajtakaró cserjefoltok (11.000 m2)
gondozása: fenntartó, ifjító metszés, sövényalj takarítása, gyomlálás, kapálás,
növényvédelem, faaprítékkal történő takarás, zöldhulladék elszállítása,
15.000 m2 nyírt sövény gondozása: rendszeres nyírás, sövényalj takarítása,
gyomlálása, kapálása, növényvédelem, zöldhulladék elszállítása,
új zöldfelületek kialakítása, parkosítások,
kb. 22.300 m2 burkolt parki út avargyűjtése, zöldhulladék elszállítása, téli
síktalanítása: kézi-gépi síkosság-mentesítés környezetbarát szóróanyaggal
valamint hó eltakarítás géppel és kézzel,
kb. 19.000 m2 kavicsolt felületű gyalogút karbantartása: sarabolás, gyomlálás,
vegyszeres gyomirtás, gereblyézés, szükség szerint kavics felülterítése,
avargyűjtés, zöldhulladék elszállítása.

B) 33 db játszótér folyamatos karbantartása, felújítása:





homokozók, valamint homok alapú ütéscsillapító terek évi egyszeri cseréje és
eseti pótlása, lazítása,
egyéb ütéscsillapító terek ellenőrzése, időszakos cseréje,
225 db játékeszköz napi szintű jegyzőkönyvi ellenőrzése, éves biztonsági
felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, cseréje, festése,
kerítések karbantartása, javítása, festése, pótlása.

C) 13 db automata öntözőrendszer üzemeltetése, karbantartása:



nyári időszakban történő napi ellenőrzés,
tavaszi beüzemelés/téliesítés.

D) Kb. 1000 db utcabútor (padok, táblák, virágedények, virágoszlopok, madáretetők,
korlátok, mellvédek, kerékpártárolók, kerítések stb.) folyamatos ellenőrzése,
karbantartása, festése, felújítása
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E) Lobogózás



zászlótartók karbantartása,
SMJV Polgármesteri Hivatalának megrendelése alapján a hűségzászlók, városi és
nemzeti lobogók kihelyezése és begyűjtése ünnepi alkalmakra,

F) Köztéri órák, szobrok, vízi elemek, ivókutak üzemeltetése, eseti karbantartása
G) Utcanévtáblák gyártatása, kihelyezése és pótlása
H) Nyilvános illemhelyek üzemeltetése és karbantartása
I) SMJV Polgármesteri Hivatalának megrendelése alapján közterületi kártevőirtás

Közterülettisztítási divízió (25 fő)

Sopron város összes szilárd burkolatú utcáját, útját takarítja ez a divízió, ez alól kivételt
képeznek a Magyar Közút útjait (ezek: Győri út, Csengery utca, Mártírok útja, Bánfalvi
út, Ágfalvi út, Brennbergi út, Kőszegi út, elkerülő út, Pozsonyi út). A város összes fizető
parkolóját takarítják, a kézi takarítási körzetekben napi rendszerességgel, a többi helyen
szükség szerint.
A közterület-tisztítási divíziónak 11 állandó kézi takarítási körzete van, amelyben napi 8
órában dolgozó utcagondozók sepernek, szemetet szednek. A város többi részén az 5
segédmunkásból és egy gépkocsivezetőből álló mobil csapat dolgozik.

Konkrét feladatok:

A) Gépi seprés


a seprőgépük tavasztól őszig egy előre meghatározott útvonalterv szerint
dolgozik, de néha takarítják a tervben nem szereplő utcákat is

B) Kézi síktalanítás


a körzetes takarítók a gyalogátkelők síktalanítását végzik, a mobil csapat pedig a
meghatározott járdaszakaszokat, közöket, hidakat, lépcsőket, az egész városban

C) Utcai hulladékgyűjtők, kutya WC-k ürítése


jelenleg 540 utcai hulladékgyűjtő és 12 kutya WC van a város területén, a
frekventáltabb helyeken lévőket naponta, a többit heti rendszerességgel ürítik

D) Gépi locsolás (hőségriadó), mosatás


hőségriadókor az önkormányzat megrendelése szerint locsolják a város
forgalmasabb útjait, nagytakarítás során a sarat, port, piszkot mossák le az útról

E) Illegális hulladéklerakók felszámolása


mobil csapat végzi a város területén felfedezett összes illegális hulladéklerakó
felszámolását, évente kb. 50 alakalommal (lakótelepeken kirakott bútorok,
erdőszélén lerakott törmelék stb.)

F) Balesetek utáni takarítás


a város közútjain történt koccanások, nagyobb balesetek utáni takarítás elvégzése

G) Rendezvények előtti, utáni takarítás
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VOLT fesztivál ideje alatt, március 15., bornapok, borünnep, augusztus 20, szüreti
napok, ádventi vásár, szilveszteri rendezvény, szoboravatók stb.
a rendezvények alatt látogatottságtól függően reggel, este, esetenként éjszakai
műszakkal is végezik a szemétszedést, mobil hulladékgyűjtők kihelyezését,
ürítését, seprést stb.

H) Közterületek fertőtlenítése


átjárók, sarkok ürülékkel, vizelettel szennyezett területek fertőtlenítése, tisztítása

I) Gyepmesteri tevékenység


1 fő gyepmester végzi, napi 13 órában a hét minden napján a közterületen
kóborló ebeket befogja, a város területén lévő dögöket begyűjti, ártalmatlanítja,
vezeti a gyepmesteri telepet, ellátja az állatokat, vezeti a könyvelést

J) Közutak gépi síktalanítása



a város közútjainak síktalanítását is ez a részleg végzi, a város összes közútján,
meghatározott ütemterv alapján
három csoport 12 órás váltásokkal kb. okt. 15-től márc. 15-ig (időjárása függő)
napi 24 órás készenléttel

K) Utcai hulladékgyűjtő edények cseréje, felújítása, fertőtlenítése, festése, pótlása vagy
új kihelyezése
L) Buszvárók takarítása: ütemterv szerint, minimum havonta a város, városrészek
(Brennbergbánya, Tómalom, Sopronkőhida, Balf) összes buszvárójának takarítása
M) Játszótereken, parkokban takarítás, szemétszedés, csikkgyűjtők ürítése (Magyar
Közút kezelésében lévő területek esetébe is, pl.: Kőszegi úti aluljáró)

Útkarbantartási divízió

A divízió végzi a városi közutak karbantartását (kisebb javítások, kátyúzások, járdaépítés
- útépítés) és az útüzemeltetési munkákat (19 db jelzőlámpás csomópont üzemeltetése
és a város közigazgatási területén belül lévő összes útburkolati jel, valamint közlekedési
jelzőtábla karbantartása).

Sportterület-gazdálkodási divízió

A Sopron Holding Zrt. Sportterület-gazdálkodási divíziója által kezelt területek:










Anger-réti Sporttelep
Papréti tornacsarnok
Tóparti Sporttelep
Halász Miklós Sporttelep
Győri úti tekepálya
Lőtér
Városi Stadion
Városi Stadion szabadterület
Ágfalvi úti Sporttelep

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

266

Parkolás



18 fővel összesen 2610 db felszíni parkolóhelyet kezel a Sopron Holding Zrt.,
valamint 227 db parkolóhelyet a Petőfi téri mélygarázsban, továbbá 85 db
parkolóhelyet a Hátulsó utcai és 27 parkolóhelyet a Táncsics utcai
teremgarázsban.

Távhő divízió

A Sopron Holding Zrt. 6133 db távhő fogyasztónak biztosít távhő szolgáltatást.
Legnagyobb fogyasztóik a lakosságon kívül a Soproni Erzsébet kórház, a GYSEV Zrt.,
valamint jelentős számú óvoda iskola és szociális intézmény fűtését és használati
melegvíz szolgáltatását látják el. Ezen kívül több önkormányzati tulajdonú épületben,
társasházban és sportlétesítményben üzemeltetnek kazánházat. A kazánházak
üzemeltetése mellett a rendszeres karbantartást és hő elszámolást is elvégezik.

Társasházkezelés

A Sopron Holding Zrt. 126 db társasház, azaz 2667 albetét esetében látja el a
társasházkezelést.

Ingatlankezelés

A divízió feladata a SMJV Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő
ingatlanok rendeltetésszerű működésének biztosítása, üzemeltetése:










szerződéses viszonnyal járó feladatok elvégzése
bérleményszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása
házfelügyelői szolgáltatás, járdatakarítás
javaslat ingatlanok hasznosítására
ügyfélszolgálat
üresen álló ingatlanok üzemeltetése, ellenőrzése
üzemeltetéshez kapcsolódó hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok
bonyolítása, megrendelt munkák műszaki ellenőrzése
Piac és Vásárcsarnok és Kristály üzletház, Tűztorony működtetése
lakásállomány felmérése

1350 db lakás ingatlan, 500 db beépítetlen terület, 90 db garázs, 120 db garázsterület,
550 db nem lakáscélú ingatlan (iroda, pince, raktár, üzlet stb.) kezelését végzi.
A Sopron Holding Zrt. kezeli az Inkubátorházat és az Aranyhegyi Ipari Parkot is (lásd
még a 9.4 fejezetben).

Hulladékgazdálkodási Kft.
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft., jogelőd
cégei révén, több évtizede nyújt szolgáltatásokat Sopronban, míg a környező 38
településen 2013 óta látja el a vonatkozó közszolgáltatási feladatokat. Fő tevékenysége a
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kommunális hulladékgyűjtés, de folyamatosan figyelemmel kísérve a jelentkező
igényeket, tevékenysége a hulladékgyűjtés majd minden területére kezd kiterjedni.
Jelenleg 5,8 milliárd Ft EU-s támogatásból új regionális hulladékkezelő központ kiépítése
zajlik a Soprontól 50 km-re fekvő Csér határában, melynek átadása 2014 nyarán
várható. A beruházás Sopron esetében a Harkai úti hulladéklerakó kiváltására hivatott –
ennek helyén a tervek szerint szelektív központ épül, amelyben szelektív válogató,
átrakó, és biohulladék-komposztáló és az ezeket kiszolgáló létesítmények kapnak helyet.
A rendszer része lesz továbbá a fertőendrédi térségi központ: itt átrakóállomás és
biohulladék-komposztáló épül.
Kommunális hulladék: összegyűjtése heti rendszerességgel.
Zöldhulladék: amennyiben a lakosság az STKH-nál megvásárolható hulladékgyűjtő
zsákba (170 Ft,-) összeszedi a zöldhulladékot és felhívja az STKH-t, abban az esetben a
közszolgáltató a kommunális hulladék mellé kihelyezett zöldhulladék is elszállítja. Erre
minden év április közepétől június közepéig, valamint október közepétől december
közepéig van lehetőség.
Hulladékgyűjtő sziget: Sopron közigazgatási területén jelenleg 30 db szelektív
hulladékgyűjtő sziget található, ahol lehetőség van a papír, az üveg és műanyag hulladék
szelektált gyűjtésére. 2014. augusztus 30-ig megépülnek az új hulladékudvarok.
Lomtalanítás: 2013-ig minden év tavaszán az STKH Kft. elvégezte a lomtalanítást. A
hulladékudvarok kiépítését követően, a hulladékudvarokon lesz lehetőség lomtalanításra.
Veszélyes hulladék: vh. begyűjtést az STKH Kft. nem végez, de a telephelyen lehetőség
van veszélyes hulladék leadására, amit a Kft. összegyűjt és a szombathelyi Megoldás
Kft.-nek szállítják további kezelésre.
Inert (építési, bontási) hulladék: amennyiben szétválasztva (tisztán) szállítják a
telephelyre az STKH ingyen átveszi és feldolgozza a hulladékot, a továbbiakban a
rekultivációra felhasználják. Abban az esetben, ha kevert inert hulladékot szállítanak,
szükséges kifizetni a lerakási díjat és a kommunális hulladékkal együtt kerül lerakásra.

Soproni Vízmű Zrt.
A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság története az 1892-ben alapított
Soproni Vízmű Részvénytársaságra vezethető vissza. Többszöri átalakulás után 1994-től
az addig állami tulajdonban lévő, a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a
működési területén lévő önkormányzatok tulajdonába került. A vállalat 1998. január 1jétől részvénytársasági formában működik, jelenlegi tevékenységi köre 2002-ben, a
Soproni Fürdőüzemeltető Kft. beolvadásával alakult ki.
A társaság feladata a működési területén élő lakosság – Győr-Moson-Sopron megye
nyugati részét alkotó, volt soproni járás településein, továbbá a Vas megyéhez tartozó
Bükön és térségében 9 településen több mint 100.000 fő – egészséges ivóvízzel történő
ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése, tisztítása, fürdőüzemeltetés, valamint a
szolgáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. A
feladatokat a társaság a közműtulajdonos önkormányzatokkal kötött szerződés alapján
látja el. A működtetői feladatok mellett megbízásos alapon végzi a közművagyon
felújítását, rekonstrukcióját és vezeti annak analitikus nyilvántartását.
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A társaság bevételei az alapszolgáltatások – vezetékes ivóvízellátás, a csatornával
ellátott települések esetén a szennyvízelvezetés és -tisztítás, és a fürdőszolgáltatások –
valamint az alaptevékenységekhez kötődő kiegészítő szolgáltatások – mélyépítés,
műszaki szolgáltatások, bérbeadás, kereskedelmi tevékenység – díjaiból származnak. A
társaság működésének és szervezetének kialakítását az ellátandó – műszaki, gazdasági,
igazgatási és ügyfélszolgálati – feladatok mellett a földrajzi tagoltság befolyásolja.
A Soproni Vízmű Zrt. működésének célja – az üzemeltetett közművagyon tulajdonos
önkormányzatok feladataival és távlati elképzeléseivel összhangban – az ellátási
területen élő lakosság, itt működő vállalkozások és intézmények elégedettségét kiváltó
ivóvíz és szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint fürdő szolgáltatások nyújtása.
A Soproni Vízmű Zrt. ennek érdekében:








folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztók igényeit,
megfelelő kapcsolatokat épít és tart fenn a tulajdonos önkormányzatok különböző
testületeivel,
teljes mértékben megfelel a társaság működésére vonatkozó szakmai – műszaki,
környezetvédelmi és közegészségügyi – követelményeknek és jogszabályi
kötelezettségeknek,
minimalizálja az érintettek – a létesítmények és vezetékek tervszerű
karbantartásából, valamint rendkívüli javításából fakadó – zavarását,
folyamatosan keresi az ágazatban alkalmazott „legjobb gyakorlatot” és törekszik
annak meghonosítására, ezáltal a társaság munkakultúrájának fejlesztésére,
a társaság 120 éves múltja alatt kialakult „szolgáltatói rangot” képviselő és
fenntartó humánpolitikát folytat.

A Soproni Vízmű Zrt. egyszemélyi felelős vezetője a vezérigazgató, aki a társaságot saját
hatáskörében megtartott, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó műszaki igazgató és
gazdasági igazgató hatáskörébe rendelt feladatokkal működteti.

A vezérigazgató – saját hatáskörében megtartott – feladatai:













a
Zrt.
Közgyűlésével,
Igazgatóságával,
Felügyelő
Bizottságával
való
kapcsolattartás biztosítása, és az általuk meghatározott hosszabb távú és éves
feladatok végrehajtásának megszervezése,
a társaság működési kereteinek kialakítása,
a munkáltatói jogkörök gyakorlása a társaság minden munkavállalója felett, a
vezérigazgató munkaviszonyának megszűnése esetén az új vezérigazgató
kinevezéséig a gazdasági igazgató és a műszaki igazgató együttesen jogosult ezek
gyakorlására,
a társaság működési, gazdálkodási, ellenőrzési és beszámolási rendszerei
ügymenetének és bizonylati rendjének kialakítása, működtetése és felügyelete,
a társaság alap- és kiegészítő tevékenységi körének meghatározása,
a társaság árjegyzékének hatályba léptetése,
a társaság tulajdonosi (önkormányzati) kapcsolatainak fenntartása,
a társaság fogyasztói és egyéb kapcsolatai ügymenetének és bizonylati rendjének
kialakítása, a kapcsolattartás fenntartása és felügyelete,
a társaság működéséhez szükséges személyi erőforrás-biztosítás ügymenetének
és bizonylati rendjének kialakítása, annak fenntartása és felügyelete,
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a társaság szervezete működéséhez szükséges igazgatási tevékenységek
feltételeinek, ügymenetének és bizonylati rendjének kialakítása, fenntartása és
felügyelete,
a társaság működésére vonatkozó adat, munka- és tűzvédelmi, minőség- és
környezetirányítási követelmények teljesítése, azok ügymenetének és bizonylati
rendjének kialakítása, fenntartása és felügyelete.

A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, vagy önálló beosztásokban
foglalkoztatott munkavállalók:







Fogyasztói iroda, amelynek feladata
o a társaság fogyasztóival kapcsolatos teljes körű ügyintézési rend [1]
kialakítása és működtetése.
Személyügyi osztály, amelynek feladata
o a társaság munkavállalóival kapcsolatos humán-erőforrás gazdálkodási
feladatok eljárásrendjének kialakítása, ellátása és a kapcsolódó
nyilvántartások naprakész vezetése,
o a társaság munkavállalói számára nyújtott egyéb, nem bér jellegű
juttatások teljes körű ügyintézése,
o a társaság rendezvényeinek szervezése.
Igazgatási iroda, amelynek feladata
o a társaság ügyirat-kezelési rendjének kialakítása és működtetése,
o a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer működtetése,
o PR tevékenység,
o a gondnoksági és üzemrendészeti feladatok ellátása.
o vezérigazgatói asszisztens, akinek feladata a vezérigazgató munkájával
kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátása.
o jogtanácsos, akinek feladata a társaság jogi képviselete, jogi ügyek vitele
és egyéb – az Igazgatási Iroda tevékenységébe nem sorolt – igazgatási
feladatok ellátása.

A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó műszaki igazgató hatáskörébe rendelt feladatok:











a társaság alap- és kiegészítő szolgáltatásaihoz szükséges engedélyek
megszerzése,
a
társaság
alapés
kiegészítő
szolgáltatásaira
vonatkozó
vízügyi,
környezetvédelmi
és
közegészségügyi,
valamint
biztonságtechnikai
kötelezettségek teljesítése,
a társaság alap- és kiegészítő szolgáltatásai ügymenetének, bizonylati rendjének
kialakítása, fenntartása és felügyelete,
az
alapszolgáltatások
normál
üzemeltetési
állapottól
eltérő
eseteinek
(meghibásodás, vészhelyzet) kezelése, beleértve a munkaidőn túli üzemirányítás
és hibaelhárítás megszervezését,
a társaság üzleti tervéhez és szolgáltatásainak árkalkulációjához való
adatszolgáltatás,
a vállalkozási és fővállalkozási tevékenységek elvégzésére vonatkozó ajánlatadás,
a társaság működéséhez, alap- és kiegészítő szolgáltatásaihoz szükséges
informatikai és irányítástechnikai, valamint energia és egyéb külső szolgáltatások
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rendelkezésre állásának biztosítása, továbbá az éves beruházási terv vonatkozó
részeinek végrehajtása,
a rendelkezésére álló tárgyi erőforrások hasznosítása.

A műszaki igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:











Vízellátási üzemmérnökség, amelynek feladata
o Sopron, Ágfalva, Fertőrákos, Harka és Kópháza településeken a vízellátás
biztosítása a kiépített vízellátási rendszerek üzemeltetése és karbantartása,
valamint a szükségessé váló beruházások, felújítások elvégzése által.
Szennyvízkezelési üzemmérnökség, amelynek feladata
o Ágfalva, Fertőrákos, Harka és Kópháza településeken a szennyvízelvezetés
(és Sopronba való szennyvízátvezetés),
o Sopronban a csapadékvíz-elvezetés,
o Sopronban a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása,
o a kiépített rendszerek üzemeltetése és karbantartása, valamint a
szükségessé váló beruházások, felújítások elvégzése által.
Fertődi üzemmérnökség, amelynek feladata
o Agyagosszergény, Fertőboz, Fertőd, Fertőhomok, Fertőszentmiklós,
Fertőszéplak, Fertőújlak, Hidegség, Hegykő, Nyárliget, Petőháza és Sarród
településeken a vízellátás, a szennyvízelvezetés (és Fertőendrédre való
szennyvízátvezetés),
o Pusztacsalád településen a vízellátás, a szennyvízelvezetés és a
szennyvíztisztítás,
o Csapod, Ebergőc, Röjtökmuzsaj és Tőzeggyármajor településeken a
vízellátás,
o Röjtökmuzsajon,
Ebergőcön
és
Fertőendréden
a
vízellátás,
a
szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás biztosítása,
o a kiépített rendszerek üzemeltetése és karbantartása, valamint a
szükségessé váló beruházások, felújítások elvégzése által.
Lövői üzemmérnökség, amelynek feladata
o Egyházasfalu, Sopronhorpács, Újkér, Und és Völcsej településeken a
vízellátás és szennyvízelvezetés, (és Lövőre való szennyvízátvezetés),
o Nagylózs, Pereszteg, Pinnye és Sopronkövesd településeken a vízellátás és
szennyvízelvezetés (és Nagycenkre való szennyvízátvezetés),
o Gyalóka, Répcevis, Szakony és Zsira településeken a vízellátás és
szennyvízelvezetés, (és Csepreg felé való szennyvízátvezetés),
o Csér, Csáfordjánosfa, Répceszemere, Nemeskér és Iván településeken a
vízellátás,
o Lövőn és Nagycenken a vízellátás, a szennyvízelvezetés és a
szennyvíztisztítás biztosítása,
o a kiépített rendszerek üzemeltetése és karbantartása, valamint a
szükségessé váló beruházások, felújítások elvégzése által.
Vas megyei üzemigazgatóság, amelynek feladata
o Acsád, Meszlen, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság és Vasszilvágy
településeken a vízellátás,
o Bük
és
Chernelházadamonya
településeken
a
vízellátás,
a
szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás,
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Bő,
Gór településeken
a
vízellátás,
a
szennyvízelvezetés
(és
Chernelházadamonyára való szennyvízátvezetés) biztosítása, a kiépített
rendszerek üzemeltetése és karbantartása, valamint a szükségessé váló
beruházások, felújítások elvégzése által.
Fürdő üzemmérnökség, amelynek feladata
o a Csik Ferenc uszoda, a Lővér fürdő, a Tómalom fürdő és a Fertő-tavi
vízitelep
üzemeltetése,
ingatlanjainak
bérbeadása,
a
Fürdő
üzemmérnökség területén szükségessé váló karbantartások, beruházások,
és felújítások elvégzése, valamint a Fürdő üzemmérnökség marketing
tevékenységének kialakítása és rendezvények szervezése.
Laboratórium, amelynek feladata
o a szolgáltatott ivóvíz, az elvezetett és a tisztított szennyvíz, valamint a
fürdővíz megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges mintavételezés,
valamint fizikai, kémiai, bakteriológiai és biológiai vizsgálatok elvégzése,
valamint a szükségessé váló beruházások, felújítások elvégzése.
Informatikai osztály, amelynek feladata
o informatikai, irodatechnikai eszközök és rendszerek üzemeltetése, valamint
a szükségessé váló beruházások, felújítások elvégzése,
o szoftverek, programrendszerek rendszergazdai feladatainak ellátása, azok
bevezetésének informatikai támogatása,
o irányítástechnikai eszközök és rendszerek, kommunikációs hálózatok
üzemeltetése, valamint a szükségessé váló beruházások, felújítások
elvégzése,
o energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,
o vízi közmű létesítmények, eszközök bérbeadásával kapcsolatos feladatok
elvégzése.
o









Közműfejlesztési osztály, amelynek feladata
o a társaság által üzemeltetett közművek nyilvántartása, idegen építmények
elhelyezése során ezek megóvása, fejlesztésükben történő együttműködés,
o a
társaság
saját
vagyonával,
a
tulajdonos
önkormányzatok
közművagyonával és a közműfejlesztési hozzájárulásokból megvalósított
beruházásokkal kapcsolatos feladatok koordinálása,
o közbeszerzések ügymenetének koordinálása,
o a társaság építési fővállalkozási projektjeinek irányítása.
o igazgatói asszisztens, akinek feladata a műszaki igazgató és munkáját
segítő szervezetek napi és havi ügyintézési és adatszolgáltatási
feladatainak ellátása.

A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó gazdasági igazgató hatáskörébe rendelt feladatok:







a társaság működéséhez rendelkezésre álló pénzügyi és tárgyi erőforrásaival való
gazdálkodás pénzügyekkel és számvitellel kapcsolatos ügymenetének, bizonylati
rendjének kialakítása, működtetése és felügyelete,
a társaság működésére vonatkozó adózással, bér- és járulékfizetéssel kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése,
a társaság éves üzleti tervének és gazdálkodási beszámolóinak előkészítése,
a társaság kontrolling rendszerének kialakítása és működtetése,
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a társaság alap- és kiegészítő szolgáltatásaiból származó bevételeinek realizálása,
a társaság alapszolgáltatási – víz- és csatornaszolgáltatás – díjaira vonatkozó
javaslattétel, az alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatások díjai kalkulációiának
elkészítése, és a kereskedelmi árak meghatározása,
a társaság működésének nyilvántartásához, adatszolgáltatásaihoz szükséges
informatikai és egyéb külső szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosítása,
továbbá az éves beruházási terv területére vonatkozó részeinek végrehajtása,
a rendelkezésére álló tárgyi erőforrások hasznosítása.

A gazdasági igazgató közvetlen irányítása
beosztásokban foglalkoztatott munkavállalók:
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alá tartozó

szervezeti

egységek,

vagy

önálló

Pénzügyi osztály, amelynek feladatai
o a társaság alap- és azokat kiegészítő szolgáltatásaihoz kötődő számlák –
kivéve nagykereskedelem – elkészítése,
o a társaság minden vevőfolyószámlájával kapcsolatos nyilvántartás
vezetése, hátralékkezelés és behajtás,
o az alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatások díjainak kalkulációja,
o a társaság minden szállítói folyószámlájának kezelése,
o a teljes banki forgalom kezelése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés,
o a társaság működéséhez kapcsolódó adókkal és járulékokkal kapcsolatos
teljes körű ügyintézés,
o a társaság munkavállalói bérének elszámolása, és TB ügyeivel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés,
o a társaság pénzkezelésének felügyelete, főpénztárának vezetése,
o likviditás-tervezés, megfigyelés és értékelés,
o a társaság gépjárműveinek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézési
tevékenység.
Eszközgazdálkodási osztály, amelynek feladata
o a társaság anyagellátási rendjének kialakítása és működtetése,
o a
társaság
tárgyieszköz-állománya
nyilvántartásának
kezelése,
selejtezések lebonyolítása,
o az önkormányzati tulajdonú közművagyon nyilvántartásának kezelése,
selejtezések lebonyolítása,
o vagyonbiztosítások kezelése,
o nyomtatványtár kezelése,
o nagykereskedelmi tevékenység teljes körű ellátása.
Közgazdasági osztály, amelynek feladata
o a társaság üzleti tervének, gazdálkodási beszámolóinak összeállítása,
o alapszolgáltatási díjkalkuláció elkészítési rendjének kialakítása és
működtetése,
o a társaság számviteli rendjének kialakítása és az ehhez kapcsolódó
tevékenységek ellátása,
o a társaság kontrolling rendszerének kialakítása és működtetése,
o igazgatói asszisztens, akinek feladata a gazdasági igazgató és munkáját
segítő szervezetek napi és havi ügyintézési és adatszolgáltatási
feladatainak ellátása.
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KÉTÜSZ Sopron Kft.
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
a KÉTÜSZ Sopron Kft. végzi el.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012.
(XII.11.) számú BM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint:
„(3) Az égéstermék-elvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató a
tüzelőanyag fajtájától függően
a)
b)
c)

szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló
égéstermék-elvezető esetében évente 2 alkalommal,
gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető esetében évente 1
alkalommal,
tartalék égéstermék-elvezető esetében évente 1 alkalommal végzi el.”

Sopron közigazgatási területét a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében
részekre osztották, ahol összesen 7 felelős kéményseprő végzi el minden évben a
szükséges feladatokat saját ütemezése szerint. Munkájukat egy műszaki ügyintéző és
egy adminisztrátor segíti. Munkájukat egy ügyvezető igazgató koordinálja.
Sopron területén a 2013. évi nyilvántartásban 23.020 db egyedi- és tartalék égéstermék
elvezető, 776 szint gyűjtőkémény és 1.309 fm központi és nagy keresztmetszetű
égéstermék elvezető szerepel.

Összegzés: A városüzemeltetési feladatok egy részét a Polgármesteri Hivatalon
belül a Városgazdálkodási Osztály látja el 4 csoport (városüzemeltetési,
közútkezelői és útügyi, közterületi, vagyongazdálkodási csoportok) keretében.
A
Sopron
Holding
Zrt.
zöldfelület-gazdálkodást,
közterület-tisztítást,
útkarbantartást,
sportterület-gazdálkodást,
parkolóhely-,
társasházés
ingatlankezelést, továbbá távhőszolgáltatást végez. A Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. óta Sopron mellett a
környező 38 településen is ellátja a vonatkozó közszolgáltatási feladatokat. A
Soproni Vízmű Zrt. feladata a működési területén élő lakosság egészséges
ivóvízzel történő ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése, tisztítása,
fürdőüzemeltetés, valamint a szolgáltatás biztonsága érdekében végzett
folyamatos fenntartási tevékenység. Sopron MJV közigazgatási területén a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást a KÉTÜSZ Sopron Kft. végzi el.

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

274

A/12. TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

A/12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
Az alfejezet alapjául a Magyarország Kistájainak Katasztere. Szerkesztette Dövényi
Zoltán. (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Budapest, 2010) című kiadvány szolgált.
Magyarország területén:




6 nagytájat (Alföld, Kisalföld, Nyugat-magyarországi-peremvidék, Dunántúlidombság, Dunántúli-középhegység, Észak-magyarországi-középhegység),
35 középtájat és
230 kistájat különböztetünk meg.

Marosi–Somogyi (1990) szerint, Endrédi (2000) alapján

1: Alföld, 1.1: Dunamenti-síkság, 1.2: Duna–Tisza közi síkvidék, 1.3: Bácskai-síkvidék,
1.4: Mezőföld, 1.5: Drávamenti-síkság, 1.6: Felső-Tiszavidék, 1.7: Közép-Tiszavidék,
1.8: Alsó-Tiszavidék, 1.9: Észak-alföldi hordalékkúp-síkság, 1.10: Nyírség, 1.11:
Hajdúság, 1.12: Berettyó–Körösvidék, 1.1.3: Körös–Maros köze; 2: Kisalföld, 2.1: Győrimedence, 2.2: Marcal-medence, 2.3: Komárom–Esztergomi-síkság; 3: Nyugatmagyarországi-peremvidék, 3.1: Alpokalja, 3.2: Sopron–Vasi-síkság, 3.3: Kemeneshát,
3.4: Zalai-dombvidék; 4: Dunántúli-dombság, 4.1: Balaton-medence, 4.2: KülsőSomogy, 4.3: Belső-Somogy, 4.4: Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék; 5: Dunántúliközéphegység, 5.1: Bakonyvidék, 5.2: Vértes–Velencei-hegyvidék, 5.3: Dunazughegyvidék; 6: Észak-magyarországi-középhegység, 6.1: Visegrádi-hegység, 6.2:
Börzsöny, 6.3: Cserhátvidék, 6.4: Mátravidék, 6.5: Bükkvidék, 6.6: Aggtelek–
Rudabányai-hegyvidék, 6.7: Tokaj–Zempléni-hegyvidék, 6.8: Észak-magyarországi
medencék
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Sopron közigazgatási területe a Nyugat-magyarországi-peremvidék nagytájnak Alpokalja
középtájához tartozó három kistájának – a Soproni-hegység (3.1.11), a Fertőmellékidombság (3.1.12) és a Soproni-medence (3.1.13) –, valamint a Kisalföld nagytájnak
Győri-medence középtájához tartozó Fertő-medence kistájának (2.1.21) találkozásánál
fekszik. A négy kistáj legkarakteresebb eleme a Soproni-dombság, amely a természeti
adottságok szempontjából a város arculatát is leginkább meghatározza. A térség másik
karakteres eleme a Fertő tó, amelynek legfőbb természeti adottságát a természeti
értékei jelentik.

Forrás: Dövényi Zoltán (Szerk.) (2010): Magyarország Kistájainak Katasztere. Budapest: MTA FKI

Domborzat
A város hegyrajzilag erősen tagolt, nyugaton az átlagos tszf-i magassága 410 m,
középen 240 m, keleten 207 m. Legmagasabb pontja a Magas-bérc (amely a Soproni-hg.
magyarországi legmagasabb pontja), tszf-i magassága 556 m. További jelentősebb
magaslat még az Asztalfő 554 m, Mukk-kilátó 523 m, Bányász-kereszt 511 m, Negyedikbérc 510 m, Vörös-bérc 507 m. A Soproni-hegységet töréses lépcsők, széles lekerekített
hegyhátak, sasbércek, tanúhegyek, mélyre vágódott patakvölgyek és meredek sziklás
lejtők jellemzik, míg a Fertőmelléki-dombság jellemzően gyengén és közepesen tagolt
dombsági felszínekből áll. Ezekből a magaslati elemekből eredő gyérvizű patakok
táplálják a Soproni-medencét lecsapoló Ikvát. A város keleti, a Fertő-medencében fekvő
része részben nádas mocsár, részben nyílt víz, valamint alacsonyártéri síkság.

Földtan
Sopron földtanilag a felső-kréta kelet-alpi takarórendszer része. A Soproni-hegység
hazánk legidősebb kristályos hegysége. Fő építőkőzetei túlnyomó részben kristályos pala,
valamint egyéb ókori képződmények. A miocén kori nagy földmozgások során a
kristályos masszívum feldarabolódott és a megsüllyedt, üledékekkel teli részeken
kőszénrétegek keletkeztek, amelyeket az ország első szénbányájában Brennbergbányán
fejtették 1759-1968 között. A földmozgások idején különülhetett el a hegységtől a
Fertőmelléki-dombság és a Soproni-medence is. A dombság – amely Soproni-hegység
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keleti szárnyának tekinthető – fiatal, harmadidőszaki üledékes kőzetekből áll, melyek
közül legjelentősebb az ún. lajtamészkő, ami a fertőrákosi kőfejtő révén fontos
ipartörténeti jelentőséggel bír. A mészkőből adódóan a területen barlangok,
karsztjelenségek és természeti kincsek alakultak ki, amelyek közül a legjelentősebb a
kiváló gyógyhatású, nátrium-kloridos, szulfátos balfi keserűvíz, amelyre gyógyfürdő is
épült. A Soproni-medence aljzatát az ún. bádeni agyag nevű, a harmadidőszakban
kialakult üledék tölti ki, amelyet az Ős-Ikva hordaléka borít. A Fertő-medence elöntéstől
mesterségesen védett részeit réti és lápi agyag, valamint ártéri iszap borítja.

Vízrajz
A város legjelentősebb vízfolyása az Ikva-patak.
Az Ikva-patak teljes hossza 51,9 km, ebből 18 km a soproni szakasz. Teljes vízgyűjtő
688 km2, ebből 529,6 km2 esik Magyarország területére, ezen belül is 104 km 2 Sopronra.
Forrása Ausztriában Rohrbach bei Mattersburg (Fraknónádasd) településtől délre van.
Eredetileg a Fertő tóba ömlött, de a XIX. század végén csatornázták, jelenleg Fertőd
területén Tőzeggyármajornál folyik a Hansági-főcsatornába a 23+500 km szelvénynél;
ezáltal ma már nem a Fertő vízgyűjtőjéhez tartozik. Vízhozam vonatkozásában az
Alpokból érkező vizek a meghatározóak. Az Ikva-patakba folynak a településen az alábbi
vízfolyások: Rák-patak, Sós-patak, Liget-patak. Ezek bő lefolyású, kis vízfolyások,
amelyek ritkán száradnak ki.
A város keleti részén található a Fertő tó. A tó átlagos vízszintje 115 m, felszíne 310 km 2,
aminek egynegyede hazai terület. Vízgyűjtő területe 907 km 2, amiből Magyarországhoz
170 km2 tartozik. Vizének sótartalma 1700 mg/l, nagyobbrészt nátriumos vegyületekből.
A településen számos forrás található, amelyek közül a legjelentősebbek a Sopronihegységben lévő Hidegvíz-forrás, valamint Balf gyógyforrásai (István-f., Wolfgang-f.,
Péter-f. stb.). A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése
alapján a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás.

Növényzet
A természetes növényzet a domborzati tényezőktől függően változik. A Soproni-hegység
potenciális erdőterület, kis kiterjedésű természetes gyepek léte sem valószínű. A
Fertőmelléki-dombság potenciális vegetációtípusát gyertyános–kocsánytalan tölgyesek és
cseres-tölgyesek jelentik, de északon bükkösök és sziklaerdők alakultak ki. Klímazonális
vegetációtípusát üde lomberdők jelentik: a Brennbergbánya–Görbehalom vonalig
bükkösök, innen keletre gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. Számottevő a mészkerülő
lomberdők
kiterjedése.
A
hegységperem
nevezetes
kultúrállományai
a
szelídgesztenyések. Az inváziós terhelés alacsony, leginkább a határsávi akácosok
említhetők. Az acidofil erdők másodlagosan nagy területeket foglaltak el, a
hegységperem erdei kiligetesedtek, elfüvesedtek. A völgyek égerligetei helyén
kaszálóréteket alakítottak ki, a kaszálás felhagyása után a helyükön ismét égeresek
jöttek létre. Ezzel párhuzamosan a kaszáló- és laprétek szinte teljesen eltűntek.
Ugyancsak a tájhasználatnak (pl. a kőfejtőknek) köszönhetik létüket a sziklagyepek és a
sztyeprétek. A lápi vegetációból a lecsapolások és a talajvízkutak miatt csak töredékek
maradtak fenn. Ezek egyike, a Kistómalmi-láprét, amely az egyik legértékesebb lápunk.
A Fertő tó medencéjében a potenciális vegetációt mocsári és lápi társulások jelentik. Sziki
társulások képződtek a helyenként létrejött sós tavi növényzet kiszáradásával.
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A flórát minden jelentősebb vegetációtípusban az Alpokalja és a Kisalföld közötti átmenet
jellemzi, az előbbi fő súlyával. Az alpokalji jellegű erdei flórában hangsúlyos szerepük van
a nyugat-dunántúli (erdei ciklámen - Cyclamenpurpurascens, erdei galaj Galiumsylvaticum, magyar varfű - Knautiadrymeia)és a mészkerülő (erdei csarab Callunavulgaris, kövi pimpó - Potentillarupestris) elemeknek.A hegység egészén jellemző
az acidofil fajok (fekete áfonya - Vacciniummyrtillus, fehér perjeszittyó Luzulaluzuloides) beszivárgása a mezofil lomberdőkbe.Ezeknél azonban erősebb
alpokperemi hatást tükröznek a sziklai fajok (tarka nádtippan - Calamagrostis varia,
szíveslevelűgubóvirág - Globulariacordifolia, sziklai benge - Rhamnussaxatilis). A
montán-szubalpin fajok előfordulása a belső, hűvös völgyekre korlátozódik (struccpáfrány
- Matteucciastruthiopteris, havasi palástfű - Alchemillaglabra, berki lizinka Lysimachianemorum). A szárazabb hegységperemen számos xerotherm elem bukkan fel
(molyhos tölgy - Quercuspubescens, fekete kökörcsin - Pulsatillanigricans, bugás
veronika - Pseudolysimachionspurium), ezek gócpontja a Harkai-kúp és az Istenszéke
térsége. A száraz tölgyesekben és gyepekben számos, a középhegységekre jellemző faj
(borzas len - Linum hirsutum, erdei szellőrózsa - Anemonesylvestris) fordul elő. A
láprétmaradványok hidegkori reliktumfajokat őriznek (hagymaburok - Liparisloeselii, lápi
hízóka - Pinguiculavulgaris, lisztes kankalin - Primula farinosa, fekete fűz Salixmyrsinifolia). Érdekes színfolt a Kópháza melletti szántók sziki jellegű
növényközössége (sziki őszirózsa - Astertripoliumsubsp. pannonicus, vastag bajuszfű Heleochloaschoenoides). A Fertő-medence sós mocsári növényzetének különlegessége a
tengermelléki káka (Schoenopelctuslitoralis) és a tengeri szittyó (Juncusmaritimus).
Figyelemre méltó még a nedves, szikes gyepek növényzetei a barázdás csüdfű
(Astragalussulcatus), a kisfészkű aszat (Cirsiumbrachycephalum) és a kormos
csáté(Schoenusnigricans).

A/12.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
Az alfejezet alapjául a Magyarország Kistájainak Katasztere. Szerkesztette Dövényi
Zoltán. (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Budapest, 2010) című kiadvány és a
Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. (2010):
Sopron MJV Környezetvédelmi Programja 2010-2015 című kiadvány szolgált.
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 hegység erdei évszázadokig igen erős emberi hatásnak voltak kitéve, emiatt a
gyertyános-tölgyesekés a bükkösök alig rendelkeznek természetszerű állományokkal. 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 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
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tájhasználatot is mozaikosabbá teszik. A Soproni-hegység erdeinek látképét színesíti a
Károly-magaslat és a TV-torony: utóbbi kihasználatlanul.
A Fertőmelléki-dombság régi kultúrtáj, az emberi hatások minden vegetációs egységen
éreztetik hatásukat. Az erdő nagy része sarj eredetű, s az egykor kíméletlen
erdőhasználatnak köszönhetően számos tisztás, erdőszegély, szárazabb tölgyes állomány
alakult ki.

Erdők elsődleges rendeltetése
Forrás: Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság – 2013. decemberi adat

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 magas kórós 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
szukcessziója.
A szántók a dombvonulatok magasabb hátain található erdők és a mélyebb fekvésű
gyepek közötti síkokon és enyhe esésű lejtőkön vannak, de csak ott, ahol az adottságok
nem megfelelőek a szőlő számára. Ennek megfelelően Soprontól északnyugatra 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.
A soproni tájban meghatározó a szőlészet jelenléte. Nagy összefüggő szőlőterületeket a
Fertő-menti 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.
Napjainkban a város sokkal kiterjedtebb, mint eddig bármikor. A művelés alól kivett
terület mintegy hetven év alatt megnégyszereződött. Sopron pereme szétterült, egyre
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nagyobb területet véve el más területhasználati kategóriáktól. A települések kontúrjai
elmosódtak, összefolytak.
Míg a Lőverek esetében sikerült megőrizni az 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.
A város körül – az erdővel határolt részt kivéve – szőlőket, kerteket, szántókat vontak
belterületbe: helyükön lakóterületet és gazdasági területet kijelölve, melyek jobbára
megvalósultak, vagy tervezés alatt állnak. A beépítések megváltoztatták a táj összképét
az adott irányban: mint a Kutya-hegy, a Virágvölgy, a Bécsi-domb, az Arany-hegyi ipari
park, vagy a délkeleti ipari terület esetében. Előbbiek a szőlőktől és a kertektől vontak el
területet, míg utóbbiak inkább rét, legelő, illetve szántó területeket foglaltak el.
A falvak közül Brennbergbánya őrizte meg leginkább karakterét: a beépítés még mindig
falusias. Az összkép megmaradása elsősorban a terület alábányászottságának
köszönhető, mely lehetetlenné tette 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,
mely településrész tájbeli kapcsolatot sokkal inkább Fertőrákossal mutat, mint
Sopronnal.

A/12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
A tájrendezési szempontból jelentőséggel bíró tájképvédelmi és természetvédelmi
kategóriákat a hozzájuk tartozó jogszabályok – például Országos Területrendezési Terv,
vagy a természet védelméről szóló törvény – határozzák meg.

Tájképvédelem
Az Országos területrendezési tervben rögzítésre került a tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete. A lehatárolásra tájindikátorok alkalmazásával került
sor, melynek szakirodalmát Kollányi László – Jombach Sándor – Filepné Kovács Krisztina
– Nagy Gergő Gábor: Tájindikátorok alkalmazása a tájképvédelmi területek
lehatárolására és a tájkarakter meghatározására című tanulmány tartalmazza.
A tájkép mint gazdasági erőforrás felértékelődik, és egyre inkább hangsúlyt kap. A
hagyományos
tájkép
megőrzése,
a
jellegzetes
tájkarakter
fejlesztése
a
környezettervezés egyre fontosabb területévé válik. A látvány nemzeti kincsünk,
amelynek
vizsgálatával,
értékelésével,
védelmével,
fejlesztésének
kérdéseivel
tudományos szinten foglalkozott az idézett tanulmány.
Az OTrT a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területnek a természeti, vagy
kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel,
illetve tájképi elemmel rendelkező területet, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított
területet tekinti.
Tájértékelési módszer
A mára legelfogadottabb tájértékelési módszer a térinformatikai alapú parametrikus
megközelítés, amelynek lényege, hogy a táji adottságok tematikus térképeit egymásra
vetítjük, majd az átmetsződésekből hozzuk létre az új területegységeket.
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A tájképet meghatározó pozitív tényezők:






a domborzati adottságok (reliefenergia)
a növényborítottság (erdő, gyep, szőlő)
a felszíni vizek (vízfolyás, tó)
a tájszerkezet, diverzitás
kulturális örökség elemei (régészeti
tájérték, tanya)

lelőhely,

műemlék,

A vizsgálat szempontjából csökkentő tényező:





a bányatelek
az út
a vasút
a légvezeték.

A természetvédelmi területek tájképvédelmi területnek tekinthetők. A rácsháló terepi
azonosításával határolható le a tájképvédelmi terület övezete.
Forrás: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/994/1/fenn2012_Kollanyi_Laszlo_etal.pdf
A tájértékelési módszer alkalmazásával az OTrT módosítása bevezette és lehatárolta
volna a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete fogalmát. Az
OTrTMód. vonatkozó rendelkezése – 14/A. § (1) – alapján a településszerkezeti terv
feladata lett volna pontosítani a terület határát.
Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
övezetének
javasolt
lehatárolása.
A tervezett térségi övezet
azonban végül nem került
elfogadásra.

Forrás:
T/12910.
számú
törvényjavaslat egyes törvények
területrendezéssel
összefüggő
módosításáról (2013. október)

Egyedi tájérték
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.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény a tájvédelem keretében szabályozza
az egyedi tájértékek kezelését.
Az ország tájértékeinek összegyűjtésére indult 2009 őszén a TÉKA projekt. Ennek
keretében kataszterezték 2010-ben a Sopronban található értékeket is. Az online is
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elérhető tájérték-kataszterben (Forrás: http://tajertektar.hu/hu/) 252 db soproni
tájérték található, így kilátópontok, római kori maradványok, pincék, emlékművek,
kutak, templomok, természeti képződmények, malmok stb.

Történeti borvidék terület
A településszerkezeti tervben szereplő örökségi kategória, amelyet Sopron a szőlőkultúra
hagyományainak hangsúlyozására kívánt megjeleníteni.

A Soproni Történelmi Borvidék Magyarország egyik legrégibb történelmi hagyományokkal
büszkélkedő borvidéke. A kelták és az ókori Róma által teremtett szőlő- és borkultúra
volt az alapja a Soproni borvidék szőlőtermesztésének, borkészítésének. Már a XIV.
század elején Magyarország legjelentősebb borvidékei között tartották számon, melynek
kereskedelmi kapcsolatai messze túlnyúltak az ország határain. Ekkortájt 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.
A XIX. századtól a poncichterek, a német ajkú gazdák messze földön híressé tették a
soproni bort. A városra jellemző, hogy más borvidékekkel ellentétben a pincéket nem a
szőlőkbe, hanem a városban, saját házaik alá építették. A monarchia idejében a
szőlőterületek egy borvidéket alkottak Sopron–Ruszt–Pozsony néven, hasonló fajták és
művelési módok jellemezték őket. Sopron környékén az 1800-as évek végéig a fehér
szőlő volt az uralkodó. A borvidék karakteres fajtája, a kékfrankos szőlő az 1890-es évek
után került előtérbe. Ma Ruszt elsősorban a fehérszőlőfajtákról és az aszúról (Ausbruch)
híres, a Soproni borvidéken pedig a kék szőlő, főleg a Kékfrankos termelése kiemelkedő.
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Jelentősek még a Zweigelt, Cabernet sauvignon, Merlot és Pinot noir ültetvények is. A
fehérborfajták közül a Zöld veltelini, a Chardonnay, a Tramini, a Zenit, a Sauvignon blanc
és a Korai piros veltelini a legelterjedtebb. A borvidék érdekessége, hogy az itteni klíma a
késői szüretelésű desszert borok előállításának is kedvez. A borvidék fejlődését mutatja,
hogy a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal 1987-ben a „szőlő és bor városa”
címet adományozta Sopronnak. A Soproni borvidékhez 2000. június 13-tól hivatalosan
hozzátartozik a Kőszegi körzet is, összesen 259 hektár szőlővel.
(Forrás:http://www.soproniborvidek.hu/hu/borvidek.php)
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.”
Történeti borvidék területként a 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. A 2012-ben elkészült külterületi szabályozási terv a
szőlőtermő területek védelmére differenciált előírásrendszert dolgozott ki.
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
szőlőkataszterből.

Természetvédelmi oltalom
Sopron rendkívül gazdag európai jelentőségű Natura 2000-es területekben, országos
jelentőségű védett természeti területekben, illetve természetes állapotokkal jellemezhető
természeti területekben (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület,
országos ökológiai hálózat területei, ex-lege védett természeti értékek).

Natura 2000-es területek
Sopron közigazgatási területét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet által meghatározott
Natura 2000 hálózathoz tartozó több terület is érinti:
HUFH10001 Fertő tó különleges madárvédelmi terület
A madártani jelentőséggel bíró 8470,46 hektár nagyságú, 114 méterátlagos tengerszint
feletti magasságú terület a Fertő tó magyar oldala, mely a korábbi határvédelmi zóna
miatt sokáig megőrizte zavartalanságát. Javarészt zárt nádas, kisebb nyílt vízfelületekkel.
A vízpótlását biztosító Rákos-patak és Wulka-patak ingadozó vízhozama miatt a Fertő
vízmagassága is változó, a legmelegebb nyári napokon a párolgás a napi 10 mm-t is
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megközelítheti. Környezetében gyepek, szántóterületek, valamint a Dunántúlra már nem
jellemző szikes élőhelyek fordulnak elő.
Madártani jellemzés:Eddig több mint 250 madárfajt figyeltek meg a területen. Elsősorban
az olyan vízimadarak számára fontos fészkelő hely, mint pl. a bölömbika
(Botaurusstellaris), a cigányréce (Aythyanyroca), a haris (Crexcrex), a gulipán
(Recurvirostraavosetta), illetve vonulóhely az olyanoknak, mint a kis kócsag
(Egrettagarzetta), a nagy kócsag (Egretta alba), a kanalas gém (Platalealeucorodia),
vagy a vörösnyakú lúd (Brantaruficollis). A terület ausztriai részének (Neusiedler See)
23 272 ha területű nemzetközi jelentőségű madár-élőhelyén jelentős gémtelepek
találhatók; a madarak – mint pl. a törpegém (Ixobrychusminutus), vagy a vörös gém
(Ardeapurpurea) – a magyar oldalon is rendszeresen táplálkoznak. A területen fészkelnek
még ragadozó madarak, mint pl. a barna rétihéja (Circus aeruginosus) és a rétisas
(Haliaeetusalbicilla), illetve olyan közösségi jelentőségű madárfajok, mint a küszvágó
csér (Sternahirundo), vagy a kékbegy (Lusciniasvecica).
Földhasználat:halászat,
vízgazdálkodás.

mezőgazdaság,

természetvédelem

és

kutatás,

vadászat,

Veszélyeztető tényezők:halászat, infrastruktúra fejlesztése, iparosítás, városiasodás,
madarak zavarása, mezőgazdasági művelés felhagyása, mezőgazdasági termelés
intenzitásának növekedése, nádaratás, természeti események, üdülés és turizmus,
vízgazdálkodási problémák.
(Forrás: http://www.natura.2000.hu/hu)
HUFH20002 Fertő tó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
A 11 315,97 ha nagyságú terület magába foglalja az elnádasodott tómedret, a keleti
parton található szikeseket és a déli part mocsár- és láprétjeit. A terület legnagyobb
mennyiségben előforduló közösségi jelentőségű élőhelye a természetes eutróf tavak, de
mellette jelentős mennyiségben találunk meszes lápokat téli sással, sík- és dombvidéki
mocsárréteket. A vizes élőhelyek közösségi jelentőségű faja a dunai tarajos gőte
(Triturusdobrogicus) és a vöröshasú unka (Bombinabombina). Szintén a vizekhez kötődik
a lápi szitakötő (Leucorrhiniapectoralis), díszes légivadász (Coenagrionornatum), a
réticsík (Misgurnusfossilis) és a hazánkban nem védet balin (Aspiusaspius). A lápréteken
él a vérfűboglárka (Maculineateleius), a zanótboglárka (Maculineanausithous), a nagy
tűzlepke (Lycaenadispar) és az északi pocok (Microtusoeconomusmehelyi). A keleti part
szikes élőhelyei a pannon szikes sztyeppék és mocsarak kategóriájába tartoznak. A
szikes mocsarak és gyepek közösségi jelentőségű növényfaja a kisfészkű aszat
(Cirsiumbrachycephalum). A Sarród-Fertőújlak határában található száraz dombok faja
az ürge (Spermophiluscitellus).
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)
HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor kiemelt
terület

jelentőségű természetmegőrzési

A 2540,47 ha nagyságú terület legfontosabb közösségi jelentőségű élőhelyei a pannon
cseres-tölgyesek, a pannon gyertyános-tölgyesek és a pannon molyhos tölgyesek. A
dombsor erdei évszázadokig látták el tűzifával Sopront és a környékbeli településeket. A
gyakran kíméletlen több évszázados erdőhasználat (pl. erdei legeltetés, rövid
vágásforduló) máig meglátszik az erdőkön. Részben a legeltetésnek köszönhetően
alakultak ki a dombsor sztyepprétjei és száraz gyepjei, amelyek ma védett fajok
tucatjainak biztosítanak élőhelyet. Az erdők és szegélycserjések mára csaknem kipusztult
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fokozottan védett orchideája a boldogasszony papucsa (Cypripediumcalceolus). A holt
fában gazdag tölgyesekben gyakran találkozhatunk a szarvasbogárral (Lucanuscervus),
amely Európa több országában csaknem kipusztult. A sztyepprétek érdekes növénye a
közösségi jelentőségű leánykökörcsin (Pulsatillagrandis), mely mellett számos, a hazai
jogszabályok által védett faj, például a légybangó (Ophrysinsectifera), a fekete kökörcsin
(Pulsatillapratensisssp. nigricans) is előfordul. A dombsor lábánál, a vízfolyások mentén
és az egykori római halastavak helyén értékes láprétek alakultak ki. Az itt található
közösségi jelentőségű élőhelyek kiterjedése nagyon kicsi, de Magyarország egyik
legértékesebb természetes élőhelyének számítanak. Itt él a hagymaburok kosbor
(Liparisloeselii) egyik hazai állománya és csak itt fordul elő Magyarországos a lápi hízóka
(Pinguiculavulgaris) és a sápadt ujjas kosbor (Dactylorrhizaochroleuca). A láprét további
közösségi jelentőségű faja a kisfészkű aszat (Cirsiumbrachycephalum), valamint a lápi
szitakötő (Leucorrhiniapectoralis).
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)
HUFH20006 Dudlesz-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Az 1092,66 ha nagyságú terület földrajzilag szintén a Fertőmelléki-dombsorhoz tartozik,
de attól a terjeszkedő Sopron gyakorlatilag teljesen elválasztja. A Dudlesz-erdő
fennmaradását elsősorban a 40 éves elzártságának köszönheti, amely biztosította az
itteni közösségek csaknem zavartalan fejlődését. A rendszerváltozást követően a terület
természetes élőhelyei egyre inkább veszélybe kerülnek részben az erdőgazdálkodás,
részben a fokozódó emberi jelenlét miatt. A területhez tartoznak a Bécsi-domb
megmaradt (nem beépített) egykori legelőterületei is. A terület legfontosabb közösségi
jelentőségű élőhelyei a pannon cseres-tölgyesek, a pannon gyertyános-tölgyesek, de
kisebb mértékben előfordulnak pannon molyhos tölgyesek is. Az erdőkben él a közösségi
jelentőségű szarvasbogár (Lucanuscervus) és a közönséges denevér (Myotismyotis). A
Bécsi-domb lejtőit meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik és szubpannon sztyeppék borítják. A gyepek egyik jelölő faja a
leánykökörcsin (Pulsatillagrandis).
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)
HUFH20012 Soproni-hegység kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
A 5331,46 ha nagyságú terület Magyarország egyik legnyugatabbra fekvő, már az
Alpokaljához tartozó erdőterülete. Erdőközösségei között nagyobb kiterjedésben találjuk
meg a montán és szubmontán bükkösöket, a mészkerülő bükkösöket és a pannon
gyertyános-tölgyeseket. A patakvölgyek jellemző erdőtársulásai az égerligetek és igen kis
kiterjedésben a keményfás ligeterdők. Az erdőkben kis kiterjedésű hegyi kaszálóréteket,
száraz fenyéreket és szilikáton kialakult sziklanövényzetet találunk. Ágfalva és Harka
körül már csak maradványai vannak meg az egykori mészkedvelő üde sás- és
lápréteknek és kiszáradó kékperjés lápréteknek. A hegyi patakok kiemelkedő jelentőségű
faja a ritka hegyi szitakötő (Cordulegasterheros). Szintén a vizekhez, de elsősorban az
időszakos állóvizekhez kötődik a dunai tarajos gőte (Triturusdobrogicus) és a sárgahasú
unka (Bombinavariegata). Előfordul még a területen a sárga gyapjasszövő
(Eriogastercatax). A közösségi jelentőségű növényfajokat az adriai sallangvirág
(Himantoglossumadriaticum) és a leánykökörcsin (Pulsatillagrandis) képviseli.
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)
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Natura 2000 területek (Forrás: Fertő-Hanság NPI)

Országos jelentőségű védett természeti területek:
Sopron városát több országos jelentőségű védett természeti terület is érinti:







Fertő-Hanság Nemzeti Park
Soproni Tájvédelmi Körzet
Soproni Botanikus kert Természetvédelmi Terület
Liget-patak menti Természetvédelmi Terület
Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület
Bécsi-domb Természetvédelmi Terület

Fertő-Hanság Nemzeti Park
A határon átnyúló nemzeti park kialakítását célzó tárgyalások 1988 őszén kezdődtek
meg. A tárgyalások eredményeképpen Magyarországon 1991-ben alakították meg a
Fertő-táj teljes hazai felét magában foglaló Fertő tavi Nemzeti Parkot, míg 1992-ben
Ausztriában a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel-t. A határon átnyúló közös nemzeti
parkot végül 1994-ben avatták fel. A magyar oldalon többszöri bővítés történt, 1994-ben
csatolták az 1976-ban alapított Hansági Tájvédelmi Körzetet a nemzeti parkhoz (ekkortól
hívják a nemzeti parkot a magyar oldalon Fertő-Hanság Nemzeti Parknak), majd 1999ben a Répce-menti területeket. A Fertő-Hanság Nemzeti Park területe hazánkban ma
23 731 ha (ebből fokozottan védett 7659 ha), míg Ausztriában 10 500 ha.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park mozaikos szerkezetű, azaz a védett területek nem alkotnak
összefüggő, egységes területet. Négy jelentősebb területe a Fertő-táj (amelybe Sopron is
tartozik), a Hanság, a Tóköz, valamint a Répce-menti területek.
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A Fertő-táj foglalja magába Sopron keleti külterületi részét a Fertő tavat, a körülötte
elterülő, helyenként több kilométer széles nádast, a part mentén található szikes réteket,
mocsár- és lápréteket, illetve a Fertőmelléki-dombsor egy részét. Élővilága (azon belül is
főként madárvilága) rendkívül gazdag (l. fentebb).
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)
Soproni Tájvédelmi Körzet
Több, elsősorban egyes fajok, de néha kisebb területek védelmét szorgalmazó
kezdeményezés után a Soproni-hegységet és szűkebb környékét végül 1977-ben
nyilvánították védetté a Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1977. számú
OTvH határozatával. A védetté nyilvánítás során elsősorban az erdők megőrzésére
törekedtek, így számos természetvédelmi és tájvédelmi szempontból értékes kisebb
gyepterület kimaradt a tájvédelmi körzetből. A kimaradt értékes élőhelyek (Arbesz-rét,
Harkai fás legelő, Harkai láprét, Istenszéke és környéke) védelmére több kezdeményezés
indult, de a védetté nyilvánítási eljárások még folyamatban vannak. Kiterjedése:
4890,9984 ha ebből fokozottan védett:734,2594 ha. A hegység potenciális, klímazonális
vegetációtípusát a nyugat-dunántúli bükkösök (Cyclaminipurpurascentis–Fagetum),
illetve a gyertyános–kocsánytalan tölgyesek (Cyclaminipurpurascentis–Carpinetum)
jelentik. A Soproni-hegyvidék jellegzetes vizes élőhelyei a hegyvidéki patakok és
forrásvidékeik, valamint erdei tavak, pocsolyák és egyéb vízállások, továbbá a
vízfolyásokon létesített mesterséges tárazók. A hegység erdei rendkívül gazdag madárés rovarvilággal rendelkeznek.
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)
Soproni Botanikus kert Természetvédelmi Terület
A 17,2 ha-os botanikus kert a jelenlegi Nyugat-magyarországi Egyetem területén, az Ady
Endre út–Bajcsy Zsilinszky u.–Honvéd út–Panoráma út–Deákkúti út által határolt részen
található; 1978 óta védett.
A botanikus kert alapjai már a Soproni Botanikus Kert alsó kertjének helyén 1897-től
működő katonai reáliskola alapításakor kialakultak. A kert kialakítását ekkor elsősorban a
katonai kiképzés és az esztétikai igények határozták meg. Ekkor kerültek elültetésre a
mai idős platánok, vadgesztenyék és juharok. A I. világháborút követően, 1922
szeptemberében az üresen álló épületekbe a selmecbányai Bányászati és Erdészeti
Akadémia költözött, amelynek Selmecbányán európai hírű, tudományos igényességgel
kialakított arborétuma volt. A 17,2 kataszteri hold nagyságú területen, 1923 tavaszán,
Kövessi Ferenc vezetésével, indultak meg a botanikus kertté alakítás munkái. A
botanikus kert kialakításának célja elsősorban az oktatás segítése volt a magyar
erdőflóra bemutatásával, de nagy hangsúlyt helyeztek az élettani és származástani
kutatásokra, illetve a nemesítési feladatokra. A kert kialakításához használt
szaporítóanyag részben Selmecbányáról származott, de folyamatosan gyűjtötték a
fajokat Magyarország és Európa erdős területeiről. A II. világháború előtt a botanikus
kert már csaknem ötszáz fa- és több, mint ezer lágyszárú fajjal büszkélkedhetett,
amelyek egy részének üvegházakban biztosították a teleltetést. A háborús rombolások
után megkezdődött a kert újjáépítése Tuskó Ferenc vezetésével. 1958-ban a botanikus
kert területét a városi tanács támogatásával 4 hektárral, majd 1965-ben újabb 4,5
hektárral növelték meg. Az 1960-as években indult meg a kert tematikus átalakítása is,
ekkor kerültek kialakításra a sétautak, a Panoráma út felőli alpinétum és az egyes
földrészek fajait bemutató részterületek. A kert örökzöld gyűjteménye Európa szerte
híres. A látogató mintegy két tucat jegenyefenyő fajt, harmincnál több lucfenyőfélét, több
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mint harminc borókafajt, borbolyákat és több száz lombhullató fafajt és cserjét láthat. A
Botanikus Kertet ma a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara gondozza.
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)
Liget-patak menti Természetvédelmi Terület
A több mint 27 ha-os rét a város központjától nyugatra, Sopron és Ágfalva között, a két
település közigazgatási területén (Sopron: 0775/2, 0797/4, 0799/4, 0799/14 hrsz;
Ágfalva: 024/27-31 hrsz.), a Liget-patak két oldalán fekszik; 2006 óta védett.
A Soproni-medencében, az Liget-patak mentén egykor nagy kiterjedésű láprétek és
mocsárrétek lehettek, amelyek kiterjedése a Soproni-medencében folyamatosan
csökkent. A Liget-patak (valamint az Ikva-patak) mentén megmaradt láp- és
mocsárrétek egy részét (20,12 hektáron, Lőverwiese és Zieselwiesen néven) Sopron
városa 1999-ben helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánította
[33/1999. (XII. 8.) önk. rendelet], mint értékes kiszáradó lápréteket és védett növények
élőhelyét. A megmaradt láp- és mocsárrétek természeti értékeinek feltárását követően
2006-ban a természetvédelemért felelős miniszter a Liget-patak menti Természetvédelmi
Terület létesítéséről szóló 8/2006. (II. 8.) KvVM rendelettel megalapította a 27,3223
hektáros természetvédelmi területet. A területen a Sopron környékén kifejezetten ritka,
de hazánk és az Európai Unió területén sem túlságosan gyakori nyúlfarkfüves láprétek
(Seslerietumuliginosae),
kiszáradó
kékperjés
láprétek
(Succiso-Molinietum),
ecsetpázsitos franciaperjerétek (Alopecuro-Arrhenatheretum) és franciaperje-rétek
(Pastinaco-Arrhenatheretum) találhatóak nagyobb mennyiségben, de értékesek a
nádasodó (Phragmitetumaustralis) és cserjésedő területek is. A fajgazdag, különösen
tavasszal és nyáron színpompás rétek tucatnyi védett növény- és állatfajnak biztosítanak
élőhelyet.
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)
Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület
A 18 ha-osrét a város északnyugati határában, az Ikva-patak mentén, a 0820/1-17,
0820/33 helyrajzi számú telkeken található; 2006 óta védett.
Csakúgy mint a Liget-patak esetében az Ikva-patak mentén is egykor nagy kiterjedésű
láprétek és mocsárrétek lehettek, amelyek kiterjedése a Soproni-medencében
folyamatosan csökkent. Az Ikva-patak (és a Liget-patak) mentén megmaradt láp- és
mocsárrétek egy részét (20,12 hektáron, Lőverwiese és Zieselwiesen néven) Sopron
városa 1999-ben helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánította
[33/1999. (XII. 8.) önk. rendelet] mint értékes kiszáradó lápréteket és védett növények
élőhelyét. A megmaradt láp- és mocsárrétek természeti értékeinek feltárását követően
2006-ban
a
természetvédelemért
felelős
miniszter
az
Ikva-patak
menti
Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/2006. (III. 21.) KvVM rendelettel
megalapította a 18,0385 hektáros természetvédelmi területet. Ezen a természetvédelmi
területen is megtalálható a Sopron környékén kifejezetten ritka, de hazánk és az Európai
Unió területén sem túlságosan gyakori nyúlfarkfüves láprétek (Seslerietumuliginosae),
kiszáradó kékperjés láprétek (Succiso-Molinietum), ecsetpázsitos franciaperjerétek
(Alopecuro-Arrhenatheretum) és franciaperjerétek (Pastinaco-Arrhenatheretum). A Ligetpatak
menti
TT-től
eltérően
itt
megtalálhatóak
az
értékes
nádasodó
(Phragmitetumaustralis) és cserjésedő területek is, valamint a rét kissé magasabban
fekvő területein verescsenkeszrét (Anthyllido-Festucetumrubrae) és mészkedvelő
sudárrozsnok kaszáló (Onobrychidovicifoliae-Brometumerecti) állományai élnek. A
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természetvédelmi terület flórája és faunája, valamint fajgazdagsága a Liget-patak menti
TT-éhez hasonló.
(Forrás: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu)

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer – http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Bécsi-domb Természetvédelmi Terület
A 7,8 ha-os terület a város központjától északra, 84 sz. főút mentén, a 0902/22 helyrajzi
számú telken található; 2006 óta védett.
A Bécsi-domb természeti értékeit már nagyon korán felismerték, a hazánkban egyedül itt
élő szívlevelű gubóvirág (Globulariacordifolia) védelmét már 1934-ben javasolták.
Néhány évvel később a szívlevelű gubóvirág védelme érdekében a Bécsi-dombon 0,4
kataszteri hold kiterjedésű területet nyilvánítottak védetté. A területen ebben az
időszakban és még évtizedekkel később is legelőgazdálkodást folytattak és katonai
kiképzéseket végeztek. A Bécsi-domb egy részének, részben átfedve az 1942-es védetté
nyilvánítással Sopron városa 1999-ben megerősítette védettségét és helyi jelentőségű
védett természeti területté nyilvánította [33/1999. (XII. 8.) önk. rendelet], majd a 2006ban országos jelentőségű védett természeti terület lett Bécsi-domb TT néven. A Bécsidomb
területének
legnagyobb
részét
lejtősztyeprétek
(Cleistogeno
Festucetumrupicolae) borítják, de kis kiterjedésben találunk sziklagyepeket (Medicagini Festucetumvalesiaceae) is. Az egykori fás legelőre ma már csak a hatalmas molyhos
tölgyek (Quercuspubescens) és kocsánytalan tölgyek (Quercuspetraea) utalnak. A
gyepekben és a cserjések szegélyében gyakori védett faj a már említett szívlevelű
gubóvirág mellett a leánykökörcsin (Pulsatillagrandis), az árlevelű len (Linum
tenuifolium), a bunkós hagyma (Alliumsphaerocephalon) és a pusztai árvalányhaj
(Stipapennata). A magányos idős fákkal megszakított cserjések értékes madárvilágnak
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biztosítanak
élőhelyet,
mint
a
karvaly
poszáta
(Sylvia
nisoria),
fülemüle
(Lusciniamegarhynchos), sordély (Emberizacalandra) vagy a nyaktekercs (Jynxtorquilla).

Az ex-lege védett természeti értékek
Sopronban források, lápok, barlangok és földvárak állnak ex lege – azaz a törvény
erejénél fogva – védelem alatt. A felsorolt természeti területek országos jelentőségűnek
minősülnek, és külön védetté nyilvánítás nélkül is törvényi védelem alatt állnak.
Forrás
„forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan
meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad.” [Tvt. 23. § (3) b)]
Sopron forrásai:






















Borsóhegyi-forrás
Büdös-forrás
Bükkfa-forrás
Ciklámen-forrás
Deák-kút
Farkas-ároki-forrás
Fehérhídi-forrás
Fekete-forrás
Ferenc-forrás
Hideg-víz
Indián-forrás
István-forrás
Krafner-forrás
Manninger-forrás
Mária-forrás
Ólomároki-forrás
Savanyúvíz-forrás
Szalamandra-forrás
Természetbarát-forrás
Tölgyfa-forrás
Wolfgang-forrás

(Forrás: Külterületi SZT)
Barlang
„Barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, amelynek
hossztengelye meghaladja a két métert és – jelenlegi vagy természetes kitöltésének
eltávolítása utáni – mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást.” [Tvt. 23.
§ (3) a)]
Sopron barlangjai:

#

Kat.sz.

Név

Hossz
(m)

Vertikális
kiterjedés
(m)

Mélység
(m)

Magasság
(m)

Hrsz.

1.

2892-16

Bécsidombi-barlang

24,1

1,3

0

1,3

4521/1
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2.

2892-2

Ferenc-barlang

26

6,5

4

2,5

0932

3.

2892-3

Ottó-barlang

15

8,5

5,5

3

0932

4.

2892-11

Pihenő-kereszti 1.sz.
barlang

16

4,5

0

4,5

0101

5.

2892-13

Pihenő-kereszti 2.sz.
barlang

15

3,5

0

3,5

0102/1

6.

2892-15

Pihenő-kereszti 3.sz.
barlang

5

1

0,5

0,5

0102/1

7.

2892-12

Pihenő-kereszti 4.sz.
barlang

4

1,5

0,5

1

0101

8.

2892-14

Pihenő-kereszti 5.sz.
barlang

2,3

2

1

1

0102/1

(Forrás:
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=caves&mode=search&name=&katszam
=&city=Sopron&hrsz=&length_comp=al&length=0&vertkit_comp=al&vertkit=0&depth_c
omp=al&depth=0&height_comp=al&height=0&protection=0&visiting=0&orderby=name&
direction=asc&headers=50)
Földvár
„a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas, vagy zárt alakzatú földmű, amely
azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi,
felszínalaktani, illetve tájképi értéket képvisel.” [Tvt. 23. § (3) g)]
Sopron földvárai:




Károlymagaslat földvár
Sánchegy földvár
Várhegy földvár

(Forrás: Külterületi SZT)

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek:
A helyi jelentőségű természetvédelmi területeket és természeti emlékeket Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek
védelméről szóló 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A rendelet felülvizsgálata jelenleg folyik. A Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs
Kutatási Központ Nonprofit Kft. által készített anyag felsorolta a helyi védelem alóli
kivonásra javasolt értékeket, a védelem fenntartására javasolt értékeket, valamint
javaslatot fogalmazott meg újonnan védelem alá helyezésre természetvédelmi terület,
illetve természetvédelmi emlék kategóriában. A rendeletmódosítás elfogadására még
nem került sor.

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

291

Forrás: Fertő-Hanság NPI; Sopron MJV Önkormányzata

Ökológiai hálózat
Az országos ökológiai hálózat mindhárom eleme – a magterület, az ökológiai folyosó és a
pufferterület– egyaránt érinti Sopront.

Forrás: Fertő-Hanság NPI
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A/12.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK
Veszélyforrást jelent a tájképi harmóniára a város erőteljes fejlődése, nagy területek
belterületbe vonása, a beépítések kitolódása a tájba. Sok jellegzetes tájelem szorult
vissza, a jellegzetes soproni táj megmaradását fenyegetve. A lakott településrészek
területéhez képest háttérbe szorultak a szőlők és a városon kívüli kertek. A mennyiségi
terjeszkedésen felül a másik veszélyforrás a jellegbeli (minőségi) átalakulás.
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 lakóterületekké, vagy gazdasági
területté. Példa erre a Virágvölgy, a Pihenőkereszt beépítése, az Arany-hegy, vagy a
Bánfalvi-patak déli partja menti szolgáltató központok.
A tájban a település beépített része egyre nagyobb területet követel magának,
megszüntetve ezzel olyan hagyományos tájképi elemeket, mint a kisparcellás
szőlőművelés és a városkörnyéki kiskertek, gyümölcsösök.
A régóta a településekhez tartozó területeket a jellegvesztés fenyegeti a beépítés
fokozódásával. A Lőverek jellegvédelmi rendelete e tendenciának gátat szab, míg máshol
tájképileg nehezen elfogadható, a helyhez nem illő épületeket emelnek. Ez a tendencia
különösen a belterület külső övén, az új ipar- és lakóterületek viszonylatában jelentős.
Tómalom rácsos alaprajzát a védett Szárhalmi-erdő szélére telepítették, mely tény
természetvédelmi aggodalmakra ad okot. A környező kistelepülések a városkörnyéki
apróbb-nagyobb beépített foltokkal együtt a táj szétforgácsolódását okozhatják. A
telepek ugyanis vonzzák a város beépített területének határát, ezáltal veszélyeztetik a
még meglévő, bár mozaikos területhasználatot, a belterület / külterület egyensúlyát.

Összegzés: Sopron MJV természetvédelmi érintettsége igen sokrétű. Az értékek
ilyen intenzív jelenléte miatt a település környezeti potenciálja rendkívül
magas. Ennek két következménye is van. Egyik részről a turisztikaiegészségügyi-rekreációs vonzereje erős, másik részről a területi fejlesztési
lehetőségei behatároltak. Mindkét megközelítés a klímatudatosság jelenlétét
segítő adottság.
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A/13. SOPRON ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE

A/13.1. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
A települések területének egy része beépített, vagy burkolt felületű, más részeit
növényzet fedi. Utóbbi területek sokféle funkciót tölthetnek be, kialakításuk és a
növényzet jellege, állományszerkezete ennek megfelelően különböző lehet.
A zöldfelületek elemzésekor a település növényzettel tartósan vagy időszakosan fedett,
biológiailag aktív felületei kerülnek vizsgálat alá. Alapvető rendeltetésük szerint
elsődlegesen termesztési és elsődlegesen kondicionáló célú zöldfelületeket különíthetünk
el. A termesztésiekhez az erdő, a gyümölcsös, a szőlő, a szántó és a gyepfelületek
tartoznak. Kondicionáló zöldfelületek az olyan növényzettel fedett területek, ültetvények
összessége, melyek az embert részint közvetlenül, részint közvetve érvényesülő közjóléti
hatásokkal szolgálják. Éles határokat húzni közöttük nem lehet, mert a termesztési célú
erdő, gyep, mezővédő erdősáv ugyanúgy kifejt környezetvédelmi, tájökológiai és tájképi
hatásokat, mint az utakat, a vízfolyásokat kísérő növényzet különböző elemei.
Sopron város zöldfelületi rendszerét három különböző aktivitásértékű szint, gyűrű
jellemzi. A város közigazgatási területét biológiailag magas aktivitásértékű területek
(erdőterületek, vízgazdálkodási terület) szegélyezik, az ezekkel szomszédos következő
területeket közepes biológiai aktivitásértékű területek (mezőgazdasági területek)
jellemzik, a város belsejét pedig már az alacsony aktivitásértékű beépítésre szánt
területek határozzák meg.
Az I. katonai felmérésen is jól látható a település ÉNy-DK-i irányultsága, a településmag
völgyi elhelyezkedése. Ez az adottság biztosítja a település rendszeres átszellőzését.
Ugyancsak elősegíti az átszellőzést a települést kettészelő, zöldfelületi elemként is
jelentős Ikva-patak. Zöldfelületi szempontból is jelentősek a Natura 2000-es, valamint a
Nemzeti Ökológiai Hálózat területei.

I. katonai felmérés (1763-1785)
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A jelentős kiterjedésű növényfelületek a város egészének időjárására (mezoklíma) is
kedvezően hatnak. Az olyan városok esetében, melyek hegyek lábához, vagy oldalába
települtek, és a felettük magasodó hegyek erdei legalább részben megmaradtak, a
hegyekből nagyobb fajsúlyánál fogva lesüllyedő, hűvösebb, tiszta levegő valósággal
kiszorítja a városban felhalmozódott szennyeződéseket. Ez a jelenség Sopron esetén is
számottevő. Éppen ezért az ezt a hatást előidéző erdők és zöldterületek eltűnése,
beépítése nem pusztán a környéken lakók számára okoz gondot, hanem az egész város
környezeti állapotát súlyosan rontja. (Forrás: Védegylet 2006.)

A/13.2. ZÖLDTERÜLETEK, KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDFELÜLETEK
Sopron város zöldterület-gazdálkodását a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Zöldterületgazdálkodási Divíziója végzi. A Divízió feladatai közé tartoznak a köztéri zöldfelületek, a
dekoratív virágkiültetések, a játszóterek, valamint a fasorok gondozása, kezelése és
karbantartása. Mindezek mellett a Divízió műszaki karbantartással, kertészeti
feladatokkal, és illemhelykezeléssel is foglalkozik.

Zöldterületek (közparkok, közkertek)
A Zöldterület-gazdálkodási Divízió majd 90 db, összesen mintegy 96 ha nagyságú
zöldfelület kezel. Minden egyes zöldfelülethez meghatározták, hogy az alábbi 5
fenntartási kategória melyikébe tartozik.:







I. kategória: a területekre viszonylag nagyarányú virágfelület jellemző. Az
elvirágzott növényi részeket eltávolítják, a pázsitfelületet rendszeresen kaszálják,
évente legalább 12 alkalommal, rendszeresen öntözik, a pázsitszegélyt többször
vágják. A parkberendezések karbantartása folyamatos. (118 575 m2)
II. kategória: hetenkénti takarítás, rendszeres évi 8-10 kaszálás, a virágos
felületek megfelelő szintű tápanyag, és öntözővíz ellátás. (27 147 m2)
III. kategória: a felületeket évente 5-7 alakalommal kezelik, füvet kaszálnak,
takarítanak, a berendezéseket ellenőrzik és kijavítják. (603 932 m2)
IV. kategória: az extenzív fenntartású területek tartoznak ebbe a csoportba.
Évenként 3-4 szer takarítják, ehhez igazodik a kaszálások száma is. (48 043 m2)
V. kategória: évi 1-2 kaszálás és esetleg egyszeri vagy kétszeri takarítás jellemzi
az ide tartozó területeket. (142 746 m2)
Zárójelben az adott kategóriához tartozó zöldfelületek nagyságának összegét adtuk meg.

Játszóterek
A Zöldterület-gazdálkodási Divízió mintegy 34 játszóteret tart karban a városban. A
játszóterek jelentős többsége (80%) már EU szabvány szerinti. A Zöldterületgazdálkodási Divízió nyilvántartása szerint az alábbi játszóterek nem felelnek meg az EU
szabványoknak, ezért felújításuk szükséges lenne:








Kisbalf focipálya játszótér
Ibolya utca 1-3. játszótér
Szárcsa utcai játszótér
Makó utcai játszótér
Kőfaragó tér, Prompt melletti játszótér
Lővér krt. 99. játszótér
Besenyő utcai játszótér
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A játszóterek tekintetében a Belváros középső részeinek ellátottsága a legrosszabb. Ez
azonban elsősorban a város történelmi fejlődésének köszönhető.

Játszóterek elhelyezkedése a városban

Fasorok
A Zöldterület-gazdálkodási Divízió Sopron városban több, mint 150 út, utca fasorát
kezeli. Városszerte mintegy 6500 tő fát tartanak számon mint sorfa. Ennek az értéknek
majdnem 20%-a új telepítésű.
A városban 14 fasor esetében a faállomány több, mint 100 tőből áll:
Helyszín (utca)

Mennyiség
(db fa)

Kismartoni

186

Bánfalvi

176

Csengery

159

Deák tér

153

Lővér krt.

146

Ágfalvi

145

Táncsics

140

Várkerület

136

Juharfa

129

Kossuth

129
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Helyszín (utca)

Mennyiség
(db fa)

Alsólővér

127

Mikoviny u.

125

Ady Endre

124

Béke

106

A Csengery utcai fasor teljesen, a Mikoviny utcai fasor részben új telepítésű.
A város néhány utcája a rajta futó fasorról kapta a nevét:
Helyszín (utca)

Mennyiség
(db fa)

Juharfa utca

129

Jegenye sor

65

Hársfa sor

47

Cseresznye sor

38

Fűzfasor

30

Dekoratív virágkiültetések
Sopron fekvése zöldfelületi szempontból igen kedvező, a biológiai aktivitás szempontjából
értékes területek veszik körül, a völgyi elhelyezkedés pedig biztosítja az átszellőzést.
A város 2009-ben első helyezést ért el a Virágos Magyarország versenyen, és ezüstérmes
volt a 2010. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyének (Entente Florale Europe)
város kategóriájában.
A város mintegy 30 zöldterületét díszíti intenzíven fenntartott virágágyás. Az alábbi
zöldfelületek esetében a virágágyás nyilvántartott mérete meghaladja a 100 m 2-t:
Helyszín megnevezése

Virágágyás területe
(m2)

Erzsébet kert

416

Deák tér

285

Széchenyi tér

264

Jereváni körágyások

166

Szent István park

155

Petőfi tér

120

A város körforgalmai közül szinte mindegyiket dekoratív virágágyás díszíti:
Körforgalom megnevezése

Virágágyás területe (m2)

Virágvölgyi körforgalom

154
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Körforgalom megnevezése

Virágágyás területe (m2)

Körzős körforgalom

148

Shell körforgalom

133

Jereván szobor körforgalom

109

Balfi utcai körforgalom

82

Préses körforgalom

72

Kossuth utcai órás körforgalom

64

Lackner K. u.-Ferenczi u.
körforgalom
Csengery utcai körforgalom

43

Spar körforgalom

24

34

A városban több, mint egy tucat gondozott rózsaágyás található. A rózsaágyások mintegy
fele 50 m2 alatti, másik fele 80 és 100 m 2 közötti nagyságú. A Huszár utcai rózsaágyásoknak, melyek végig kísérik az utca mintegy felén a gömbjuhar fasort, 244 m 2 az
összterületük.
A virágos város képéhez hozzájárul az 1400 virágtartó is. Ezek közül 500 a muskátli
ládák és 600 a muskátli cserepek száma.

Zöldterületek, közhasználatú zöldfelületek
A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének
védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.
1. Belváros

A Belváros játszóterei (zöld), sportterületei (sárga) és temetői (kék)
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Általános jellemzés

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 valószínűsége a városi hősziget kialakulásának. A
városrész hektáronkénti átlagos biológiai aktivitásértéke tükrözi a Belváros elsődleges
szerepkörét: történelmi településközpont, ahol több olyan önálló rendeltetési egység is
megjelenik, amely nincsen zavaró hatással a lakófunkcióra.
A városrész zöldfelületei a településszerkezeti terven elsődlegesen az alábbi
területfelhasználásokba soroltak: zöldterület, védelmi rendeltetésű erdőterület,
különleges beépítésre szánt temetőterület. A városrész központjában a közterületi
zöldfelületek kiterjedése minimális. A városrész pereme felé közeledve mind a
közterületi, mind a magánterületi zöldfelületek aránya kedvezőbb.
A városrész déli része játszóterekkel jól ellátott, itt található:








a Deák téri játszótér,
a Tyitov park (Lenkey utcai) játszótér,
az Állomás utcai játszótér,
az Arany János utcai játszótér,
a Gyóni Géza utcai játszótér,
a Kazinczy téri játszótér, valamint
a Csengery utca 83. mögötti játszótér.

A városrész ÉNy-i részén található a Belváros egyik új játszótere, a nemrég átadott Fűzfa
sori játszótér.
A városrész további (Történelmi belváros, ÉK-i, DNy-i) területein játszótér nem található.
A szomszédos városrészek játszóterei ezt a hiányt csak részben tudják pótolni. A
Belváros É-i részén az Okai utcai játszótér, a DNy-i részén a Kanizsa téri játszótér és az
Erzsébet kerti játszótér jelenthet alternatívát.
A Belváros területén található:




a város zöldfelületei közül több városi jelentőségű.
a város temetői közül a régi Szent Mihály temető és az urnás temetkezésre
lehetőséget adó Szent György templom.
a város sportterületei, sportlétesítményei közül a Papréti sportterület és
tornacsarnok, valamint a Városi Stadion és a környezetében lévő sportterületek.

A Belváros zöldterületei, zöldfelületei
Fűzfa sor

A terület a Belváros ÉNy-i részében a Fűzfasor utca és az Ikva-patak között található.
Növényállománya a frissen (néhány éve), egymástól mintegy 5-10 m-re telepített
lombhullató fákkal írható le. Egészséges, nagy lombkoronájú fásszárú nem található a
területen. A cserje szint hiányzik.
A terület jelentős része, parkolóként funkcionál, ez a területrész ugyan vízzáró
burkolattal nem fedett, ugyanakkor biológiailag inaktív felület.
A zöldterület funkcióbővítésére került sor 2013-ban, amikor a terület egy részén egy, az
EU szabványoknak megfelelő, 10 játszóeszközből álló játszóteret adtak át.
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A terület önkormányzati tulajdonban van. A hatályos településszerkezeti terv mintegy
0,39 ha nagyságú területen zöldterületként határolta le. A terület nagysága és a jelenlegi
használata alapján zöldterület, közkertként vagy különleges beépítésre nem szánt terület
fásított köztér, sétányként való kezelése javasolható.
Jelentősége lokális, a városrészi szintet nem haladja meg.
Szélmalom tér

A Szélmalom tér III. fenntartási kategóriába sorolt zöldfelület, azaz évente 5-7
alakalommal kezelik, takarítják, gyepfelületét kaszálják.
A néhány idősebb fa mellett a Bécsi út mentén fiatal koronás fák kerültek telepítésre. A
cserje szint hiányzik.

A kisméretű tér nevezetessége a Bécsi úti oldalán álló Lénárt-kereszt. A XVI. században a
Lénárt-kereszt a Pócsi-kapu közelében állt a városfal mellett. Innen a Kuruc-domb aljára
került 1885-ben. Mai helyére, a Szélmalom térre az 1930-as években vitték. Széles
talapzaton álló, kőráccsal díszített magas pilléren szögletes tabernákulumban helyezték
el Szent Lénárt szobrát. Kősisakjának fiatornyai és keresztje neogótikus. (Forrás:
http://www.sopronikirandulas.hu/sopron/pihenokeresztek_a_becsi_uton.html)
A Szélmalom tértől nem messze, a Bécsi út és a Stornó Ferenc utca sarkán található a
Fehér (Máriacelli) kereszt.
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A terület önkormányzati tulajdonban van. A hatályos településszerkezeti terven a
kisméretű zöldfelület (TSZT: 956 m2; Zöldfelület-nyilvántartás: 1 345 m2) zöldterületként
került lehatárolásra.
Önálló funkciója a térnek nincsen, köztéri bútorok nem kerültek kihelyezésre.
Kulturális szempontból városrészi jelentőségű közkert. A közkert egy meghatározott fő
funkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgáló, 1 ha-nál kisebb területű és legalább 15 m
oldalméretű, közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat.
Storno Ferenc utca menti zöldterület

A Storno Ferenc utca mentén található, 0,17 ha nagyságú zöldfelület az úttesttől a Hotel
Sopron kőkerítéséig ér. A terület nagyobb része önkormányzati tulajdonban van.
A hosszúkás, keskeny zöldsávot gondozott gyepszint, elszórtan ültetve néhány lombosés tűlevelű fa jellemzi, a cserjeszint hiányzik. A terület jelentős része biológiailag aktív
talajkapcsolattal bír.
Közparki műtárgyak, bútorok a területen nem kerültek kihelyezésre. Nem zavaró
mennyiségű közmű-, illetve közlekedési műtárgy azonban található a területen.
A terület meghatározott fő funkcióval nem bír, ami elsősorban elhelyezkedésével (a 84.
sz. főút mellett, lakóterületektől funkcionálisan távol, az Új Szent Mihályi temető
közelében) magyarázható.
A zöldfelület lokális jelentőséggel bír.

Kőműves köz

A III. kategóriába sorolt, mintegy 0,23 ha nagyságú közterület a hatályos TSZT-n
zöldterületként került szabályozásra.
Vegetációját a gondozott gyepszint és néhány lomblevelű jellemzi, a cserjeszint hiányzik.
A zöldterületen minimális mennyiségű a köztéri bútorzat (néhány pad és
hulladékgyűjtő került kihelyezésre, ezek mellett pedig egy homokozó található).

egy

Jelentős az átlósirányú gyalogos áthaladás a területen. A kialakult ösvény kertesztétikai
koncepcióba foglalása és burkolása elősegíthetné a terület kedvezőbb használatát.
A terület lokális, városrészi jelentőséggel bír.
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Paprét

A Paprét III. fenntartási kategóriába sorolt zöldterület.
Az egykor a Szent Mihály-plébánia javadalmához tartozó terület 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 platánok mellett gondozott gyepszint, kommersz és nyírt
cserjék alkotják a tér vegetációját.
A tér klímamódosításon és asszimilációs felületének levegőminőséget javító hatásán
kívül, egyéb zöldfelületi szolgáltatásainak minősége nem kiemelkedő. A zöldfelületen
elszórtan köztéri bútorok (betonlábas padok, hulladékgyűjtők) kerültek kihelyezésre,
emellett kosárlabdapalánkok, és kisméretű futballkapuk is találhatók a platánfák között.
Jelentős mértékű burkolt felületet alkotnak a kijelölt parkolóhelyek a tér D-i, valamint É-i
részén.

A térfal egyik karakteres épülete az egykori zsinagóga. A zsinagóga közelében, a park
területén, 2004-ben avatták fel a Sopronból elhurcolt zsidó vallású lakosok emlékművét.
A mintegy 1 (a Zöldterület-gazdálkodási Divízió adatszolgáltatása szerint csak 0,57) ha
nagyságú,
teljes
mértékben
önkormányzati
tulajdonú
Paprét
a
hatályos
településszerkezeti terven zöldterületi besorolásban maradt. A tér a városrész
jelentősebb zöldterületei közé tartozik.
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Várkerület

A történelmi belvárost körbeölelő, az egykori várárok mentén kiépült Várkerület urbánus
jellegű terület, melyen a zöldfelületek kiegészítő elemként funkcionálnak. A terület
központi elhelyezkedése miatt zöldfelület-gazdálkodási szempontból I. fenntartási
kategóriába sorolt.
A körutat több, mint száz fa kíséri, emellett jelentős a különböző (kommersz, nyírt és
talajtakaró) cserjék mennyisége is. A terület dekorativitását virágágyások, és a
különböző virágtartókba kiültetett növények emelik.
A várkerület területén több szobor is található, és a köztéri berendezések széles skálája
került kihelyezésre.
A város tervei között szerepel a Várkerület új arculatának, térszerkezetének további
alakítása (II. ütem), melynek legfőbb elemei:





egykori köztér-jelleg visszaállítása, gyalogos dominanciájú, klasszikus vegyes
forgalmú közterület létrehozása
zöldfelület növelése
belváros karakterébe illeszkedő tömegközlekedés biztosítása
vendéglátóhelyek egységes arculatának kialakítása, portálprogram bővítése.

Széchenyi tér

A Széchenyi 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 tér faállományát a lombhullatók mellett karakteres örökzöldek határozzák meg. A tér
déli oldalán a zöldfelületet nyírott cserje sor választja el a közlekedési felülettől. A
reprezentatív teret jelentős méretű virág- és rózsaágyások díszítik, melyek fenntartását
öntözőrendszer segíti. A téren vaslábas padok, fa virágtartók, valamint hulladékgyűjtők is
kihelyezésre kerültek.
A Széchenyi tér I. fenntartási kategóriába sorolt, a dekoratív területekről az elvirágzott
növényi részeket eltávolítják, a pázsitfelületet rendszeresen kaszálják (évente legalább
12 alkalommal), rendszeresen öntözik, a pázsitszegélyt többször vágják. A
parkberendezések karbantartása folyamatos.
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A tér egyik meghatározó köztéri műalkotása a város díszpolgárának, gróf Széchenyi
Istvánnak emelt szobor. A tér átellenes oldalán található az 1932-es népszavazás
emlékére emelt Hűségzászló. A minden oldalról körülfolyó közlekedés és a két hosszanti
oldalán a gépjármű parkolás erősen befolyásolja a tér intimitását (az elmúlt években a
déli oldalon telepített sövény némileg mérsékelte), és csökkenti az aktív talajkapcsolatos
területek kiterjedését. Reprezentációs funkciója erősebb, mint a zöldfelületi,
kondicionáló. A belvároshoz legközelebbi park kettős funkcióját (reprezentációs és
zöldfelületi) funkcióját akkor tölthetné be megfelelően, ha körötte a gépjármű-közlekedés
és –parkolás jelentősen mérséklődne, a zöldfelületi arány pedig valamelyest növekedne.

A városi jelentőségű, önkormányzati tulajdonú, mintegy 0,7 (a Zöldterület-gazdálkodási
Divízió adatszolgáltatása szerint csak 0,45) ha nagyságú zöldfelület a településszerkezeti
terv legutóbbi felülvizsgálata során zöldterületi besorolásban maradt. Méretére,
elsődleges funkciójára és a burkolt felületek magas arányára való tekintettel a jövőben
megvizsgálandó a tér „különleges beépítésre nem szánt terület fásított köztér, sétány”
területként való szabályozása.
Szög utcai foghíj telek

A hatályos településszerkezeti terven zöldterületként került lehatárolásra a Szög utcában
található, nem önkormányzati tulajdonú foghíj telek. A terület a közterülettől magas
kőkerítéssel elzárt. A terület közhasználatú zöldfelületként történő hasznosítása a
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városrész szempontjából kedvező lenne, azonban a hatályos településrendezési
szabályozási előírások alapján zöldterületi besorolást csak közterületek kaphatnak.

Csengery utcai zöldterület

A közlekedési területek által átszőtt zöldterület a Belváros és a Lőverek határán fekszik.
Helyzetéből adódóan – forgalmas közút, valamint vasút választja el a lakóépületektől –
rekreációs funkciókat a zöldfelület nem tud ellátni. Városökológiai szempontból azonban
rendkívül fontos, hogy a Belváros DNy-i részében ez a zöldfelület fennmaradjon.
Növényállományát az ápolt gyepszint, és az elszórtan elültetett lomblevelű- valamint
tűlevelű fák jellemzik. A cserjeszint hiányzik. A szellős vegetációt közlekedésbiztonsági
szempontok is indokolhatják (beláthatóság biztosítása).
A zöldfelület áthaladási térként funkcionál a gyalogosok számára (is). Néhány ösvény
burkolása indokolt lenne, ezek kitaposottsága ma már jól mutatják a gyalogosok
közlekedési szokásait. A Frankenbrug út irányába vezető gyalogos-átkelőhelyhez például
jól láthatóan vezet egy aszfaltburkolatú gyalogút, azonban emellett kialakult egy
gyalogos csapás is. Az ösvények leburkolása nem járna a burkolati arány jelentős
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növekedésével, és elősegíthetné a gyalogosok biztonságos gyalog-átkelőhelyekhez
vezetését. Szintén javasolt lenne a köztér megfelelő megvilágítottságának vizsgálata.
A funkciószegénységből adódóan alapvető köztéri bútorok nem kerültek kihelyezésre.

A valamivel nagyobb, mint 1 ha nagyságú zöldfelület jelentős része önkormányzati
tulajdonban van. A területet a hatályos településszerkezeti terv zöldterületként kezelte.
Deák tér

A Deák tér a Rák-patak beboltozását követően 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 Király Jenő utcától a Csatkai Endre utcáig tartó tér
Európa második leghosszabb tere.
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(Forrás: http://www.sopronikirandulas.hu/sopron/deak_ter.html;
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_city_squares_by_size

A tér vegetációja kellő mértékben differenciált, az örökzöld fás szárúak mellett
nagyszámú, nagy lombkoronájú lombhullató is megtalálható a téren. Nagyszámban
került telepítésre a téren kommersz, nyírt, valamint talajtakaró cserje. A terület
dekorativitását virágágyások emelik. A növényállomány fenntartását kombinált
öntözőrendszer segíti.
A téren jelentős a köztéri bútorok száma, csővázas padok, hulladékgyűjtők kerültek
kihelyezésre, a vízi architektúrák közül ivó kutak, szökőkutak, valamint a hajdani Rákpatakot idéző „vízfolyás” került kialakításra.
Deák Ferenc szobrán kívül a teret díszíti a Tüzér emlékmű, Kölcsey Ferenc, valamint
Gyóni Géza szobra is.
A téren mintegy 14 játékeszközzel
szerintijátszótér is található.

felszerelt,

kerítéssel

ellátott,

EU

szabvány

A teljes egészében önkormányzati tulajdonú tér a hatályos településszerkezeti terven
zöldterületi besorolásban van.
A városi egyik legismertebb zöld köztere I. fenntartási kategóriába sorolt.
Lenkey utcai belső tér

A lakóépületek által zártsorúan körbezárt, 0,18 ha nagyságú közterület jelentős részét
egy egyszerű kialakítású focipálya teszi ki. A focipályát összenőtt lombozatú fasor
szegélyezi, melyeket talajtakaró cserjék egészítenek ki. Az önkormányzati tulajdonú
köztér II. fenntartási kategóriába sorolt.
A terület lokális, városrészi jelentőségű. Előnyét elsősorban a környékbeliek élvezhetik.
Kőfaragó tér / Washington park

A Kőfaragó tér megnevezés valamelyest nagyobb területet takar, mint maga a
zöldfelület.
A kis háromszög formájú zöld területnek Washington-Park a neve, melyre egy emléktábla
is utal. A parkosított rész kovácsoltvas műemlék kerítéssel körbe kerített.
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A zöldfelület növényzetét rendezett gyepszint, jó néhány nagy lombkoronájú lombhullató
fa, és a tér ÉK-i oldalán végig futó vágott sövény jellemzi. A teret mintegy 60 m 2
nagyságú virágágyás is díszíti.
A park belső úthálózata mentén köztéri bútorok (betonlábazatú padok) kerültek
kihelyezésre
A tér DK-i részének a végén áll a Kolera kereszt (Nepomuki Szent János szobor).

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 fa virágtartók mellett 120 m2 nagyságú virágágyás díszíti teret. Zöldfelületgazdálkodási szempontból a teret I. fenntartási kategóriába sorolták. A tér
zöldfelületeinek fenntartását kombinált öntözőrendszer segíti.
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A tér a településszerkezeti terven településközpont vegyes területfelhasználásban
maradt.
Ismertségét és elhelyezkedését tekintve a tér városi jelentőségű, azonban a burkolt
felületek igen magas aránya miatt a zöldfelületi rendszerben betöltött szerepe ettől jóval
jelentéktelenebb.

Várfalkertek

A Várfalsétány rekonstrukciójával a Belvárosban új, közel 600 m-es sétaút alakult ki. A
sétány elsősorban nem zöldfelületi, hanem turisztikai szempontból érdekes.
A
várfalat
díszítő,
övező növények
között
megtalálhatóak
sziklanövények;
kúszónövények (vadszőlő, borostyán, erdei iszalag); pionír fafajok és a rekonstrukció
során telepített lomlevelű fák (pl. oszlopos gyertyán).
Evangélikus templom mögötti zöldfelület

A nyugatra, a Színház utca felé 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.
2. Kurucdomb
A Kurucdomb hektáronkénti átlagos biológiai aktivitásértéke a falusias lakóterületek
értékéhez áll közel.
A településrészt kettészeli az átszellőzést elősegítő, zöldfelületi elemként is jelentős Ikvapatak.
A szerkezeti terven zöldterületként került lehatárolásra: a Szent István park; a
Kurucdomb; a Thököly tér; az Evangélikus temető előtti zöldfelület; és az Apácakert. A
városrészben jelentős zöldfelülettel rendelkező intézménye a Szent Erzsébet Kórház.
A közösségi funkciót ellátó zöldfelületek mellett a magánterületi zöldfelületek is jelentős
szerepet játszanak a városrész zöldfelületi rendszerében. Ugyan a zártsorú beépítéseket
nem kíséri előkert, de a hátsókertek intenzitása ellensúlyozza ezek hiányát, és a
lakóterületeket mintegy belülről kondicionálják.
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A Kurucdomb játszóterei (zöld), sportterületei (sárga) és temetői (kék)

A város sportterületei, sportlétesítményei közül Kurucdombon található:





a Halász Miklós Sporttelep,
az Anger-téri Sporttelep,
a Lőtér, valamint
a Győri úti tekepálya.

A városrész játszóterei egymástól nagyjából arányosan helyezkednek el:





Kurucdombi játszótér,
Thököly téri játszótér,
Okai utcai játszótér,
Szárcsa utcai játszótér.

Az utolsó játszótér, a Szárcsai utcai jelenleg nem felel meg az EU szabványainak.
A városrészben található az Evangélikus temető, melynek egy része köztemetőként
funkcionál. A temető viszonylag nagy bővítési potenciállal bír.
A városrész zöldterületei, közhasználatú zöldfelületei a következők:







Szent István park
Kurucdomb
Thököly tér
Evangélikus temető előtti zöldfelület
Apácakert
Szent Erzsébet Kórház

A Szent István park a városrész DNy-i részében fekvő, II. fenntartási kategóriába sorolt,
1,64 ha nagyságú zöldterület. Mérete, kialakítása és vegetációja abszolút parki jelleget
kölcsönöz a területnek. A tér kondicionáló és rekreációs funkciója egyaránt jelentős.
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A park Mikes Kelemen utca menti részén néhány régebbi játszótéri játékszer (libikóka,
mászóka) is található. A területrészhez betonlábas padok is kihelyezésre kerültek.
Az önkormányzati tulajdonú zöldfelületet a hatályos TSZT zöldterületként határolta le.
3. Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida

Az Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida játszóterei (zöld), sportterületei (sárga) és temetői (kék)

Az Északi városrész jelentős része még nem beépített, de már beépítésre szánt
területként rögzíti a rendezési terv. A Bécsi dombtól É-ra található, kertes mezőgazdasági
jellegű területek a hatályos településszerkezeti terven kertvárosias lakóterület
besorolásban vannak.
Az Északi városrész átlagos biológiai aktivitásértéke a belső városrészekhez képest
kedvezőbb. A biológiailag aktív felületek elsősorban a Pozsonyi úttól Ny-ra találhatóak. A
kertvárosias lakóterület besorolású Virágvölgytől D-re, illetve K-re a hatályos
településszerkezeti terven zöldterületek kerültek kijelölésre. A jelölt lakóterületet É-on és
Ny-on mezőgazdasági területek határolják, így a tervezett településrész átszellőzése
biztosított.
A városrész településszerkezet tervi szinten alacsony biológiailag aktivitásértékű területei
a Pozsonyi úti és a Faller Jenő utcai gazdasági területek. A gazdasági területek
zöldfelületi rendszerét szabályozási terven kell kezelni.
A városrészhez tartozik a kertvárosias területbe sorolt, de sok helyen falusias jellegű
Sopronkőhida és Tómalom is. A két rész egymáshoz igen közel esik, a tervezett
lakóterület fejlesztés megvalósulása esetén várhatóan teljesen össze is nőnek.
Zöldfelületi, rekreációs szempontból kiemelt szerepe van a városrészben található
Tómalom-fürdőnek és környezetének.
Az Északi városrészben két EU szabvány szerinti játszótér található:
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a Rákosi úti játszótér, és
a Hubertus játszótér.

Utóbbi az elhelyezkedése miatt a városrész lakóterületeinek ellátásában korlátozottan tud
csak részt venni.
A Tómalmi lakóterületek É-i részén EU szabványoknak megfelelő játszótér található.
Sopronkőhidán nemrég adták át a soproni önkormányzat és a sopronkőhidai fegyintézet
összefogásával egy 375 négyzetméteres, az uniós szabványoknak megfelelő új
játszóteret. A sopronkőhidai büntetés-végrehajtási intézet elítéltjei a parkosításban és a
tereprendezésben segédkeztek. A kerítéssel ellátott területen kisvasút, mászóvár,
libikóka, forgó- és kombinált hinta várja az apróságokat.
A város zöldfelülettel rendelkező szabadidős létesítményei közül az Északi városrészben
található a Nyári bobpálya, Tómalom településrészen pedig a hosszú múltra visszatekintő
Tómalom-fürdő.
Az Északi városrészben található a város legnagyobb temetője, az Új Szent Mihály
temető, valamint a kegyeleti funkcióval bíró izraelita temető. A Sopronkőhidához közel
eső külterületi részen található az egykori börtöntemető (1956-os temető.)
A városrész zöldterületei, közhasználatú zöldfelületei a következők:









Szent István park
Fehéregyházi utca és Zárányi utca kereszteződése
Pozsonyi úttól K-re, a Boldogasszonyi utcától É-ra
Mély úti erdő
Koronázódomb
Bécsi út feletti zöldterület
Tómalom környéki zöldterületek
Sopronkőhidai sportpálya

A Koronázódombon található a soproni bobpálya. A Pesti Barnabás u. és Tómalom sor
térségében tervezett lakóterülethez zöldterületi fejlesztés is kijelölésre került a rendezési
tervben.
4. Jereván-lakótelep
Jereván városrészt É-on a lakótelepi beépítés, D-en a kisvárosias beépítés határozza
meg.
A városrész zöldfelületei közül a lakótelep központja (Kodály Zoltán tér), az 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.
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 lakótelep játszóterekkel jól ellátott, itt található:



a Juharfa utcai játszótér
a Kodály téri játszótér
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a Kanizsa téri játszótér,
az Ibolya-tó melletti játszótér
a Makó utca Határőr utca közötti játszótér.

A játszóterek közül egyedül az utolsó nem EU szabvány szerinti.

A Jereván-lakótelep játszóterei (zöld) és sportterületei (sárga)

A város sportterületei közül ebben a városrészben található a Tóparti Sporttelep és a
Jereván lakóteleptől ÉNy-ra található BMX pálya.
A lakótelep egyik központi útja, a Juharfa út a közlekedési felületével párhuzamosan futó,
mintegy 130 juharfáról kapta a nevét.
A városrészben temető nem található.
A városrész zöldterületei, közhasználatú zöldfelületei a következők:







Sós-patak menti zöldterület
Lakótelepi zöldterületek
Ibolya tó és környezete
Lakóteleptől É-ra lévő véderdő
Kanizsa téri játszótér
Lakótelepi játszóterek

A városrészben található egy BMX pálya is.
5. Lőverek
A városrész a Lővereket és Sopronbánfalvát foglalja magába.
A Lőverek sajátossága, hogy a várost D-ről és Ny- ról 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. Ezzel együtt a
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városrész É-i határán a szomszédos városrészek sűrűn beépített, alacsony biológiai
aktivitású területeinek hatása valószínűsíthető.
A hajdani erdőterületeket fafaj-válogatással gyümölcsössé alakított, a telekhatáron élő
sövénnyel 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 rendelet, ami
azonban alig ér célt, mivel a lakók körében nem tudatosult, végrajtásának ellenőrzése
pedig nem elég hatásos.

A Lőverek és Bánfalva játszóterei (zöld), sportterületei (sárga) és temetői (kék)

A városrész nem csak a környező, magas biológiai aktivitásértékű erdőterületek miatt
van zöldfelületi szempontból kedvező helyzetben, hanem belső területeinek zöldfelületi
ellátottsága is kedvező.
A városrész „zöld csomópontja” az Erzsébet kert. A Lőverek zöldfelületi rendszerének
kiemelkedő értékű intézményi zöldfelületi eleme az Erdészeti Botanikus Kert. Nevezetes
közparkja még a városrésznek a Barátság park és a Citadella (vagy más néven Kresz)
park.
A Lőverek játszótéri ellátottsága, és a játszóterek térbeli megoszlása igen kedvező. A
Botanikus kerttől K-re található a Barátság park játszótér, a József Attila lakótelepi
játszótér, és a Kresz park játszótér. A Botanikus kerttől Ny-ra van az Erzsébet kert igen
kedvelt játszótere, a Lőver körúti, a Besenyő utcai, és az Ibolyai utcai játszóterek. A
Besenyő utcai és az egyik Ibolya utcai játszótér nem felel meg az EU szabványnak.
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A kertvárosias jellegű Sopronbánfalva önálló, nagykiterjedésű közparkkal nem
rendelkezik. Az alvárosrész D-i részén, a Gesztenyés körút Ny-i végén található Bánfalva
egyetlen játszótere. A minimális játékszámmal rendelkező játszótér az EU
szabványoknak megfelel.
A város sportterületei közül az SVSE és az Ágfalvi úti Sporttelep, a Lőver Fürdő és Csik
Ferenc Uszoda található a városrészben. A lakott területtől D-re található a Dalos-hegyi
sípálya.
Jelenleg még a Lőverek kemping ad helyet az évente megrendezésre kerülő VOLT
Fesztiválnak. A Fesztivál egyrészt már kinőtte a kemping területét, másrészt a kemping
területe része a Natura 2000-es természetvédelmi területnek, így 2018-tól a Fesztivált új
helyszínen fogják megrendezni.
Bánfalván, az erdő tövében található a város három köztemetője közül az egyik. A
köztemető mellett fekszik a Hősi temető.
A városrész zöldterületei, közhasználatú zöldfelületei a következők:














Erzsébet kert
Botanikus kert
Fenyő tér
Barátság park
Szent Imre tér
Jegenye sor eleje
Citadella park
Tervezet DK-i lakóterület tervezett zöldterületei
Bánfalvi úti kertvégek
Várhely utca mögötti zöldterület
Meglévő erdőterületek
Tervezett véderdők
Meditációs központ parkja

Az Erzsébet-kert hazánk egyik legrégebbi közparkja. A város 1763-ban vásárolta a
polgárok felfrissülésére és a serfogyasztás ösztönzésére („unus et solushortus et
amoenaviridariahomines ad bibenduminvitaturavideantur”), mivel az itt talált
épületekben serfőzdét működtettek. A tragikus halált halt királyné tiszteletére 1899-ben
az Erzsébet kert nevet kapta. 1847-ben a jobbára francia stílusú kertet részben
angolkertté alakították, ennek egyes részletei máig fennmaradtak. A II. Világháború
pusztítása után az1960-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 (Sequiadendrongiganteum), a platánok
(Platanus × acerifolia) és egy szürkenyár (Popolus x canescens).
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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 önkormányzat pályázati forrás bevonásával célul tűzte ki a kert
eredeti állapotának visszaállítását.
Az Erzsébet kert a településszerkezeti terven zöldterületi besorolásban maradt.
Településrendezési szempontból problémát jelenthet, hogy a Dóczy Lajos utcánál a
zöldterület területén épületek is vannak.
A Botanikus kert a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Egyetemi Élő
Növénygyűjteménye
a
Nyugat-magyarországi
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 hatályos településszerkezeti terv Különleges egyéb nagy zöldfelületű területként
határolta le.
6. Iparterületek és Egyéb belterületek
A város legalacsonyabb hektáronkénti biológiai aktivitásértékű városrésze az
Iparterületek. Az érintett területeken szerkezeti jelentőségű zöldterület csak a meglévő
nyugati Iparterület esetében, a vasút és a Baross út között került kijelölésre. A keleti
Iparterület esetében a Rák-patak és az Ikva-patak a legjelentősebb zöldfelületi elem. A
városrész további zöldfelületeit szabályozási tervi szinten kell biztosítani.
A meglévő Iparterületek 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
Délkeleti Iparterület fekvése kedvezőbb az Északnyugatiénál.
A rendezési terv szintjén került kijelölésre az új Iparterület. A területet érintő vízfolyások
mentén zöldterület került kijelölésre.
Az iparterületek területén közösségi funkciójú zöldfelületek nem találhatók. A település
egyéb, elsődlegesen lakófunkciójú belterületeinek zöldfelületi ellátottsága kedvező.
A területek kedvező zöldfelületi adottságait Görbehalom, Ó-Hermes, Új-Hermes 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.
Nyilvántartott játszótér Brennbergbányán és Balfon találhatók.
A Fertő-tavi vízitelep rendezését, fejlesztését az Önkormányzat kiemelt feladatának
tekinti.
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A/13.3. SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁS, SZABADIDŐ TERÜLETEK
Sopron város sportterületeit
gazdálkodási Divíziója kezeli.

a

Sopron

Holding

Vagyonkezelő

Zrt.

Zöldterület-

A sport- és szabadidős területek elhelyezkedése a városban

Soproni Városi Stadion
Az egykori SOTEX pálya helyén jelentős állami támogatással épült fel a soproni
sportszerető közönség által régen várt modern villanyvilágításos labdarúgó stadion, mely
nemcsak a magyar bajnoki, hanem nemzetközi előírásoknak is megfelel. A lelátókon
közel 5000 néző figyelheti a mérkőzéseket kényelmes támlás ülőhelyekről. A csapatok
rendelkezésére tágas öltözők, gyúróhelyiségek, míg az edzők illetve játékvezetők részére
külön öltözők és fürdők biztosítják a megfelelő komfortot.
A centerpálya mellett edzőpálya is szolgálja a felnőtt és utánpótláscsapatok felkészülését.
A stadion kulturális rendezvények befogadására is alkalmas. 2011. és 2013. nyarán
nagyszabású színházi előadásokat is rendeztek a Stadionban melyet több mint 20.000
néző tekintett meg.
A Stadion és az Ikva közötti területen működik télen a jégpálya, továbbá ezen a területen
rendeznek több kiállítást is, melyek közül kiemelkedik az évente szeptemberben
megrendezett innoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat.
A területen hat darab streetball pálya került felfestésre, ahol a Győr-Moson-Sopron
megyei Kosárlabda Szövetség és a Polgármesteri Hivatal Sportcsoportjának
együttműködésének köszönhetően a palánkok is rendelkezésre állnak.
Várhatóan az idei évben, állami támogatással nagyszabású fejlesztések lesznek a
stadionban, mely során fedéssel látják el a lelátók egyik részét, új eredményjelző
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berendezés kerül megépítésre és a pálya alácsövezése és az automata öntözőrendszer
kiépítésére is sor kerül.

Ágfalvi úti Sporttelep
2008 áprilisától tartozik a Sportrészleghez a valamikor a Soproni Öntödéhez tartozó
létesítmény, ahol egy füves és egy villanyvilágításos földes labdarúgó pálya található
öltözőkkel és mellékhelyiségekkel. A pályákat az SC Sopron utánpótlás nevelő egyesület
használja.
Az öltözőépület állapota nagyon rossz, a szigetelések teljes hiánya miatt felújítani nem
érdemes. Egy új öltözőépület tervezése folyamatban van, a kezelő reméli, hogy néhány
éven belül meg tudja valósítani a felújítást.

SVSE Sporttelep
A József Attila lakóteleptől D-re található sporttelepen nagyméretű műfüves futballpálya,
atlétikai pálya és salakos teniszpályák találhatók.

Anger-réti Sporttelep
A Kurucdomb városrészben található telephelyhez






egy villanyvilágításos labdarúgó pálya,
egy világítás nélküli labdarúgó pálya,
egy baseball pálya,
egy atlétika pálya, valamint
öltöző és kiszolgáló helyiségek tartoznak.

Az atlétikai pálya része a 400 m-es salakos kör, a 120 m-es műanyag borítású
vágtapálya, és a két távolugró pálya.
A futópályát térítésmentesen vehetik igénybe a környéken és a távolabb lakók reggeltől
sötétedésig.
A labdarúgó pályák jó állapotúak. A labdarúgó pályák automata öntözőrendszerének
kialakítására a kezelő pályázott, a pályázat eredménye egyelőre nem ismert.
A műanyag vágtapálya felújításra szorul. A felújításhoz az ajánlatok beszerzése és a
szükséges anyagi források biztosítása folyamatban van.
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A labdarúgópályákat az SC Sopron utánpótlás-nevelő egyesület valamint a SFAC férfi és
női labdarúgói használják. Itt edzenek a Soproni Atlétikai Club versenyzői, valamint a
férfi és női baseball csapatok. Kihasználtsága tavasztól őszig jónak mondható.

Papréti sportterület és tornacsarnok
A Papréti tornacsarnok az ország legrégibb sportcélra épített épülete – ipari műemlék. Az
épületben található nagyobbik teremben kosárlabdázni, focizni és röplabdázni lehet, míg
a kisteremben a speciálisan kialakított padlózaton a küzdősportok találtak otthonra. A
nagyteremben délelőttönként testnevelés órák vannak, itt edzenek az ökölvívók,
kosárlabdázók, teremfocisták, ezeken kívül minden nap vannak aerobic foglalkozások is.
A szabadterületen salakos, villanyvilágításos kispálya várja a focizni és kézilabdázni
vágyókat. Egy kisebb területen gördeszkásoknak, BMX-eseknek alakítottak ki pályát. Az
aszfaltozott területen műanyag borítású tenisz és focipályát szeretnének kialakítani,
villanyvilágítással.

Tóparti Sporttelep
A Jereván lakótelepen található telephelyen két salakos villanyvilágításos kispálya
található, ahol a városi diák- és szabadidős bajnokságok mérkőzésit rendezik. A
bajnokságokon az országban is egyedülálló módon több, mint száz csapat mérkőzik meg
egymással. Egy-egy kellemes tavaszi estén akár több száz néző is kíséri a mérkőzések
alakulását.
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Rövidtávon a fürdőhelyiségek felújítását, hosszabb távon a salakos pályák műfüvesre
alakítását tervezik.

Halász Miklós Sporttelep
A Kuruc-dombon található sportlétesítmény egykori építőjéről és gondnokáról kapta a
nevét. A két villanyvilágításos, szabadtéri kispályán zajlanak a városi kispályás labdarúgó
bajnokság mérkőzései, ezen kívül öt salakos teniszpálya áll a sportolók rendelkezésre. A
pályák körül salakos atlétika pálya található.
A telepen található épületben a tornászok találtak otthonra.
A tornacsarnok kihasználtsága egész évben jónak mondható, a szabadtéri pályák
kihasználtsága inkább közepes.
Egy város-rehabilitációs program keretében a sporttelep épülete megújul. Régóta tervben
van egy műanyag atlétikai körpálya megépítése, erre azonban az anyagi forrás még nem
áll rendelkezésre. A salakos futballpályák helyére műfüvesek pályákat szeretnének építeni.

Győri úti tekepálya
Az épületben a hazai minősítési rendszerben a legmagasabb osztályú, 4 sávos automata
tekepálya található, ahol a város két élcsapata edz, és játssza hétről hétre a mérkőzésit.
Ez a pálya kizárólag a versenysportot szolgálja, így a lakosság nem veheti igénybe.
A következő időszak legfontosabb feladata a tekepályák átépítése panelos rendszerűre,
mivel magasabb szintű versenyeket csak ilyen pályán lehet rendezni. Ezzel
párhuzamosan szükséges lenne az elavult fűtési rendszer felújítására és a nyílászárók
cseréjére is.
Kihasználtsága jó.

Anger-réti lőtér
Az Anger réti sportpálya szomszédságában található Sopron város egyetlen minősített
kispuska és fedett pisztolylőtere, melyet a rendőrség, határőrség, a posta és a soproni
lövészklubok használnak. A pályát még a húszas években építettek a leventéknek. A
pálya az egész régió egyetlen ilyen jellegű létesítménye, ahol szakképzett, vizsgázott
lövészet-vezetők irányításával folynak a lőgyakorlatok.
A lőtér mintegy hatvanszor száz méteres, légpuskával, puskával és nagy kaliberű
pisztollyal is gyakorolnak itt a lövészek, és rendszeresen rendeznek versenyeket is.
A közelben épült apácakerti házak biztonsága miatt 2008-ban vizsgálat folyt a pálya
biztonságossága miatt. A lőtér állapota megfelelő, a biztonsági berendezések kiválóak.

Harkai lőtér
A város beépített részeitől távolabb eső (2-3 km), erdővel körülvett katonai lőtér jellegét
tekintve egészen más, mint az Anger-réti.

BMX cross pálya
A Jereván lakóteleptől ÉNy-ra profi BMX cross pálya található. A BMX-pályát 1990
tavaszán, szülők közreműködésével hozták létre. 2006-ban már EB-futamot is rendeztek
rajta.
A pálya indítóállomással és startgéppel felszerelt.
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A soproni klubban összesen mintegy negyvenen űzik versenyszerűen ezt a sportot. A
versenyzők között világbajnoki döntősök, Európa-bajnokok, kupagyőztesek is vannak.
Az edzések után bárki használhatja a pályát, télen az indítóállásról szánkózhatnak a
gyerekek. Az egész létesítmény a Jereván-lakótelep egyfajta szabadidőközpontja.

Nyári bobpálya
A 84. sz. főúttól É-ra, a Bécsi dombon található a Nyugat-Dunántúl régió egyetlen nyári
bobpályája. A legközelebbi ilyen jellegű létesítmény Magyarországon Balatonfűzfőn és
Budapesten található. A bobpályát 1996-ban nyitották meg. A medres rendszerű pálya
lesikló hossza 900 m.

Dalos-hegyi sípálya
Sopronban a Dalos-hegyen két sípálya üzemel, mellette egy tányéros felvonó.
A Dalos-hegy a soproniak és a város környékiek kedvelt téli kikapcsolódó helye. A sípálya
tulajdonosa a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt., amely a felvonó felújításával egy időben
rendbe hozta a sípályát is, ahol megfelelő hóviszonyok esetén felkészülten várják a téli
sportok szerelmeseit.
A tányéros felvonó mellett egy enyhe lejtésű sípálya van. Ezen kívül a közelben található
egy szánkópálya is, továbbá sítúrázási lehetőségek várják a sportolókat a jelölt utakon.
Az egyik sípálya nehézségi foka kék, a másik fekete-piros, elméletileg ez a snowboard
pálya, mivel itt kisebb sáncok is vannak ugratásokhoz.

Lőver Fürdő és Csik Ferenc Uszoda
Sopron város vendégeinek egyik legkedvesebb pihenőhelye a Lővér körút mellett elterülő
Lővér Fürdő, melyet a fenyvesekkel övezett táj tesz még vonzóbbá. A Lővér Fürdő
strandja 1908-ban épült Erdei Forrásfürdő néven. A fedett uszoda kivitelezése 1975-ben
kezdődött és 1977-ig tartott.
(Forrás: http://www.sopviz.hu/hu/44-torteneti_attekintes.html)
A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2002-től üzemelteti ismét a Lővér Fürdő Fedett Uszodát.

Fertő-tavi vízitelep
A tó első használatba vételének időpontja a római korra, az I-IV. század közé tehető.
Széchényi fertőbozi fürdője is már a tó vizét hasznosította. A tó vízállása nagyon
szeszélyes volt, 1867 nyarára teljesen ki is száradt. Az 1880-as években lett a tó
vízmélysége újra átlagosan 2-3 méter.
A második világháború idején a tó létesítményei elpusztultak, és 1948-ban a városi
ifjúsági bizottság munkatervei szerint újjá épültek. A II. világháború után alakult ki
végleges formája. A közműhálózat nagyrészt társadalmi munkában készült. 1966-ban Schneider Lipót írása alapján - a telep nagyrészt cölöpépítményre állított kikötőből,
mólókból és különböző vállalatok és üzemek hétvégi házaiból áll. A mai vízitelep teljes
egészében mesterségesen töltött talajon került kialakításra.
(Forrás: http://www.sopviz.hu/hu/46-torteneti_attekintes.html)
A hazánkra eső tórész a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklete
alapján az állam kizárólagos tulajdonában áll, vagyonkezelője pedig az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. A Sopron és Környéke
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Víz- és Csatornamű Zrt. a Fertő-tavi vízitelep üzemeltetési jogát 2002. óta gyakorolja, a
fejlesztési lehetőségek a tulajdonosi-kezelői-üzemeltetői viszonyokból, és a védett
környezetéből eredően nagyon szűkösek.
A Fertő tavi vízitelep és strand minőségi fejlesztése, a vitorlásközpont infrastruktúrájának
megteremetése a város kiemelt fejlesztési szándékai között szerepel.

Tómalom-fürdő
A Tómalom története az 1500-as évekre nyúlik vissza, bár a tavak állítólag már a
rómaiak korában is léteztek. A tómalmi mesterséges tavak vizüket a Sopron városától
északra található egykor nagy víztartalmú homokos-kavicsos pannon tengeri üledékből
nyerték.
A II. világháború után újjáépítették a fürdőt, de az egykori malom teljes mértékben
elpusztult. A fürdő jelenlegi állapota abban az időben alakult ki, és kisebb
változtatásokkal a mai napig így üzemel. 2002. óta a Sopron és Környéke Víz- és
Csatornamű Zrt. üzemelteti.
(Forrás: http://www.sopviz.hu/hu/45-torteneti_attekintes.html)

A/13.4. TEMETŐK
Sopronban jelenleg 3 temető üzemel köztemetőként, a Balfi, a Bánfalvi és a Balfi úton
lévő Evangélikus Temető új része.
A Balfi és Bánfalvi temető önkormányzati tulajdonú. A Balfi úti temető új része az
Evangélikus Egyházközség tulajdonában van. A Római Katolikus Egyházközség kezeli a
város legnagyobb temetőjét, az Új Szent Mihály temetőt. A brennbergbányai Szent
Borbála temető a Magyar Állam tulajdonában van.

Temetők és kegyeleti helyek elhelyezkedése a városban
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Ma már elsősorban kegyeleti helyként funkcionál:





a régi Szent Mihály temető,
az Izraelita temető,
a bánfalvi Hősi temető, valamint
a sopronkőhidai volt börtöntemető (1956-os temető)

A Belvárosban található Soproni Szent György Dómtemplomban urnatemetkezésre van
lehetőség.
Zöldfelületi szempontból az egyes temetők különböző képet mutatnak. A városi temetők
már temetkezési funkcióra használt részeire az alacsony zöldfelületi arány jellemző (régi
és új Szent Mihály temető, Evangélikus temető, Bánfalvi temető). A falusias jellegű
városrészek temetőire (Balfi temető, Brennbergbányai temető) a jóval lazább, ezáltal
magasabb zöldfelületi aránnyal járó temetkezés jellemző. A ma már elsősorban kegyeleti
funkcióval rendelkező temetők közül az izraelita temetőre magas zöldfelületi arány
jellemző, vegetációját elsődlegesen azonban csak a gyepszint jellemzi. A bánfalvi Hősi
temető és az egykori börtöntemetőben a nagy lombkoronájú fás szárúak dominálnak.

Szent Mihály temető
A régi Szent Mihály-temető vagy ótemető a Szent Mihály templom udvarán kívül fekszik.
1780-ban jelölte ki a város ezt a területet a templom körüli túlzsúfolt temető helyett.
Részben az egykori külső városfal ma is álló részei határolják. A műemlék jellegű
temetőben szép XVIII-XIX. századi síremlékek láthatók.
(Forrás: http://www.sopronikirandulas.hu/sopron/szent_jakabkapolna_es_a_regi_temeto.html)
A temetőt a múlt század ötvenes évei óta nem bővítik, kizárólag azok az elhunytak
kerülhetnek ide, akiknek itt található a családi sírboltja.

Új Szent Mihály temető

A város legnagyobb temetője.
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A Szent Mihály temető zöldfelületi kondicionáló hatása magas kihasználtsága miatt nem
tekinthető városi szinten jelentősnek. A temető Mély út felőli oldalán fasor húzódik.
A településszerkezeti terv legutóbbi módosítása során a Soproni Katolikus Konvent
leiratban arról tájékoztatta a várost, hogy a Szent Mihály temetőben a temetésekhez
felhasználható sírhelyek száma előreláthatólag 25-30 évre biztosított.

Evangélikus temető
A Balfi út mentén, 1886-ban nyitották meg az evangélikusok a saját temetőjüket. Először
a bejárat melletti görög stílusú halottasház épült meg. A kupolával fedett szecessziós
ravatalozó 1905-ből való. A Balfi úti bejárata előtt zöldterület található.
A temető hasznosított részén a sírhelyek igen sűrűn fekszenek egymás mellett.
A temető viszonylag nagyméretű bővítési lehetőséggel rendelkezik.
A temető körül védőfásítás nincsen.

Izraelita temető
A Tómalom utca és az Okai utca által közrezárt területen található Sopron izraelita
temetője. A neológ zsidó temetőrészt 1869-ben, az ortodox zsidó temetőt 1911-ben
nyitották.
A Sopront a II. Világháborúban ért két nagy bombatámadás következtében pusztult el a
város mindkét zsidó temetőjének halottasháza.
A temető téglakerítéssel körbevett területe a kegyeleti funkció mellett zöldfelületi
szempontból is értékes. A többi városi temetőtől eltérően alacsony hasznosítás, így
magas zöldfelületi arány jellemzi.

Bánfalvi Hősi temető
A Lőverek egy csendes, kissé kieső részén több ezer katona alussza örök álmát egy
különleges hangulatú hősi temetőben.
A sírkert alsó bejárata a Bánfalvára vezető Ady Endre útról, a felső bejárata pedig a
Hársfa sorról (a Hotel Koronától) érhető el.
A csend szinte tapintható. Csak a fák lombjának susogása és madárcsicsergés hallatszik.
A város zaja innen távol esik, nemcsak időben, de térben is.
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A temetőben járva mindkét világháború áldozataira rábukkan a szemlélődő. Nemcsak
magyar hősi halottak nyugszanak itt, hanem több európai nemzet fiai is.
Az 1950-es évektől a hozzátartozók sokáig nem tudták leróni kegyeletüket, mivel a
határsáv miatt idegenek nem jöhettek ide. Ebben az időben a helyi lakosok és a soproni
iskolák diákjai ápolták a temetőkertet. Nekik köszönhető, hogy a temető ilyen
gondozottan, tisztán maradt fenn.
(Forrás: http://www.sopronikirandulas.hu/sopron/sopronbanfalva-hosi_temeto.html)

Bánfalvi köztemető
A Hősi temető melletti, önkormányzati tulajdonú köztemető.
A Hősi temető és köztemető kerítésének felújítását 2012-ben sürgősségi előterjesztésben
kezdeményezték. A két temetőben állandósult problémát jelentettek a vaddisznók és
egyéb vadak által okozott károk.

Brennbergbányai temető
A Szent Borbála temető Sopron több más temetőjéhez hasonlóan táji szempontból szép
helyen fekszik. Az egykori bányász temető a Magyar Állam tulajdonában van.
A temetővel kapcsolatban több gond is jelentkezik:
AZ ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete 2009-ben jelezte, hogy a brennbergi
temetőben a mélyebben fekvő sírhelyeken – a csapadék mennyiségtől függően - a
sírásáskor a sírgödörben talajvíz jelenik meg, és mivel a jogszabály szerint nem
végezhető koporsós temetés ilyen esetekben, a jegyző intézkedését kérte. Ez azonban
csak az egyik probléma a temetővel.
A temető üzemeltetéséhez szükséges feltételek hiányosak (sírnyilvántartás, sírboltkönyv,
temetőszabályzat stb.).

Egy 2009-es önkormányzati előterjesztés szerint jelentős fejlesztések
szükségesek a temető jogszabályi előírásoknak való megfeleltetéséhez:






villamos áram kivezetése a ravatalozóig,
hűtőberendezés beszerzése,
illemhely létesítése a közművek kiépítésével,
gépjárművel járható utak kiépítése, sorfásítása,
kerítés mellé cserjesor telepítése,

lennének
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150 m-enként közkifolyó létesítése.

(Forrás:
http://portal.sopron.hu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/090cd7ac-cf8511de-b796-353d03b60c39/Brennbergi%20temeto%20ingyenes%20onkorm%20tulba%20vetelenek%20elut.pdf)

Balfi temető
A Balfi köztemető a városrész felett található, a Fő útról nyíló utca egyenesen bevezeti a
látogatót a temetőbe. A ravatalozó előtti temetőrészre a szelősebb használat, míg a
Szent Farkas-templom körül már sűrűbben elhelyezett sírhelyeket találunk.

1956-os temető / Volt börtöntemető
Az egykori temetető Sopronkőhida közelében, külterületen található. A területen jelentős
a nagy lombkoronás faállomány.

Összegzés: A város zöldfelületi ellátottságáról összességében az alábbiak
mondhatóak el:






A város központjában a közterületi zöldfelületek kiterjedése minimális.
Belvárosban a legalacsonyabb a biológiailag aktív felületek aránya, amely
tükrözi a Belváros elsődleges szerepkörét: történelmi településközpont.
Többek között épp ezért, ebben a városrészben van a legnagyobb
lehetősége a városi hősziget kialakulásának.
Kurucdombon a magánterületi zöldfelületek is jelentős szerepet játszanak
a város zöldfelületi rendszerében. Ugyan a zártsorú beépítéseket nem
kíséri előkert, de a hátsókertek intenzitása ellensúlyozza ezt, és a
lakóterületeket mintegy belülről kondicionálja.
A közel negyven éves Jereván 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.
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A Lőverek sajátossága, hogy a várost D-ről és Ny-ról 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
átmenetekkel kapcsolódhatnak egymáshoz.
Északon alacsony biológiailag aktivitásértékű területek a Pozsonyi úti és
a Faller Jenő utcai gazdasági területek.
Az iparterületek a város legalacsonyabb hektáronkénti biológiai
aktivitásértékű városrésze. A gazdasági területek zöldfelületi rendszerét
szabályozási terv kell kezelni.
A település egyéb, elsődlegesen lakófunkciójú belterületeinek zöldfelületi
ellátottsága kedvező, átlagos hektáronkénti biológiai aktivitásértékük
3,21.
Az egyéb belterületek kedvező zöldfelületi adottságait Görbehalom, ÓHermes, Új-Hermes 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 elemei a nagyméretű hátsó-, haszon-kertek.

Tervezett fejlesztések:




Fertő-tavi vízitelep.
Várkerület.
Fesztivál helyszín.

Fejlesztési szükségletek:




Brennbergbányai temető helyzetének rendezése.
További játszóterek kialakítása Bánfalván.
A nem EU szabvány játszóterek felújítása.

Anomáliák:



Zöldterületként szabályozott, nem önkormányzati tulajdonú, kerítéssel
elzárt foghíj terület a Belvárosban.
Erzsébet kert Dóczy Lajos utcai része.
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A/14. ÉPÍTETT KÖRNYEZET

A/14.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS
Sopron MJV közigazgatási területének területfelhasználási vizsgálata részben a
földhivatali
alapadatokra,
részben
a
nagytávú
elhatározásokat
is
rögzítő
településszerkezeti terv területfelhasználási tervlapjára épül.

Területhasználat:
A földhivatali alaptérkép adatállománya alapján az ingatlanok használati módja a
következő ábrán szereplő megoszlást mutatja.

művelési ág

terület

%

Művelésből kivett

2841,74

16,82

Szőlő

938,78

5,56

Fás, fásult terület

10,11

0,06

Erdő

5885,59

34,83

Gyümölcsös

177,41

1,05

Kert

136,26

0,81

Legelő

303,75

1,80

Nádas

3048,79

18,04

Vízfelület

779,06

4,61

Rét

505,74

2,99

Szántó

2270,53

13,44

Összterület

16 897,75

100,00
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Az állami alapadatok alapján a közigazgatási terület egy hatoda van művelésből kivonva.
A művelési ággal rendelkező területek közigazgatási területhez viszonyított egyharmada
erdő, közel egyötöde nádas, több, mint 5%-a szőlő, több, mint 4%-a vízfelület, majd
3%-a rét, majd 2%-a legelő. 1% a gyümölcsös, míg kevesebb, mint 1 ezrelék a fás,
fásult területek százalékos értéke.

Területi mérleg:
A területi mérleg vizsgálata Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
270/2012. (X. 25.) Kgy. határozatával jóváhagyott Sopron Megyei Jogú Város
Településszerkezeti Terv –Területfelhasználás című tervlapjára épül.
Területfelhasználás

%

Terület (ha)

Nagyvárosias lakóterület

0,43

73,27

Kisvárosias lakóterület

1,98

334,47

Kertvárosias lakóterület

3,34

565,22

Lőveri kertvárosias lakóterület

0,68

114,94

Falusias lakóterület

0,71

120,26

Településközponti vegyes terület

0,61

102,95

Központi vegyes terület

0,44

73,66

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

2,23

376,83

Egyéb ipari gazdasági terület

1,36

229,84

Üdülőházas üdülőterület

0,41

69,71

Hétvégi házas üdülőterület

0,67

113,46

Különleges egészségügyi, idegenforgalmi terület

0,24

40,46

Különleges sport és szabadidő terület

0,20

34,07

Különleges temető terület

0,16

26,26

Különleges egyéb nagy zöldfelületű terület

1,01

170,72

Különleges településgazdálkodási terület

0,23

38,03

Különleges bányaterület

0,25

41,61

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

0,12

21,12
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Közúti közlekedési terület

2,14

361,44

Vasútterület

0,35

59,26

Zöldterület

0,64

107,34

Védelmi rendeltetésű erdőterület

36,03

6087,87

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

0,19

31,27

Általános mezőgazdasági terület

17,30

2922,73

Kertes mezőgazdasági terület

2,49

421,52

Természetközeli terület

3,81

644,27

Vízgazdálkodási terület

21,88

3697,24

Különleges beépítésre nem szánt terület

0,11

17,94

Összesen:

100,00

16 897,76

kék alászínezés = beépítésre szánt terület
Sopron MJV közigazgatási területének majd 84,9%-át beépítésre nem szánt területek
foglalják el, azaz területének mindössze 15,1% van beépítésre szánva.

Területi mérleg grafikus megjelenítése

A beépítésre nem szánt területeken belül a védelmi rendeltetésű erdőterület aránya a
legmagasabb, a város területének több mint egyharmada (36,03%) került ebbe a
kategóriába. Ezt követik a vízgazdálkodási terület besorolású részek, az összterület
egyötödét (21,88%) elfoglalva. Harmadik helyen az általános mezőgazdasági területek
állnak, a terület több mint egy hatodát (17,30%) birtokolva. Jelentősebb súlya van még
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a természetközeli (3,81%), a kertes mezőgazdasági (2,49%) és a közlekedési területek
(2,14%). Ezek mindegyike az összterület legalább 1%-án helyezkednek el.
100 ha-nál nagyobb összterülettel rendelkeznek még a zöldterületek (0,64%).
A beépítésre szánt területeken belül a kertvárosias lakóterületek aránya a legmagasabb
(3,34%+0,63%), ezt követik a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek (2,23%),
majd a kisvárosias lakóterületek (1,98%), az egyéb ipari területek (1,36%), végül az
egyéb nagy zöldfelületű különleges területek (1,01%). Összesítve a különleges területek
aránya 2,2%, ezzel a sajátos használati cél hangsúlyozása nélkül a harmadik helyet
foglalják el. 100 ha-nál nagyobb összterülettel rendelkeznek még a falusias lakóterületek
(0,71%), a hétvégi házas üdülőterületek (0,67%) és a településközponti vegyes területek
(0,61%).

A település szerkezete

Forrás: TSZT
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Sopron MJV szerkezetét a központi belterület mellett létező további különálló belterületi
részek jellemzik, amelyek a külterületen belül elszórva. a közigazgatási határ mentén
helyezkednek el. A széttagoltság a közlekedési hálózatok rendszerét is megszabja. A
történeti közlekedési vonalak a kedvező morfológiai adottságokon, azaz a völgyekben
alakultak ki. A gazdasági tevékenységhez (bányászathoz, illetve mezőgazdasághoz)
kötődő telepek helyét a gazdasági racionalitás jelölte ki, az út a telepek szükségszerű
feltárását szolgálta. A lakott részek központi belterülettől való jelentős távolsága a város
összeépülését megakadályozta.
A lakott részek meghatározó eleme a központi belterület, amely két jelentős,
északnyugat–délkelet irányú infrastruktúra elem – a 84. sz. főút, illetve a vasútvonal –
mentén épült ki.
A szerkezet jelentős átalakulása nem várható köszönhetően a jelentős jogszabályi előírás
jelentette korlátozásnak, valamint a terv nagytávú kitekintésének. A mind lakóterületi,
mind gazdasági területek szempontjából megfelelő mennyiségű fejlesztési tartalékkal
rendelkező településszerkezet, Sopron nagytávú kiszolgálására is alkalmas.

Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek
A hatályos TSZT területfelhasználási adatai alapján a település közigazgatási területén
belül a beépítésre szánt területek az összterület 15,72%-át teszik ki. A beépítésre szánt
területek legnagyobb része természetesen a központi belterülethez tartozik.
További beépítésre szánt területek:






A különálló belterületek, (Balf, Brennbergbánya, Görbehalom,
Ó-Hermes, Új-Hermes, Sopronkőhida és Tómalom).
Északon Fertőrákoshoz közel, a belterülettől északnyugatra
Ausztria közigazgatási határához közel, valamint Harka
közigazgatási határán különleges mezőgazdasági üzemi
területek.
Ágfalvai közigazgatási határánál különleges területek (tábor,
illetve erdei iskola).
Harka közigazgatási határához közel kertvárosias lakóterület.
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A fenti térkép a földhivatali alaptérképen szereplő külterületi (szürke) és belterületi
(piros) ingatlanokat ábrázolja. Látható, hogy a fejlesztési területek belterületbe vonása
folyamatosan zajlik.

Funkció vizsgálat
Az épületfunkció vizsgálatot a földhivatali alaptérkép telkenkénti épület állományának
adatai alapján készítette el a terv. Azt vizsgálta, hogy egy telken belül milyen típusú
épület(ek) találhatók. Csak a legszűkebb funkciókör került kijelölésre: lakóépület;
középület; középület és lakóépület vegyesen; gazdasági és üzemi épület; valamint
üdülőépület.
Természetesen vannak olyan telkek, ahol több különböző típusú épület található, itt a
kiválasztásnál a dominancia játszotta a szerepet, illetve középület és lakóépület esetén
meghatározásra került vegyes funkció is abban az esetben, amikor a telken nem lehetett
domináns fő típust meghatározni.

(db)

Épület funkció szerinti vizsgálat I.

(ha)

Épület funkció szerinti vizsgálat II.
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A település közterületeit (telkek 8,88%-át) leszámítva a telkek több mint a fele
beépítetlen (53,48%).
Darabszám szerint a településen a legmagasabb arányt a lakóépületeket tartalmazó
telkek érik el (78,99%). A második legmagasabb értéket a gazdasági és üzemi épületek
jelentik 13,33%-kal. A harmadik helyen azok a telkek szerepelnek, ahol az üdülőépületek
dominálnak (4,64%). Az üdülőtelkek négy helyre koncentrálódnak: Alsó- és Felsőlőverek, Sopronbánfalva nyugati fele, Virágvölgy és Tómalom. A középületnek helyet adó
telkek aránya alacsony (0,19%) ami számszerűségét tekintve persze nem kevés,
összesen 290 db középületet jelent.
Az érintett telkek összes területnagyságát vizsgálva az arányok más képet mutatnak. Az
első két helyen történt csere. A gazdasági és üzemi épületek által elfoglalt telkek kerültek
az első helyre (51,71%). Ez a váltás egyértelműen azt jelenti, hogy a gazdasági épületek
által elfoglalt telkek jóval nagyobbak (átlagos telek méret: ~ 7000 m 2), mint a lakótelkek
(átlagos telek méret: ~ 770 m2). A harmadik és a negyedik helyen is csere történt. Itt is
megmutatkozik, hogy a középületek (átlagos telek méret: ~ 5900 m 2) nagyobb
telekmérettel rendelkeznek, mint az üdülők (átlagos telek méret: ~ 2000 m 2).
(ha)

A földhivatali állomány alapján vizsgálat alá
került az épületállomány összes alapterülete
is fő funkciókörök szerint.

Épület funkció szerinti vizsgálat III.
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Alulhasznosított, barnamezős területek
Sopron MJV közigazgatási területén belül kilenc jelentős méretű alulhasznosított terület
található:










Anger-rét (Balfi út),
volt Déli pályaudvar
volt Kenyérgyár,
volt Laktanya
Somfalvi úti volt ipartelepek
volt Ruhagyár
volt Téglagyár
volt Vasöntöde
volt Vágóhíd
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A területek többsége egykor gazdasági, kisebb részük közlekedési és katonai célokat
szolgált. Közös tulajdonságuk, hogy jelenlegi hasznosításuk a terület potenciáljától
elmarad.
A területek elhelyezkedése

Forrás: GoogleEarth
Látható, hogy valamennyi terület a város belterületének, kiépített infrastruktúrával
rendelkező részén található, hasznosításuknál a zöldfelületi szempontokat mégis
érvényesíteni kell.
Az érintett területeket három szempontból mutatjuk be:




a jelenlegi földhivatali alapadataik (2013. június),
a hatályos területfelhasználási besorolásuk és
a természetbeni állapotukat tükröző légifotó (2013-as adat) alapján.

Anger-rét (Balfi út):

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT
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Az Anger-rét területének hatályos területfelhasználási besorolása központi vegyes terület.
A területen, egy részén sporttelep (két füves
labdarúgó-, egy füves baseball-, egy
atlétikai- és egy lábtengó pálya) található, a
többi terület kihasználatlan.

Forrás: GoogleEarth
Volt Déli pályaudvar (Baross utca)

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT

A volt Déli pályaudvar épülete a vasútterülettől elkülönülő, önálló telken helyezkedik el,
melynek hatályos területfelhasználása településközpont vegyes terület.
A Déli pályaudvar vasútüzemi funkciója
megszűnt, a vágányok területe nyílt
vonalnak számít.
Ma egy szórakozóhely üzemel az egykori
állomás épületében.

Forrás: GoogleEarth
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Volt Kenyérgyár (Kőszegi út, Hőközpont utca környéke)

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT

A terület hatályos területfelhasználása kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület.
A területen több gazdasági jellegű épület áll.

Forrás: GoogleEarth
Volt Laktanya területe (Selmeci – Höflányi – Flandorfer – Vitnyédi utcák környéke)

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT
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A volt laktanya területének hatályos területfelhasználási besorolása településközpont
vegyes terület.
A légifotó alapján látszik, hogy a laktanya
épületei állnak. Hasznosításuk jelenleg nem
megoldott.

Forrás: GoogleEarth
Somfalvi úti volt ipartelepek:

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT

A somfalvi úti volt iparterületek területfelhasználása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági,
valamint egyéb ipari gazdasági területek.

Forrás: GoogleEarth
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Volt Ruhagyár (II. Rákóczi Ferenc utca környéke)

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT

A volt Ruhagyár területe a hatályos területfelhasználás szerint központi vegyes terület.

Forrás: GoogleEarth
Volt Téglagyár:

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT
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A volt Téglagyár területe a hatályos területfelhasználás szerint egyéb ipari gazdasági
terület.
A Téglagyár területén bármely fejlesztés előfeltétele a terület szükséges mértékű
rekultivációjának elvégzése.

Forrás: GoogleEarth
Régi Vasöntöde területe (Ágfalvi út)

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT

Az Öntöde utca nyugati oldala egyéb ipari gazdasági terület, keleti oldala kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület, rehabilitációt igénylő terület megjelöléssel.
A légifotó alapján látszik, hogy az öntöde
épületei álnak. Hasznosításuk jelenleg nem
megoldott.
Az egykori főépület, az olajlágyító épülete, a
csillesor tartóoszlopai valamint a víztorony
olyan építmények, melyek ipartörténeti
szempontból jelentősek, és a revitalizációs
tervek szerint is megtartandók.

Forrás: GoogleEarth,
http://www.vaskultura.hu
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Volt Vágóhíd területe (Győri úton a Lidl mellett)

földhivatali alaptérkép

hatályos TSZT

Hatályos területfelhasználási besorolása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület.
A légifotó alapján látszik, hogy a Vágóhíd
épületei elbontásra kerültek, ami még a
jelenleg rendelkezésünkre álló földhivatali
állományon nem került átvezetésre.

Forrás: GoogleEarth

Konfliktussal terhelt területek
A település területén az alábbi esetek okoznak konfliktusokat:






Szerkezeti és szabályozási ellentmondás.
Eltérő területfelhasználási szomszédságból adódó ellentét.
Szomszédságot terhelő hatásterület léte.
o Tevékenységből eredő korlátozás (pl. bányászat).
o Levegővédelmi korlátozás.
o Zajhatás területi korlátozása.
o Talajterhelési korlátozás.
o Nyomvonalas infrastruktúra elemek kezelői hozzájárulást igénylő területe.
Művi adottságok jelentette korlátozás:
o Telepítésből eredő korlátozás.
o Magassági korlátozás.
o Szlömösödő szomszédság negatív hatása.
o Minőség hiánya.
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Természeti adottságok jelentette korlátozás:
o Morfológiai korlátozás.
o Talajtani korlátozás.
o Víztani korlátozás.

A felsorolt elemeket jelen vizsgálati munkarész több bekezdése is taglalja.
A helyzetértékelési munkarész a fenti tényezők egymásra hatásával képezi le a
problématérképet. Összegyűjtésük éppen azért fontos, hogy átláthassuk a tényezők
mindegyikét, sablonként használva felsorolásukat.

A/14.2. TELEKSTRUKTÚRA
A telkek vizsgálatának alapja a 2013. júliusi állapotot tükröző földhivatali alaptérkép
adatállománya.

Telekmorfológia, telekméret
Sopron közigazgatási területét 2013-ban – az állami alapadatok alapján – 27 059 db
telek alkotta.
(db)

Teleknagyság vizsgálat
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A telkek nagyság szerinti megoszlása igen változatos képet mutatott. A megvizsgált
telekméret intervallumok esetén nem jellemző, hogy a közigazgatási terület mely részén
helyezkednek el nagyobb intenzitással, kivéve a 10 000 m2-nél nagyobb telkek, amelyek
elsősorban a külterülethez kötődnek.
A meghatározott teleknagyság méretek két esetben mutattak jelentős telekszámú
csoportot: a 250,01-500 m2–es telkek (15,16%) és a 2000,01-5000 m2-es telkek
(15,47%) esetén. E két kategória közül az első eset főleg a lakótelkeket, az utóbbi
döntően a gazdasági használatú telkeket takarja. A két kiemelkedő intervallum közötti
további kategóriák értékei is magasabbak, mint az azon kívül esőké. Az 500m 2 és 2000
m2 közé eső kategóriák telekszám-értékei először csökkenő, majd a végén emelkedő
tendenciát mutatnak. Megállapítható tehát a 2000 m2 alatti telkek dominanciája.
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A XVI. századra kialakult külső városfal
területére eső, nem közterületi telkeket
külön megvizsgálta a terv.
Itt
már
egyértelműen
az
aprótelkek
megjelenése a jellemző. A telkek 85,11%-a
a 0-750 m2–es kategóriákba esik. Ennek is
közel a fele a 120 m2 alá eső telkek között
van (az összes kategóriában megvizsgált
telek 39,01%-a). Az összes kategóriában a
növekvő telekméret szerint egyre kisebb
arány mutatkozik. A két legnagyobb
kategóriába már csak 3-3 db telek esik.

Tulajdon
A telkek tulajdoni formája tekintetében eltérő viselkedést
Önkormányzat és a magántulajdonban álló ingatlanok mutatnak.

a

Magyar Állam, az

Az Önkormányzati vagyonkataszter a következő fejezetben részletes kifejtésre kerül.
A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokról részletes adataink nincsenek. Jó néhány
ingatlantípus állami tulajdona viszont ismert. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján az állam kizárólagos tulajdonába tartoznak az
alábbiak:









Vízfolyások:
o Brand-majori-csatorna,
o Ikva-patak,
o Kecske-patak,
o Rákos-patak,
o Sós-patak.
Természetes tavak:
o A Fertő tó jogi partvonalon belüli tómedre. (vagyonkezelő: a FHNPI és az
ÉDUVIZIG)
Vasúti pályák:
o 15. – Szombathely – Sopron – (Ágfalva) – országhatár
Műemlékek:
o Fabricius-ház – Fő tér 6.
o Tábornokház – Fő tér 7.
o Storno-ház – Fő tér 8.
o Esterházy-palota – Templom utca 2-4.
o Zsinagóga – Új utca 11.
o Zsinagóga – Új utca 22-24.
Országos közutak
o 84. sz. főút
o 8518 j. mellékút
o 8526 j. mellékút
o 8527 j. mellékút
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8645 j. mellékút
86107 j. mellékút
86108 j. mellékút
86315 j. mellékút

A/14.3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTERE
Sopron Megyei Jogú Város tulajdonában álló ingatlanok vizsgálatára a 2013. december
06-ai állapotot tükröző Ingatlanvagyon-kataszter alapján került sor. A nyilvántartás
tartalmazza az ingatlanok elhelyezkedését, helyrajzi számát, önkormányzati tulajdoni
arányát, illetve területét.
A kataszter adatainak térképi megjelenítése mutatja az önkormányzati vagyon városon
belüli eloszlását. Eltérő szín jelöli a 100%-os, illetve a résztulajdonú ingatlanokat.

(db)
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A vagyonkataszter azon túl, hogy a térbeli összefüggéseket megmutatva tájékoztat az
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokról, a fejlesztési területek és környezetük
önkormányzati részvételét is előrevetíti.
Sopron város önkormányzata a település közigazgatási határain belül viszonylag jelentős
számú, 100%-os tulajdoni hányadú telekkel rendelkezik (10,30% összesen 2787 db
telek). Területre vetítve az arányok változnak, hiszen így már csak 4,72%-os a
részesedése (798,04 ha).
A részbeni önkormányzati tulajdon nem túl magas, összesen 420 db telket érint (1,55%),
amely 127,10 ha összterületű telekállományt jelent, ez a teljes település 0,75%-a.

Az önkormányzati tulajdon elhelyezkedésének vizsgálata:
A település úthálózata legnagyobb részt az önkormányzat tulajdonában áll.
A központi belterületen, tulajdoni szempontból, gócponti területek találhatók:














Jereváni lakótelep és környéke,
Lackner Kristóf úti sportcsarnok és
környéke,
Erzsébet-kert és környéke,
Bánfalvi úti sportterület és környéke,
Sopronbánfalván a Hősi temető,
Lőver fedett uszoda és strand,
Alsó-Lőverektől
délre
elhelyezkedő
gazdasági rendeltetésű erdők jelentős
része,
jelentősebb
parkok:
Erzsébet-park,
Citadella-park, Barátság-park,
József Attila lakótelep tömbtelke és
környéke,
Szélmalom és környéke,
Belváros területének jelentős része,
SFAC sporttelep stb.

A felsoroltak alapján is látható, hogy az önkormányzat a belterületen jelentős tulajdoni
hányaddal bír az útterületeken túlmenően. Ez a magas arány kedvező fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása szempontjából is.
A különálló belterületi településrészek – Balf, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes
és Új-Hermes – utakon kívüli területén is viszonylag magas tulajdoni hányadot mutat fel
az Önkormányzat. Tómalom településrész területén is van tulajdona, de a
legjelentősebbek a Nagy-Tómalom és környéki területek.
Külterületen viszonylag alacsony tulajdoni hányaddal rendelkezik az Önkormányzat.
Az önkormányzat legnagyobb kiterjedésű résztulajdonnal bíró területei:






a nyári bobpálya,
a Jereván lakótelep északi része az épületek úszótelkein kívül (amely különleges
beépítésre nem szánt terület besorolású) és az ettől észak, északnyugatra húzódó
sáv (amely a különleges beépítésre szánt egyéb nagy zöldfelületű besorolású
terület részét képezi),
a Sörház-domb északi része (gazdasági rendeltetésű erdőterület besorolású),
Sopronbánfalván a temető déli része,
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északon a vízműkutak, illetve
a Nagy-Tómalomtól délre eső területek.

A/14.4. GEODÉZIA
Sopron MJV rendelkezik DAT-os alaptérképpel, ezért a település geodéziai állapota
rendezett.

A/14.5. ÉPÍTMÉNYEK
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény fogalommeghatározása szerint:
„Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési
helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi
fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás,
amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér
megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy
gyűjtőfogalma).”

Funkció, kapacitás
A telkek funkcióvizsgálata az előzőekben már bemutatásra került. A város életében
legnagyobb szerepet játszó intézmények számbavételét az 1.10.6. fejezet részletesen
megtette. Az alábbi fontosabb intézmény-típusok találhatók meg a városban:









egyesített bölcsődék
óvodák a hozzájuk tartozó tagóvodákkal
általános iskolák
középiskolák
művészetoktatási intézmények
egészségügyi intézmények
szociális intézmények
közművelődési intézmények

Beépítettségi jellemzők

Beépítettség vizsgálat
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A terv a teljes közigazgatási terület összes telkére elvégezte a beépítettség vizsgálatát,
beleértve a közterületeket, amelyek természetesen javarészt beépítetlenek.
Az összes telek jóval több, mint a fele (61,87%) – a földhivatali alaptérkép alapján –
beépítetlen. Ezek javarészt a külterületen találhatók. A belterületi részen megjelenő
beépítetlen telkek túlnyomó többsége közterületi besorolású. A nem közterületi
beépítetlen telkek aránya a városközpont felé haladva egyre csökken.
A beépítetlen telkeken túl két kiugrási pontot figyelhetünk meg. A kettő közül a
magasabb, és egyben második legtöbb telket számláló kategóriát a 10,01-20% közé eső
telkek alkotják, amelyek aránya 8,28%. Ez a kategória jellemzően belterületen található,
nem része azonban a XVI. századra kialakult külső városfal területének. Az ezt követő
kategóriáknál folyamatos csökkenés figyelhető meg és elhelyezkedésük egyre beljebb és
beljebb húzódik a régi városközpont irányába. A második kiugrási pont a legmagasabb
beépítési százalékba eső kategóriánál látható, amely 2,95%-ra rúg. Megjegyzendő, hogy
az ebbe a kategóriába sorolt telkek 63,73% teljes (100%-os) beépítettséggel
rendelkezik. Ezen utolsó kategória java része a belvárosra tehető.
A XVI. századra kialakult külső városfal
területére eső nem közterületi telkeket
külön megvizsgálta a terv.
A közterületekkel kapcsolatban meg kell
jegyezni, hogy a legnagyobb részük nem
beépített,
ahol
azonban
beépítettség
található az általában 10%-nál alacsonyabb,
illetve két területen kis mértében e fölé lép.
A beépítetlen telkek aránya itt is magas, de
már csak 20,96%, ami a közigazgatási
területhez viszonyítva, csak az ottani érték
harmadát jelenti.

A legmagasabb kategóriába (90,0% fölötti beépítettség) tartozik arányában a legtöbb
telek (28,93%), ennek 65,09%-a pedig teljes (100%-os) beépítettséggel rendelkezik.
Beépítettség vizsgálat
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A külső várfal területére eső telkek esetén
még az is leolvasható a térképről, hogy a
várfaltól befelé haladva ez a sűrűsödés
tovább erősödik.

(db)

0.
01

A két szélső kategória között a tendencia
teljesen eltér a közigazgatási területnél
tapasztaltaktól, hiszen itt majdnem a
legmagasabb
kategóriáig
folyamatos
növekedés mutatkozik. A kiugrási pont a
60,01-70%-os
értékek
közé
tartozó
kategóriánál
tapasztalható
(8,78%-os
telekarány),
utána
enyhe
visszaesés
figyelhető meg. Mindez bizonyítja a belváros
felé történő sűrűsödést.

(%)
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Magasság, szintszám, tetőidom
Az épületek magassági viszonyait a földhivatali alaptérképen szereplő szintszám jól
jellemzi. Természetesen jelentős a különbség egy gazdasági, vagy sport célú egyszintes
csarnoképület magassága és egy egyszintes családi ház között, mégis jó támpontot nyújt
e mutató vizsgálata. Települési szövetet tanulmányozva a szintszám növekedése a
városiasodás egyik fokmérőjének is tekinthető.
A település közigazgatási területére eső telkek 61,97%-a a földhivatali alaptérkép alapján
beépítetlen.
A beépített telkek legnagyobb részén egyszintes épületek találhatók, az arányuk 86,08%.
A szintszám növekedésével az épületek száma exponenciális csökkenést mutat. Az
egyszintes épületektől messze elmaradva, de még viszonylag magas az aránya a
kétszintes épületeknek, de már ez is tíz százalék alatti értéket mutat (9,68%).
Szintszám vizsgálat
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Szintmagasság szerint a területi elhelyezkedés a négy- és az a fölötti szintszámú
épületek esetén lehet megfogalmazni:






négyszintes: Jereván lakótelep északi része; Lackner Kristóf utca menti épületek
egy része; Lővér körút északi végére eső és a Cseresznye utcai lakótelepi házak;
Deák Ferenc tér két oldalára eső házak jelentős része és a Várkerület Fő tér menti
házainak egy része.
ötszintes: Jereván lakótelep nagy része, József Attila lakótelep,Kőszegi úti
lakótelep, Ibolya utcai lakótelep, Munkaügyi központ, Washington park környéki
lakótelep.
tizenegy szintes: Jereván lakótelep középső része, Nádor-magaslat melletti
lakótelep.

Érdekes tény, hogy Sopron területén hiányzik az ötszintesnél magasabb és tizenegy
szintesnél alacsonyabb épületállomány. Az okokat keresve az építési követelményekről
szóló jogszabályban rögzített liftépítési kötelezettség előírt magassági viszonyai
magyarázhatják a morfológiai viszonyokban fennálló ugrást.
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A XVI. századra kialakult külső városfal
területére eső telkeket külön is vizsgálta a
terv.
Itt is az egyszintes épületek aránya a
legmagasabb (67,42%), de nem éri el a
közigazgatási terület egészének értékét.
Az épületek száma magasságuk szerint itt is
exponenciális csökkenést mutat.
A kétszintes házak aránya tíz százalékos
érték fölé esik (20,97%), a közigazgatási
területre vetített értéktől eltérően.
Jelentős még a háromszintes
aránya is (8,79%).

épületek

Csekély mértékű a négy-, illetve ötszintes
épületek aránya (2,37%, ill. 0,45%).
Négyszintes épületek például a Polgármesteri Hivatal, Ötszintes épületekből áll az Eötvös
József Gimnázium melletti lakótelep.

Településkarakter
Sopron MJV rendkívül tagolt település. A város karakterterületekre való felosztása
szemléletessé teszi a területek arculatát, miközben a városrészek beazonosításának
alapját is megteremti.
Sopron MJV az alábbi karakterterületekre osztható.













Belvárosi karakter
Fertályok karaktere
o Újteleki városrész
o Győri városrész
o Szent Mihály domb – Pozsonyi városrész
o Déli városrész
Lakótelepi karakter
o Jereván lakótelep
o József Attila lakótelep
o Ibolya utcai lakótelep
o Kőszegi úti lakótelep
o Kőfaragó téri lakótelep
Kisvárosi karakter
o Kurucdomb
Kertvárosi karakter
o Ágfalvi úti lakótelep
o Sopronbánfalva – újtelep
o Tómalom
Lőverek zöldövezeti karakter
Falusi karakter
o Balf
o Sopronbánfalva
Bányászkolónia karakter
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o Brennbergbánya
o Görbehalom
o Ó-Hermes
o Új-Hermes
Egyéb gazdasági karakter
o Délkeleti Ipari Park
o Északnyugati Iparterület
o Arany-hegyi Iparterület
Egyéb bevásárlóközpont karakter
o Lackner Kristóf – Bécsi út találkozása (CBA diszkont stb.)
o Győri út és környéke (Tesco, Alphapark, Baumax stb.)
Egyéb intézményi karakter
o Nyugat-Magyarországi Egyetem
o Sporttelepek (Városi sportcsarnok, SFAC Sporttelep)
o Kertes közintézmények
o Ágfalvi út mellett (Rák-patak Erdei Turista központ, Ifjúsági tábor)
Kertes mezőgazdasági karakter

Karakterterületek elhelyezkedése

Azok az ingatlanok kaptak karakter-jelölést, amelyeken épületet tűntet föl a földhivatali
alaptérkép.

A/14.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 66. § (1) bekezdése
kimondja:
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„Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település fejlesztési koncepciójának
kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült,
vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van,
de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni.”
Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének felülvizsgálatához 2012
márciusában készült Örökségvédelmi hatástanulmány, melyet dr. Orosz Bálint okl.
építészmérnök, okl. műemlékvédelmi szakmérnök, valamint Vágner Zsolt okl. régész
jegyzett. Az anyag felépítése, valamint részletes leírása eleget tesz az örökségvédelmi
hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő
követelményeknek. Jelen településfejlesztési koncepciónak tehát nem feladata sem az
Örökségvédelmi Hatástanulmány újbóli elkészítése, sem annak felülvizsgálata.
Az örökségvédelmi adatbázis naprakész ismerete szükségessé tette az adatszolgáltatótól
való teljes körű adatkérést. A Lechner Lajos Tudásközpont, Területi, Építésügyi,
Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. 2013. december 11-ei adatszolgáltatása
során megküldte Sopron Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó nyilvántartott
műemlékek / régészeti lelőhelyek – kiadáskor hatályos – leíró adatait tartalmazó
táblázatokat, valamint szerkeszthető térinformatikai állományokat.
A továbbiakban szereplő számszerű adatok a kapott táblázatokból származnak, míg a
területek elhelyezkedése a térinformatikai adatállomány alapján került ábrázolásra.

Történeti szerkezet
I. Katonai felmérés (1780-1784)

Az első katonai felmérésen jól kirajzolódik Sopron (Oedenburg) mai belvárosának
területe. A Várkerületből kiinduló ma is használatban lévő utak: a Bécs, illetve Győr fele
vezető mai 84 sz. főút településen kívüli szakaszai, a Tómalomfürdő felé vezető mai
Pozsonyi út, a Balfi út, a Harka felé vezető mai Kőszegi út, a Bánfalva és Brennbergbánya
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mentén ott található Sopronbánfalva (Wondorf)

A város környékén jelentős szőlőművelésű területeket, valamint erdőséget jelöl a térkép.
II. Katonai felmérés (~1858)
A második katonai felmérésen Ödenburg megnevezéssel szereplő Sopron számára a
legjelentősebb változást a vasút kiépítése jelentette. A várost délről kerülő nyomvonal
megléte mellett a város vasútállomása is szerepel a térképen. Malmot jelöl az Ikva-patak
partján Wandorftól északra. Feltűnik az U. Lőver (Alsó Lőver) és O. Lőver (Felső Lőver)
felirat. Látszik az Erzsébet kert. Úszóiskola felirat szerepel a mai Városi Stadion helyén.
A központi részek már az előző katonai felméréskor kiépültek, a II. felmérésen már csak
kismértékű fejlődést mutatnak.

Sopron város közlekedésének alakulása:
A város területén áthaladó utak fontossága tette a települést az adott korokban a
ranglétra magas fokára. 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.
A római kori Scarbantia a Borostyánkő útnak az egyik állomása volt.
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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.
A II. 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.

Scarbantia fórumának ásatással
részletei. Gömöri János kutatása

feltárt

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. Az
északra nyíló Szt. Mihály kapun és utcán át vezetett be a városba Csehország,
Morvaország és Szilézia, illetve Észak-Magyarország felől a Pozsony – Köpcsény – Sopron
útvonal. Az északnyugati Bécsi kapu és utca Németország, Csehország, Alsó- és FelsőAusztria irányából fogadta a Bécsújhelyen és Bécsen át érkező utakat. 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 nyugatdunántúli térség egyik legfontosabb településévé tette.
A későbbi közlekedési hálózat Sopron vármegye egykori térképéről jól leolvasható.
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Régészet
Sopron város régészeti lelőhelyeinek áttekintése:
A szolgáltatott régészeti lelőhelyek száma 329 db, ám ebből 6 db szomszédos
település területére esik. A Sopron közigazgatási határán belüli 323 db lelőhely közül 193
db áll szakmai védelem alatt, míg 130 db kiemelten védett lelőhelynek számít.
A kiemelt védettségű régészeti lelőhelyek négy területhez kötődnek a településen:






Várhely és a hozzá kapcsolódó halomsíros temető (Azonosító: 41736, 59821),
amely a központi belterület és Brennbergbánya között helyezkedik el;
Károly-magaslat (Azonosító: 50504), amely a Lőverektől délre helyezkedik el;
Ibolyarét (Krautacker-dűlő) (Azonosító: 38636) a lelőhely két kicsit eltérő
területtel került beazonosításra, a lelőhely a Jereván lakótelep alatt helyezkedik
el;
Belváros területe (Azonosító: 41727), megjegyzendő, hogy a belvároshoz még
összesen 122 db különböző nagyságú egyéb lelőhely is kapcsolódik.

Fentieken kívül néhány kisebb területtel bíró régészeti lelőhely található Sopronbánfalva
közelében, Tómalom területén és a belvárostól északkeletre a Szent Mihály temetőben.
A régészeti lelőhelyek elhelyezkedése

Világörökség
Az UNESCO 2001-ben a Fertő / Neusiedlersee Kultúrtájat világörökségi védelemben
részesítette kulturális kategóriában.
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény kimondja:
„világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján a
Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező – e törvény 1.
mellékletében meghatározott – helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a
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természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként
kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület;”

A világörökségi területet a világörökségi helyszín és annak védőövezete alkotja.
A Fertő / Neusiedlersee Kultúrtáj világörökségi helyszínre és védőövezetére 2003
novemberében a Stadtland / AVL – Vienna és a VÁTI Kht. – Budapest készített kezelési
tervet, amely a fenti térképi lehatárolást tartalmazta.
A korábbi dokumentum magyar oldali felülvizsgálata és módosítása jelenleg folyik. Az új
kezelési tervet a Pestterv Kft. és a Budapesti Corvinus Egyetem alkotta tervezői
konzorcium készíti. A kezelési terv tartalmazni fogja a világörökségi helyszín törvényi
előírás szerinti, pontos lehatárolását.

Műemlék, műemléki terület
A nyilvántartás szerint 432 db műemlék, 19 kijelölt műemléki környezet és 1 db
kijelölt műemléki jelentőségű terület található Sopron területén.
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Elhelyezkedésük szempontjából a vizsgálat két részre bontható: a régi belvároshoz
kötődő műemlékekre és az ettől távol esőkre.
A belváros műemléki védettségét vizsgálva
megfigyelhető, hogy az a XVI. századra
kialakult külső városfalhoz (a térképen piros
lehatárolással jelölve) köthető. Három fő
területtől eltekintve a külső városfalon belül
eső területek valamilyen szintű védettséget
élveznek.
A belvároshoz kötődő városfalon kívüli
védettségek is mind szorosan kapcsolódnak
a városfalhoz.
A város összes műemlékének 94,91%-a
(410 db) koncentráltan a belvárosban
helyezkedik el.

A
műemlékek
belvárosi
koncentrált
elhelyezkedése nyomán a terület egészére
kijelölésre került a műemléki jelentőségű
terület.
A Kötv. kimondja: „Műemléki jelentőségű
területként kell védeni a település azon
részét, amelynek jellegzetes szerkezete,
beépítésének módja, összképe, a tájjal való
kapcsolata,
terei
és
utcaképei,
építményeinek
együttese
összefüggő
rendszert alkotva történelmi jelentőségű és
ezért műemléki védelemre érdemes.”

A belvárostól távol eső műemlékek közül még két helyen figyelhető meg sűrűsödés. Az
egyik Sopronbánfalván a karmelita templom környékén. Ehhez közel esően összesen
még nyolc műemlék található. A másik pedig Balf területéhez kötődik, ahol is két gócpont
található: a Rk. Templom környéke (sírkövekkel és falmaradvánnyal), illetve a régi
fürdőszálló környéke (Immaculata-szobor, Piéta-szobor és Rk. Kápolna)
A sűrűsödési helyeken kívül még 6 db műemlék található a településen elszórtan:







Brenbergbányán a Szállító gépház (Azonosító: 5092)
Brucner-Greilinger-malom a Fenyőtér környékén (Azonosító: 11306),
Nepomuki Szent János kápolna az Alsó-Lőverek és a Citadella-park között
(Azonosító: 5085),
Mária szobor az Alsó-Lőverek és a József Attila lakótelep között (Azonosító: 4839).
Pihenő kereszt a Balf fele vezető út mentén (Azonosító: 4704),
Lenk mauzóleum a Belváros melletti evangélikus temetőben (Azonosító: 4705).
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Helyi védelem
2011-ben a Winkler Tervező – Kutató Kft. dr. Winkler Gábor vezetésével Sopron MJV
épített környezet helyi védelmi rendelet előkészítésére részletes anyagot készített. A
dokumentum településtörténeti és építészettörténeti vizsgálatot, teljes körű törzslaplistát, valamint Sopron MJV építészeti örökségének helyi védelméről szóló
rendelettervezetet tartalmazott. A rendelet azonban nem került elfogadásra. Az
Önkormányzat a helyi művi értékek védelmét így nem önálló értékvédelmi rendeletben,
hanem Sopron MJV részterületeire szóló szabályozási tervekben és helyi építési
szabályzatokban rendelte el. (Lásd A/6.2. fejezet.)

A/14.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI
Az épített környezet konfliktusai az alábbi esetekben léphetnek föl:


















Eltérő, egymást zavaró területhasználat:
o környezetvédelmi problémák okozása (zaj-, rezgés-, levegő-, talajterhelés)
o szomszédos gazdasági tevékenység ellehetetlenítése (védelmi intézkedések
műszaki akadálya)
o bányakitermelés miatti kisajátítás / süllyedést okozó talajmozgás
Szomszédos ingatlan beépítésének korlátozását eredményező telepítés:
o telepítési távolság be nem tartása
o növényzet túlzottan közeli ültetése
Jelentős magassági eltérés:
o esztétikai problémák (takaratlan tűzfal, széteső utcakép)
o benapozás hiánya
o füstelvezetés nehézségei
Jelentős épülettömegbeli eltérés:
o esztétikai probléma
o összeépülés ellehetetlenülése
o szomszédos épület állékonyságát veszélyeztető alápincézés
o felesleges talajterhelés
Lejtős terepen jelentkező problémák:
o rétegvíz rávezetése a szomszédos ingatlanra
o magas támfalak kialakulása
o földkiemelés miatti állagromlás
Egymással ütköző anyaghasználat.
o tűzvédelmi követelmények
o állagromlást okozó anyagérintkezés (rozsdásodás)
Színhasználat.
o balesetveszélyes figyelemelterelés
o állandó vizuális terhelés
Megközelíthetőség problémái:
o belső fekvésű telek szolgalmi jogot kikövetelő léte
o elépített közterület
o látási háromszög biztosításának hiánya
o fordulási sugár szűkössége
Világítás
o elvakító lámpakialakítás
o fényszennyezés
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o alulvilágított területrész
Telepítés konfliktusai:
o intimitás figyelmen kívül hagyása
o kilátás elépítése
o rálátás eltakarása

Összegzés: Sopron MJV alulhasznosított területei két irányból közelíthetők.
Egyrészt a város leromlott területű részeit jelentik, amelyek környezeti
konfliktust hordoznak. A másik olvasat szerint a barnamezős területrészek a
város fejlesztési potenciálját növelik, területükön a jelen kor elvárásaihoz
igazodó fejlesztések megvalósítására nyílik lehetőség.
Sopron bemutatott területei közel fele-fele arányban kínálnak gazdasági, illetve
intézményi fejlesztési területet. Mindkettő irány illeszkedik a város nagytávú
terveihez.
Sopron MJV karakterterületeinek beazonosítása egy eddig nem alkalmazott
módszer gyakorlatba való átültetése. A történeti részek osztályozására az
építési idő, illetve a funkció szerint már sor került, azonban az arculati jelleg
kiemelése először e munka keretében történt meg.
Sopron MJV gazdag építészeti örökséggel rendelkezik. A jelentős számú védett
érték karbantartása komoly kihívást jelent az Önkormányzat számára.
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A/15. KÖZLEKEDÉS
Az infrastruktúra elemek közül talán a közlekedési nyomvonalas infrastruktúra hálózatok
hatása az egyik legjelentősebb egy település életére.

A/15.1. EURÓPA 2020 KÖZLEKEDÉSI ELHATÁROZÁSAI
Az Európa 2020 stratégia a jelenlegi válságból levonható egyik tanulságként
megállapította, hogy jó néhány tagállam számára nem volt elegendő pénz a
közlekedéshez szükséges alapinfrastruktúra fejlesztésére.
Kiemelt kezdeményezéseknek nyilvánította az Európai Kutatási Térség kiteljesítését a
közlekedésre.

Kiemelt célkitűzések közlekedési eleme:


Fenntartható növekedés:
o A közlekedési ágazat modernizálása.

Uniós szinten a Bizottság célja:




Javaslatok előterjesztése a közlekedési ágazat modernizálására és szén-dioxidmentesítésére. Ennek intézkedései:
o Elektromos mobilitási hálózat infrastruktúrájának korai kialakítása.
o Intelligens közlekedésszervezés.
o Jobb logisztika.
o A közúti, a légi és a vízi járművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése.
Beleértve egy európai „környezetbarát autó kezdeményezést” (kutatás és
közös szabványok felállítása, új technológiák kidolgozása elektromos és
hibridautó-gyártásra)
A stratégiai projektek felgyorsítása a szűk keresztmetszetek, így a határon
átnyúló szakaszok, valamint az intermodális csomópontok kezelése érdekében.

A tagállamok nemzeti szintű célja:






Intelligens, korszerű és teljes mértékben összekapcsolódó közlekedési
infrastruktúra kifejlesztése.
Az infrastrukturális projektek összehangolt végrehajtása az uniós törzshálózaton
belül.
Városi közlekedésre való összpontosítás, mivel ez tekinthető a szennyezőanyagkibocsátás fő színteréül.
Az ipar számára a nemzetközi piachoz való hatékony hozzáférést biztosító
közlekedési és logisztikai hálózatok kialakítása.
A költségvetési konszolidációs programoknak előtérbe kell helyezniük a
növekedést erősítő elemeket, így a közlekedési hálózatok összekapcsolásába
történő befektetéseket.

A/15.2. AUSZTRIA KÖZLEKEDÉSI ELHATÁROZÁSAI
Sopron számára fontos közlekedési kapcsolatokat rejtő szomszédság fejlesztési
elképzeléseit a Bundesministerium für Verkehr „Gesamtverkehrsplan für Österreich” című
kiadványa, valamint a Statistik Austria „Verkehrsstatistik 2012.” kiadványa alapján,
ismertetjük.
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A 2013-2025-ig tartó időszakra tervezett gyorsforgalmi és vasúti fejlesztések a meglévő
hálózattal együtt megjelenítik Sopron külső elérhetőségeinek lehetőségeit. A tervlapon az
A3-as autópálya Magyarország határáig kiépítve van ábrázolva, holott közel 10 km
szakasz még hiányzik a teljes kiépülésig. (A lenti légifotón a letűzött helyjelzők mutatják
a hiányzó szakaszt.) Az autópálya távlatban a magyarországi M85–ös gyorsforgalmi
úthoz csatlakozik, amelynek előkészítettségével az A/15.4. fejezet foglalkozik.

Infrastrukturprojekte 2013-2025+

Hiányzó autópálya-szakasz

Forrás: Gesamtverkehrsplan für Österreich

Forrás: GoogleEarth

Ausztria fejlesztési javaslatait megnézve tovább kívánja erősíteni Magyarországgal a
kapcsolatait. Szombathely irányába csatlakozni kíván a tervezett magyarországi
autópálya-hálózathoz. A Bécs felé tartó déli vasúti vonalainak fejlesztésére törekedik.
Miközben a Bécs körüli autópálya gyűrű keleti szakaszát, ezzel együtt a Pozsonyba tartó
úthálózatát is megépítésre tervezi.
Sopron számára Ausztria kínálja a legtöbb elérhető
repülőteret,
melyek
közül
Wien / Schwechat
nemzetközi szintű kapcsolódási pont.

Repülőterek Ausztriában
Forrás: Verkehrsstatistik 2012
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A/15.2. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA KÖZLEKEDÉSI ELHATÁROZÁSAI
A Nemzeti Közlekedési Stratégia (továbbiakban: az NKS) a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ megrendelésében a Stratégiai Konzorcium által készített stratégiai
dokumentum.
Jelen koncepció elemzésének alapját a 2013. októberi társadalmi egyeztetési verzió
jelenti.
A területfejlesztési dokumentumok között bemutatásra került az NKS legfőbb társadalmi
és közlekedési célkitűzésrendszere. Ennél a fejezetnél a közlekedési célok részletes
bemutatására tevődik át a hangsúly, annak vonzatait kiemelve.

Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása






Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése:
o Aktív közlekedési módok preferálása.
o Kerékpáros közlekedés fejlesztése, népszerűsítése.
o Vasúti és vízi szállítás előtérbe kerülése.
Társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítási szerkezet erősítése:
o Személyszállításban a közösségi közlekedés előnyben részesítése.
o Áruszállításban a tranzit forgalom megtartása, fejlesztése.
o A közlekedési mód és a szállítási szegmens mellett a tudatos település- és
térszerkezet-tervezés, termelés célzott telepítése.
Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése:
o Kínálati oldal javítása, a szállítási szolgáltatások javításán és a közlekedés
fizikai rendszerelemeinek javításán keresztül.

A/15.3. HATÁLYOS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI ELHATÁROZÁSAI
Jelen vizsgálat alapját Sopron MJV Hosszú távú Városfejlesztési Koncepciójáról szóló
269/2012. (X. 25.) Kgy. határozat képezi.

Specifikus célok intézkedései









Térségi szinten:
o Az elérhetőség javítása.
o A térségi közlekedési kapcsolatok korszerűsítése.
A belső úthálózat területén:
o Forgalomcsillapítás.
o A közlekedésbiztonság növelése.
o Az iparterületek közlekedési kapcsolatainak fejlesztése.
Gyalogos közlekedés tekintetében:
o A gyalogos közlekedés biztonságának növelése.
Kerékpáros közlekedés tekintetében:
o A kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése.
Közösségi közlekedés tekintetében:
o A közösségi közlekedés arányának növelése.
Parkolás tekintetében:
o A parkolási problémák megoldása.
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A/15.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖZLEKEDÉSI ELHATÁROZÁSAI
Jelen vizsgálat alapját Sopron MJV Településszerkezeti Tervéről (továbbiakban: a TSZT)
szóló 270/2012. (X. 25.) Kgy. határozat képezi. A határozat mellékletében szereplő
„Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének leírása” című leírás, valamint
„Településszerkezeti Terv 2. Közlekedés M = 1:62 500” című tervlap közlekedési elemei
kerülnek a továbbiakban bemutatásra.
A TSZT jóváhagyott munkarésze a fejlesztések bemutatására összpontosított. Az
alábbiakban éppen ezért a tervezett elemek kerülnek számbavételre, az adottságok jelen
helyzetfeltárás további fejezeteiben kapnak helyet.

A város elérhetőségét érintő legfontosabb közúthálózati fejlesztések:










A tervezett M85 gyorsforgalmi út és tervezett csomópontjainak kiépítése.
A gyorsforgalmi út tervezése a vizsgálat alatt lévő három nyomvonal változatra
vonatkozóan, jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány szakaszában van. A
végleges nyomvonal ezt követően, az érdekeltekkel történő egyeztetések alapján
alakul ki.
Csomópontok helye:
o a 84. számú főút déli szakaszán a szennyvíztelepnél,
o a 8618. számú Balfi összekötő útnál a Pihenőkereszt térségében,
o a 8527. számú összekötő útnál Sopron és Tómalom között,
o a 84. számú főút északi szakaszán a gyorsforgalmi út visszakötésénél a
Dudlesz-erdő alatt.
Az M85 gyorsforgalmi út megépítését követően a 84. sz. főút városiasabb
kialakítása. Nyomvonalának változatlan megtartása mellett, újabb, a belső
kapcsolatok javítását eredményező csomópontok létesítése.
A meglévő határátkelőhelyek mellett további, helyi jelentőségű határ-átkelőhelyek
megnyitása. Ennek előfeltétele az egykori településközi utak újjáépítése.
A fő- és összekötő úti hálózatot érintően távlatban nyomvonal módosítás és
kapacitás bővítés nélküli a jelenlegi utak korszerűsítése várható.

Az egész város közlekedését érintő legfontosabb közúthálózati fejlesztések:






A belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának működőképes megépítése:
o 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
o 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 utat 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
o A volt műszaki sáv („nyomsáv”) vonalán tervezett forgalmi út a Nyugatimajortól keletre az ÉNy-i iparterülettől nyugatra haladva keresztezi a Sóspatakot, Ikva-patakot és Liget-patakot, majd a „viadukt” után csatlakozik a
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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 külön szintű
kiépítése kívánatos:
o A Kőszegi útnál (jelenleg is zajlik).
o A Besenyő utcánál.
o 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:
o A megszűnő vasútvonal helyén a 84. számú főút és a Kőszegi út tervezett
közúti aluljáró között tehermentesítő út kiépítése.
A harkai út (8645. ök. út) forgalmi szerepének a növelése
o A 8645. ök. utat úgy kell fejleszteni, hogy alternatívát nyújtson a 84.
számú főút déli szakasza felől a város megközelítésére. Meg kell növelni 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.
o A településszerkezeti terven jelölt nyomvonal elvi megoldás, a részletes
tervek kidolgozása során kell a végleges nyomvonalat kijelölni, Natura
2000 területen kívül.
Közút létesítése az M85 déli csomópontja és az Egeredi-domb között:
o 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 Erzsébet kert keleti részének rendezése:
o A Béke út és a Bánfalvi út közvetlenül a Wiener Neustadt-i vasútvonal
melletti összekötésével a Mártírok útja megszüntethető, és az Erzsébet
kert korábbi egysége visszaállítható.

A város közlekedési szerkezetének felülvizsgálata során az alábbi cselekvési sorrendből
célszerű kiindulni.








A
meglévő
városszerkezeti
egységek,
területfejlesztések,
meghatározó
jelentőségű kiszolgálási igénnyel rendelkező területek lehatárolását, és
közlekedési
igényeik
meghatározását
követően
a
főhálózati
elemek
meghatározása, a meglévő és a lehetséges új elemek alapján.
A főhálózati elemek bekötése az országos, illetve határon átnyúló térségi
kapcsolatokba.
A főhálózati elemek összekötése a területegységeket feltáró mellékúti hálózati
elemekkel és a tervezett intermodális csomóponttal.
A jelenlegi tömegközlekedési, parkolási és kerékpáros közlekedés, valamint
kiszolgálási igények ráterhelése a fő- és mellékúti hálózati elemekre. Az igények
alapján új hálózati elemek meghatározása az igények és lehetőségek kölcsönös
közelítésével.
A kialakult közlekedési hálózat megfelelőségének ellenőrzése a gyakorlati
használhatóság szempontjából (egyeztetés a városhasználókkal).
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Forgalomcsillapítás






Forgalomcsillapítással rendelkező terület:
o Korlátozottan közforgalmú övezet a történelmi városmag területe.
o Forgalomcsillapított (lakó-pihenő) övezetbe tartozik az Alsó- és FelsőLőverek számos utcája.
Forgalomcsillapításra javasolt terület:
o A Várkerület revitalizációja során az egész térségben forgalomcsillapítást
kell végrehajtani.
Forgalomcsillapított övezetek bevezetésének vizsgálatára javasolt terület:
o Jereván lakótelep,
o József Attila lakótelep
o Alsó- és Felső-Lőverek további területei
o Szent Mihály-domb
o Ibolya út térsége
o Király Jenő utca - Gyóni Géza utca - Kisfaludy utca térsége
o Deák tér
o Virágoskert utca - Dobner Nándor utca - Káposztás utca térsége
o Ferenczy János utca
o Ravazd utcai lakótelep
o Kuruc-domb
o Ösvény utca - Uszoda utca - Kertesi utca - Bécsi út – Gyik Ferenc utca Fűzfa sor térsége.

Parkolás




Meglévő, megszűntetésre javasolt parkoló területek:
o A Várkerületen.
o Az Ógabona téren.
o A Széchenyi téren.
Parkoló helyek létesítési javaslata:
o Többszintes parkolóhelyek megépítése (pl. Pap rét). Minta az első nagy
befogadóképességű megépültmélygarázs a Petőfi téren. (Fontos szempont,
hogy a mélygarázsok jó kihasználtsága csak jó megközelíthetőséggel,
versenyképes
díjakkal
és
megfelelő
forgalomszervezési
és
forgalomtechnikai eszközökkel érhető el.)
o A 84. főút mellett a Sopron Szállótól nyugati irányba nagy
befogadóképességű ingyenes parkolóhely létesítése, a történelmi Belváros
tehermentesítése érdekében. Feltétele: gyalogos kapcsolat létesítése a
Várkerület felé.
o Szabályozott P+R parkolóra a város délkeleti, illetve Ausztria felőli
oldalán(esetleg az elkerülő mentén, a helye(ük) még nem eldöntött).
o A Selmeci utcában idegenforgalmi autóbusz-parkolóhely létrehozása.

Helyközi és helyi közösségiközlekedés



A helyközi autóbusz-pályaudvarhelyben tartása az autóbuszok Várkerületen belüli
forgalmának tilalma, valamint területbővítés elkerülése mellett.
A helyi járatok menetrendi kínálatcsökkenésének elkerülése a helyi-helyközi
integráció megteremtésével.
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A fejlesztési területek gyűjtőút-hálózatának helyi autóbuszjáratok közlekedésére
alkalmassá tétele. Felülvizsgálat a korlátozott ellátottságú területek feltárási
lehetőségeinek biztosítására.

Kerékpáros közlekedés




Térségi és nemzetközi kerékpárutak:
o Sopron és Klingenbach (Kelénpatak) között, a 84. sz. főút jobb oldalán.
/Széchenyi Kerékpárút/
o Sopron – Fertőrákos – Fertő tó –Mörbisch am See (Meggyes) között.
/Borostyánkő Kerékpárút/
o Sopron és Balf között /Kékfrankos Kerékpárút/
o Sopron – Brennbergbánya – Ritzing (Récény) között. /Brennbergi
Kerékpárút/
o Sopron – Ágfalva – Loipersbachim Burgenland (Lépesfalva) között.
/Corvinus Kerékpárút/
o A régi Somfalvi úton. /Somfalvi kerékpárút/
o A Nemesbüki úton.
o A 8526. j. ök. úton Sopron - Fertőrákos és Balf között, a 8518. j. ök. út
felé.
o A településszerkezeti terven jelölt tervezett kerékpárutak megvalósítása a
Natura 2000 területek érintettségének függvénye.
Belterületi fontosabb kerékpárutak:
o Brennbergi Kerékpárút folytatása a Rák-patak mentén - Deák téren Csengery utcán - Győri úton a TESCO-ig
o Corvinus Kerékpárút folytatása az Ágfalvi út mentén a Belváros felé
o Ógabona téren – Várkerületen – Széchenyi téren – Petőfi téren gyűrű
jellegű kerékpárút
o Ógabona térről kiindulva a Vitnyédi utca – Jereván lakótelep – Soproni
Horváth József utca – Vándor Sándor utca – Besenyő utca vonalán
létesítendő kerékpárút
o vasútállomás és a Széchenyi tér között az Erzsébet utca – Állomás utca –
Mátyás király utca vonalán létesítendő kerékpárút
o 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
o Kékfrankos Kerékpárúthoz vezető belterületi kerékpárút: Ikva híd – Balfi út
o Harka irányában a Borostyánkő Kerékpárút felé belterületi kerékpárút
halad a Kempingig, onnan a gleichenbergi fasoron folytatódik Harka felé
o 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 Várkerületen és az Ógabona téren a gyalogos-sétáló területek növelése a
parkolóhelyek rovására.
Sétáló övezet kiterjesztése a Szent Mihály-domb nyugalmi negyedére.
A GySEV pályaudvar alatti gyalogos aluljáró meghosszabbítása a Lőverek felé.
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Vasúti közlekedés





A GySEV-pályaudvarról a vasútüzemi funkció Harkára telepítése, tartalék területek
igénybevétele.
A megszűnő győri vasútvonal nyomvonalán közút létesítése, 84. sz. főúti
kapcsolattal helyi közútként.
A szombathelyi vonal vágányszám bővítése miatt a vasúti terület bővítése keleti
irányban 50 m-rel, nyugati irányban 10 m-rel.
A Sopron-Ebenfurth-i vasútvonal megszüntetése, területének közút számára
történő igénybevétele.

Területfelhasználást is érintő legfontosabb közlekedési változások:








A belvárosi forgalmi gyűrű nyugati szakaszának megépítése,
A nyugati forgalmi gyűrű megépítése a 84. számú főút és az Ady Endre utca
között.
Az északnyugati tehermentesítő út megépítése a 84. számú főút és az Ágfalvi út
között.
A harkai út (8645. ök. út) forgalmi szerepének növelése.
Közút létesítése az M85 déli csomópontja és az Egeredi-domb között.
Az Erzsébet kert keleti részének rendezése.
A Wiener Neustadt-i vasútvonal vasúti területének részben más funkcióval történő
felruházása.

A/15.5. HÁLÓZATOK, KAPCSOLATOK
Sopron MJV területét számos közlekedési (út, vasút) nyomvonal érinti, illetve tárja fel.

Közúthálózati elemek:







Gyorsforgalmi út:
o A3 autópálya (Südost Autobahn): A2 autópálya – S31 gyorsforgalmi út
között + tervezett meghosszabbítása a tervezett M85 autópályáig
o Tervezett M85 autópálya a Sopron területére eső 4 db csomóponttal.
Országos főút:
o 84. sz. Balatonederics – Sárvár – Sopron másodrendű főút.
Országos mellékút
o 8518 j. Fertőendréd – Sopron összekötő út.
o 8526 j. Kópháza – Balf – Fertőrákos összekötő út.
o 8527 j. Sopron – Fertőrákos összekötő út.
o 8645 j. Sopron – Harka – Kópháza összekötő út.
o 86107 j. Sopron – Brennbergbánya bekötő út.
o 86108 j. Sopron – Ágfalva bekötő út.
o 86315 j. Harka állomáshoz vezető út.
Közúti határátkelők
o 84. sz. főút Sopron – Klingenbach (Kelénpatak) között.
o 86107 j. bekötőút folytatásában Sopron – Ritring (Récény) között.
o 86108 j. bekötőút folytatásában Sopron – Loipersbach (Lépesfalva) között.
o Nyugati major út folytatásában Sopron – Baumgarten (Sopronkertes)
között.
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Vasúthálózati elemek:











Törzshálózati vasútvonal:
o 8-as számú Győr – Sopron – Ebenfurth (Ebenfurt) /GYSEV/.
o 15-ös sz. Sopron – Szombathely /GYSEV/, valamint Sopron – Mattersburg
(Nagymarton) – Wiener Neustadt (Bécsújhely).
Vasútállomás / megállóhely:
o Sopron GYSEV pályaudvar.
o Déli pályaudvar.
o Ágfalva vasúti megálló.
o Balf fürdő vasúti megálló.
Rendező pályaudvar
o Sopron Rendező.
Iparvágányok
o 7 db a GYSEV tulajdonában van.
o 2 db a Soproni Sörgyár tulajdona
o 1 db a Tanulmányi Erdőgazdaság tulajdonában áll
o több használaton kívüli iparvágány is található a településen
Vasúti kereszteződések
o Külön szintű: Frankenburg úti aluljáró, valamint Kőszegi úti aluljáró.
o Szintbeni: valamennyi további út-vasút keresztezés.
Vasúti határátkelők
o Sopron – Baumgarten (Sopronkertes) között.
o Sopron – Loipersbach (Lépesfalva) / Schattendorf (Somfalva) között.

Légi közlekedési elemek:





Nemzetközi szintű repülőtér:
o Wien / Schwechat
o Airport Bratislava (BTS).
Kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőtér:
o Fertőszentmiklósi repülőtér (Meidl Airport).
Egyéb repülőtér:
o Fertőrákos, Piusz pusztai repülőtér (Corvinus Airport).
o Szombathelyi repülőtér (Szombathelyi Repülőklub).
o Flugplatz Wiener Neustadt/Ost

Vízi közlekedési elemek:




Közforgalmú kikötő:
o Fertő tó, Sopron, Villa sor 35. – 2 db nagyhajó, 15 db kishajó.
o Fertő Tavi Vitorlás Szövetség – 40 db kishajó
o Fertő Tavi Vitorlázó Egyesület – 29 db kishajó
o Fertő tavi Vízitelep (Győri Határőr Igazgatóság) – 10 db kishajó
o Fertő tavi Vízitelep (Fertő Tavi Túravitorlázó Egyesület) – 29 db kishajó
Csónakkikötők és horgász-stégek:
o Fertő tó.

(Forrás: http://www.nkh.hu/Hajozas/Nyilvntartsok/K%C3%B6zforgalm%C3%BA%20kik
%C3%B6t%C5%91k.pdf)
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A/15.6. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
A Sopron MJV közigazgatási területét érintő országos közutak keresztmetszeti
forgalmának 2007-2012. évre vonatkozó idősoros adatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
éves kiadványai alapján elemezzük. A diagramokban az összes forgalom szerepel.
84 sz. Balatonederics – Sárvár – Sopron másodrendű főút
117+350 szelvény /Győri út/
2007
2008
Egységjármű (E/nap)
21751 21601
Összes
forgalom
Jármű (J/nap)
18875 19555
Személygépkocsi, könnyű tgk.
16719 18035
(J/nap)
Autóbusz
Egyes (J/nap)
407
348
Csuklós (J/nap)
0
2
Közepesen nehéz tgk. (J/nap)
658
304
TeherNehéztgk., speciálistgk., nyerges
gépkocsi
880
716
tgk. (J/nap)
Motorkerékpár (J/nap)
164
122
Kerékpár (J/nap)
36
12
Lassú járművek (J/nap)
11
16

2009
20262
18284

2010
21098
19207

2011
20716
18783

2012
20158
18417

16833

17814

17412

17163

327
2
296

309
1
327

307
0
335

271
4
279

698

627

654

604

104
9
15

103
10
16

58
10
7

85
14
11

A főút belváros előtti szakaszának forgalma mind a jármű/nap, mind az egységjármű/nap
nagyságát tekintve jelentős, de az utolsó 3 évben csökkenő (kb. 2-3%) irányt mutat. Az
út a településen belüli úthálózat legforgalmasabb része.
2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 98% volt.

84 sz. Balatonederics – Sárvár – Sopron másodrendű főút
120+990, illetve 121+000 szelvény /Kőrösi Csoma Sándor út/
2007
2008
Egységjármű (E/nap)
3283
6787
Összes
forgalom
Jármű (J/nap)
2965
6393
Személygépkocsi, könnyű tgk.
2284
5952
(J/nap)
Autóbusz
Egyes (J/nap)
139
49
Csuklós (J/nap)
46
2
Közepesen nehéz tgk. (J/nap)
193
141
TeherNehéztgk., speciális tgk., nyerges
gépkocsi
139
220
tgk. (J/nap)
Motorkerékpár (J/nap)
91
22
Kerékpár (J/nap)
73
9
Lassú járművek (J/nap)
0
7

2009
6362
5987

2010
6715
6314

2011
6969
6581

2012
6804
6444

5555

5851

6129

6042

46
2
138

50
2
147

51
3
142

51
2
126

214

230

220

196

19
7
6

20
7
7

21
8
7

20
7
7
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A főút Fertőrákosi közúti csatlakozás előtti belvárosi szakaszának forgalma a 2009-ben
rögzített visszaeséstől eltekintve, mind a jármű/nap, mind az egységjármű/nap nagyságát
tekintve változatlan irányt mutat. A közeli értékek a személygépkocsik magas arányára
(kb. 85-90%) utalnak. Az adatok az átmenő forgalom összetételét tekintve a
személygépkocsik számának emelkedő irányát mutatják, a többi járműkategória
forgalmának változatlansága, kismértékű csökkenése mellett. Az útszakasz kerékpáros
forgalma elenyésző.
2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 33% volt.

8518 j. Fertőendréd – Sopron összekötő út
25+1008 szelvény /Potzmann utca magasságában/
2007
Egységjármű(E/nap)
3214
Összes
forgalom
Jármű(J/nap)
3016
Személygépkocsi,
könnyű
2633
tgk.(J/nap)
Autóbusz
Egyes(J/nap)
11
Csuklós(J/nap)
29
Tgk.
Közepesen nehéz tgk.(J/nap)
39
Nehéztgk.,
speciális
tgk.,
81
nyerges tgk.(J/nap)
Motorkerékpár(J/nap)
97
Kerékpár(J/nap)
96
Lassú járművek(J/nap)
30

2008
3148
2988

2009
3147
2977

2010
3417
3223

2011
3107
2944

2012
3284
3113

2581

2581

2809

2575

2723

13
35
32

13
35
33

15
40
36

13
34
31

13
34
33

66

68

75

64

68

116
115
30

109
110
28

108
109
31

99
100
28

104
108
30

Az országos mellékút lakott terület előtti szakaszának forgalma hullámzó értéket mutat.
Míg 2007-2009. évek között közel azonos szintű forgalom jelent meg, addig a 2010. évi
kiemelkedő értékeket 2011-ben jelentős visszaesés, majd 2012-ben emelkedés követte.
Az útszakaszon, a térség többi útjához viszonyítva, jelentős a kerékpáros forgalom.
2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 16% volt.
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8526 j. Kópháza – Balf – Fertőrákos összekötő út
3+100szelvény /Balfi temető felé vezető útnál/
2007
Egységjármű(E/nap)
757
Összes
forgalom
Jármű(J/nap)
790
Személygépkocsi,
könnyű
548
tgk.(J/nap)
Autóbusz
Egyes(J/nap)
14
Csuklós(J/nap)
0
Tgk.
Közepesen nehéz tgk.(J/nap)
18
Nehéz
tgk.,
speciális
tgk.,
27
nyerges tgk.(J/nap)
Motorkerékpár(J/nap)
28
Kerékpár(J/nap)
140
Lassú járművek(J/nap)
15

2008
748
807

2009
745
797

2010
756
692

2011
731
776

2012
779
824

537

537

585

536

567

17
0
15

17
0
15

19
0
17

16
0
14

16
0
15

22

23

25

21

23

34
167
15

31
160
14

31
159
15

29
146
14

30
158
15

Az országos mellékút Balf lakott területére eső szakaszának forgalma az egységjárműkategóriát tekintve kisebb ingadozást, míg a járművek számát tekintve jelentősebb
eltéréseket mutat. 2012-ben ezeknek a forgalmaknak az emelkedését (kb. 5-6%)
rögzítették. Az útszakaszon a térség többi útjához viszonyítva jelentős a kerékpáros forgalom.
2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 6% volt.

8527 j. Sopron – Fertőrákos összekötő út
2+014szelvény /Sand-dűlői útnál/
Összes
forgalom

Autóbusz
Tehergépkocsi

Egységjármű(E/nap)
Jármű(J/nap)
Személygépkocsi,
tgk.(J/nap)
Egyes(J/nap)
Csuklós(J/nap)

könnyű

Közepesen nehéz tgk.(J/nap)
Nehéz
tgk.,
speciális
nyerges tgk.(J/nap)
Motorkerékpár(J/nap)
Kerékpár(J/nap)
Lassú járművek(J/nap)

tgk.,

2007
3047
2570

2008
2920
2519

2009
2932
2516

2010
3185
2722

2011
2871
2476

2012
3035
2620

2050

2010

2010

2187

2004

2121

44
5

53
6

53
6

60
7

51
6

51
6

41

33

35

38

32

34

238

194

201

218

188

200

81
75
36

97
90
36

91
86
34

90
85
37

83
78
34

87
85
36

Az országos mellékút forgalma mind az egységjármű/nap, mind a jármű/nap forgalmat
tekintve egyenletes értékeket mutat. Az útszakaszon a térség többi útjához viszonyítva a
kerékpáros forgalom nagysága közepesnek ítélhető.
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2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 15% volt.

8645 j. Sopron – Harka – Kópháza összekötő út
2+012 szelvény /Egeredi útnál/
2007
Egységjármű(E/nap)
2372
Összes
forgalom
Jármű(J/nap)
2144
Személygépkocsi,
könnyű
1941
tgk.(J/nap)
Autóbusz
Egyes(J/nap)
47
Csuklós(J/nap)
0
Közepesen nehéz tgk.(J/nap)
31
Tehergépk
Nehéz
tgk.,
speciális
tgk.,
ocsi
80
nyerges tgk.(J/nap)
Motorkerékpár(J/nap)
18
Kerékpár(J/nap)
21
Lassú járművek(J/nap)
6

2008
2311
2103

2009
2318
2104

2010
2525
2286

2011
2288
2085

2012
2416
2206

1903

1903

2071

1898

2008

57
0
25

57
0
26

64
0
28

54
0
24

55
0
26

65

68

73

63

68

22
25
6

20
24
6

20
24
6

18
22
6

19
24
6

Az országos mellékút forgalma egyenletes értékeket mutat mind az egységjárművek,
mind a járművek darabszámát tekintve. Az útszakasz forgalmát a személygépkocsival
közlekedők jelentős aránya jellemzi. Az útszakaszon a térség többi útjához viszonyítva
alacsony a kerékpáros forgalom.
2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 12% volt.

86107 j. Sopron – Brennbergbánya bekötő út
2+001 szelvény /Kőszegi úti csomópont után/
Összes
forgalom

Egységjármű(E/nap)
Jármű(J/nap)

2007
17486
16413

2008
15025
14277

2009
14415
13634

2010
15688
14809

2011
14241
13500

2012
15042
14270
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Autóbusz
Tehergépkocsi

Személygépkocsi,
könnyű
tgk.(J/nap)
Egyes(J/nap)
Csuklós(J/nap)
Közepesen nehéz tgk.(J/nap)
Nehéz
tgk.,
speciális
tgk.,
nyerges tgk.(J/nap)
Motorkerékpár(J/nap)
Kerékpár(J/nap)
Lassú járművek(J/nap)
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

14117

12713

12073

13141

12042

12740

498
13
275

342
45
273

344
45
284

387
51
308

328
43
264

331
43
282

723

381

394

429

368

391

421
289
77

307
175
41

287
168
39

285
166
42

263
153
39

276
166
41

Az országos mellékút belterületi forgalma jelentős és mind az egységjármű/nap, mind a
jármű/nap forgalmat tekintve egyenletes értékeket mutat. Az útszakasz forgalmát a
személygépkocsival közlekedők jelentős aránya jellemzi. Az útszakaszon a térség többi
útjához viszonyítva az autóbusz és a kerékpáros forgalom nagysága igen jelentős.
2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 146% volt.

86107 j. Sopron – Brennbergbánya bekötő út
5+003 szelvény /Fenyő tér magasságában/
Összes
forgalom

Autóbusz
Tehergépkocsi

Egységjármű(E/nap)
Jármű(J/nap)
Személygépkocsi,
könnyű
tgk.(J/nap)
Egyes(J/nap)
Csuklós(J/nap)
Közepesen nehéz tgk.(J/nap)
Nehéz
tgk.,
speciális
tgk.,
nyerges tgk.(J/nap)
Motorkerékpár(J/nap)
Kerékpár(J/nap)
Lassú járművek(J/nap)

2007
4644
4655

2008
3407
3372

2009
3258
3214

2010
3543
3480

2011
3224
3177

2012
3406
3362

4046

2989

2838

3089

2831

2995

77
25
46

53
22
21

53
22
22

60
25
24

50
21
21

51
21
22

62

59

63

67

57

61

164
222
13

65
156
7

61
149
6

60
148
7

55
136
6

58
147
7

Az országos mellékút vasútvonaltól nyugatra eső szakaszának forgalma jelentősen eltér a
tőle mindössze 3 km-re eső keleti szakaszától. A vizsgált szakasz forgalma lényegesen
kisebb, mint keleti szakaszé. A forgalom mind az egységjármű/nap, mind a járműv/nap
forgalmat tekintve egyenletes értékeket mutat. Az útszakasz forgalmát a
személygépkocsival közlekedők jelentős aránya jellemzi. Az útszakaszon a térség többi
útjához viszonyítva az autóbusz és a kerékpáros forgalom nagysága jelentős.
2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 33% volt.
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86108 j. Sopron – Ágfalva bekötő út
2+000 szelvény /Táncsics-major előtti szakasz/
Összes
forgalom

Autóbusz
Tehergépkocsi

Egységjármű(E/nap)
Jármű(J/nap)
Személygépkocsi,
könnyű
tgk.(J/nap)
Egyes(J/nap)
Csuklós(J/nap)
Közepesen nehéz tgk.(J/nap)
Nehéz
tgk.,
speciális
tgk.,
nyerges tgk.(J/nap)
Motorkerékpár(J/nap)
Kerékpár(J/nap)
Lassú járművek(J/nap)

2007
2475
2317

2008
3149
3045

2009
3011
2901

2010
3274
3147

2011
2983
2877

2012
3152
3044

1977

2824

2682

2919

2675

2830

37
1
44

43
0
33

43
0
35

49
0
38

41
0
32

42
0
34

67

21

23

24

21

23

87
93
11

68
51
5

64
49
5

63
49
5

58
45
5

61
49
5

Az országos mellékút forgalma mind az egységjármű/nap, mind a jármű/nap forgalmat
tekintve egyenletes értékeket mutat. Az útszakasz forgalmát a személygépkocsival
közlekedők jelentős aránya (kb. 90%) jellemzi. Az útszakaszon a térség többi útjához
viszonyítva az autóbusz és a kerékpáros forgalom nagysága közepesnek ítélhető
2012-ben az útszakasz kapacitáskihasználása kb. 15% volt.

A közutak forgalmát szemléltetik az alábbi ábrák. Az elsőn számmal tüntettük föl az adott
szakasz egységjármű/nap forgalmát, míg a másodikon arányos vonalvastagsággal
érzékeltettük az eltérő forgalmi értékeket. Az egységjármű/nap forgalom az adott
szakasz jellegére (külterület, vagy lakott terület), valamint a jármű kategóriájára
megállapított szorzó segítségével képzett érték. A számítás szempontjából a
személygépkocsi és a könnyű tehergépkocsi egységjármű szorzója 1,0, míg pótkocsis
tehergépkocsi esetén 2,5, kerékpárnál 0,3.
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Közutak forgalmi terhelése

Az ábrák alapján jól látszik, hogy a 84. sz. főút déli, körforgalom előtti szakaszának van a
legnagyobb egységjármű/nap terhelése. Ezt követi a 86107. j. mellékút (Győri út)
forgalma, majd a 84. sz. főút körforgalomtól a határig terjedő szakasza következik. A
mellékutak forgalmi terhelése egyenletesnek mondható. Legkisebb forgalmat a 8645. j.
mellékút soproni szakaszán rögzítették.

A/15.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
Vasút

Forrás:
http://ballal.gofree.hu/G/Fali/MAV201
1V1S.jpg

8-as sz. vonal = A Győr – Sopron – Ebenfurti Vasút (GYSEV) tulajdonában / kezelésében
lévő vasútvonal villamosított, egyvágányú.
15-ös sz. vonal = A Magyar Állam tulajdonában és a Győr – Sopron – Ebenfurti Vasút
(GYSEV) kezelésében lévő vasútvonal villamosított, egyvágányú.
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Forrás:
http://www.mkk.zpok.hu/images/vas
utterkep_n.jpg

A Sopron – Győr vasútvonal két sínpárral való bővítése van tervbe véve a 2014-2020
közötti időszakra. A bővítés mellett műszaki korszerűsítésre is sor kerül, hogy a nagy
sebességű euro city szerelvények közlekedtetése lehetővé váljon a vonalon. Az
előkészítés jelenleg Sopron állomásig az engedélyezési terv elkészítésének fázisában van,
az
építési
engedélyt
2015-ig
kívánják
megszerezni.
A
2012-ben
készült
megvalósíthatósági tanulmány a Fertőboz-Sopron közötti vonalat megtartandónak
tartotta, valamint jelenlegi 15.sz. vonalra terveznek átkötést Kópházánál (Szombathely
felé). Azonban a minisztériumi álláspont szerint a Fertőboz-Sopron vágány
felszámolandó, később például kerékpárútként hasznosítható a nyomvonal.
A déli irányú vasútvonal két sínpárral történő bővítése is javasolt az Adriai-tenger
irányába való összekötés erősítésére.
Sopronban a személy- és teherpályaudvar működése megváltozik, a személypályaudvar
és az IMCS kérdésköre közösen kezelendő – egyeztetés szükséges a GYSEV és az
önkormányzat között annak érdekében, hogy a vasút-fejlesztési engedélyezési terv és az
IMCS projekt összeérjen.
Napirenden lévő fejlesztési elképzelés az ún. Grenzbahn, amely a NYDRFÜ, Burgenland
tartomány és a Bécsi egyetem közös projektje. Eddig tanulmányterv készül a fejlesztési
irányok kijelölésére, Szombathely-Felsőőr (Obenwart) és a Sopron-Ebenfurt vonalak
fejlesztését tartalmazva. Cél, hogy Sopronba egy nyomon érkezzenek be és menjenek ki
a vonalak, de ehhez a határmetszési pont módosítására is szükség lehet.

Autóbusz
A közösségi autóbusz-közlekedés üzemeltetője a Kisalföld Volán Zrt. Feladata a megyén
belüli helyközi, valamint a megyén kívüli távolsági utazások kiszolgálása. Győr-MosonSopron megye minden települése elérhető menetrend szerint közlekedő autóbusszal.
Irányító központja (Somfalvi
út 16.), az autóbusz állomás
és az idegenforgalmi irodája
(Lackner Kristóf u. 9.) a
városon belül helyezkedik el.
Az autóbusz állomás a Lackner
Kristóf utca 9. szám alatt
található.
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Jegypénztárak és információs pultok elhelyezkedése Sopronban:

Forrás: http://websopron.kisalfoldvolan.hu/
Az alábbi 36 viszonylat üzemel a városban:

(Forrás: http://www.kisalfoldvolan.hu/uj_menetrend/ctp-nd/lines.cgi?city=sopron)
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Sopron MJV Önkormányzata és a Kisalföld Volán Zrt. által alkotott konzorcium az Új
Széchenyi Terv keretében nyert támogatással a helyi és helyközi autóbusz-közlekedés
megújítását hajtja végre. A projekt 2014. év végére fejeződik be. A projekt elemei:








A forgalomirányítási rendszer fejlesztésére.
Új forgalomirányító központ építésére.
Intelligens utas-tájékoztatás fejlesztésére.
Intermodális csomópont kiépítésére.
Menetrend összehangolása.
Közlekedési szövetség létrehozására.
Megállóhelyek kialakítására, felújítására.

A/15.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
Sopron meglévő kerékpárútjai – 2013.
kerékpárúton/egyéb úton

Ágfalvi irány

mg-i úton

kerékpárúton

1100

3188

Deák tér-Csengeri u

588

Vándor Sándor u.

150

1431
330
790
390

2010

5034

Mátyás-Erzsébet-Várkerület
Összesen (m)
Mindösszesen (m)

táblázás

4190

Győri út
Hubertusz út-határkilépő

kerékpársáv

1170

Ikvahíd-Hubertusz

Tómalom irány

gyalogkerékpár
úton

közúton kijelölt

7300

10130

720

1940

1350

1940

3571

18150

5511

Meglévő/épülő/tervezett térségi és nemzetközi szintű kerékpárutak:


Hubertusz kerékpárút (néhol Széchenyi kerékpárút):Szent Mihály utca – Major köz
(Ikvahíd utca) – Hubertusz út – határkilépő vonalon haladó részben önálló
kerékpárút, részben kisforgalmú közút, illetve mezőgazdasági-erdészeti út, a
Natura 2000 területeken zúzott köves felülettel kialakítva. Az út utolsó szakasza
2013 novemberében, a KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 pályázat keretében
valósult meg.
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Borostyánkő kerékpárút: Sopron – Fertőrákos – Fertő tó – Mörbisch am See
(Meggyes) között.
Sopron központja – Tómalom – Sopronkőhida – Páneurópai Piknik – Sankt
Margarethen im Burgenland (Szentmargitbánya) – Trausdorf an der Wulka
(Darázsfalu) – Eisenstadt (Kismarton). 22 km-es útszakasz átadásra került.
Kékfrankos kerékpárút: Sopron és Balf között
Brennbergi kerékpárút: Sopron – Brennbergbánya – Ritzing (Récény) között.
Corvinus kerékpárút: Sopron – Ágfalva – Loipersbachim Burgenland (Lépesfalva)
között. A „Kerékpárral a Fertő / Neusiedlersee Kultúrtájon” projekt keretében
pályázik Ágfalva Község a Sopron irányából érkező aszfalt burkolatú kerékpárút
ágfalvi temetőig való meghosszabbítására.
Somfalvi kerékpárút: A régi Somfalvi úton.
A 8526. j. ök. úton Sopron – Fertőrákos és Balf között, a 8518. j. ök. út felé.

Kerékpárutak elhelyezkedése (TSZT alapján)

A településszerkezeti terven jelölt tervezett kerékpárutak a térségi kapcsolatok erősítését
szolgálják, valamint a belváros megközelíthetőségét segítik.
A kerékpározás környezetbarát közlekedési módnak minősül. A levegőminőség javításán
túl, a település forgalmi terhelésének mérsékléséhez is hozzájárul.
Fosszilis energia felhasználással nem jár.
Parkolási helyigénye kicsi.
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Belterületi kerékpárutak:

Kerékpárutak a belvárosban
(Forrás:
http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/megkezdodott_sopronban_a_belvarosi_kerekparut
-halozat_kivitelezese/2348161/)
A hálózattal kapcsolatosan több észrevétel is érkezett.
megjegyzések alapján a kerékpárút alábbi részei kifogásolhatók:







Kerékpáros-szemléletű

Nyitott kerékpársáv (általános elvi kifogás): csak jelzi, hogy hol a helye a
kerékpárosnak, érdemi szerepet csak akkor hordoz, ha nem az út jobb oldalára
festik fel. A jobb oldalon jelzett esetben ugyanis ugyanazon szabályok
vonatkoznak rá, mintha semmiféle kerékpársáv sem lenne felfestve.
Mátyás király utca – Csengery utca kereszteződése:gyalogos haladásra kényszerül
a kerékpáros.
Deák tér: 30 m hosszon átkerül az utca túloldalára, majd visszatér.
Széchenyi tér: ismét gyalogos haladásra kényszerül a kerékpáros.
Kis-Várkerület: ütközés a kihelyezett utcabútorokkal.
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Színház utca: nem fér el a szembe jövő gépjármű és a kerékpár egymás mellett.

(Forrás: http://sopronbike.blog.hu/2013/12/03/allomastol_allomasig)

Gyalogutak:
Sopron MJV területén áthalad a Mária út mellékága, amely Frauenkirchen települést köti
össze Eckbauen településnél a fő ághoz. Az 1400 km-es Mária út két fontos Mária
zarándokhelyet köt össze, a romániai Csíksomlyót és az ausztriai Mariazellt.
Fő ág és mellékág

Sopront érintő szakasz

Mária út mellékága
(Forrás: http://mariaut.hu/tart/bigmap)
Sopron területét 13 db kék színű jelzéssel ellátott, 3 db piros színű jelzéssel ellátott, 11
db zöld színű jelzéssel ellátott, 5 db sárga színű jelzéssel ellátott turistaútvonal érinti.
(Forrás: http://sopronitermeszetbaratok.hupont.hu/16/jelzett-turistautak)
A város természeti környezetben található építményei között számos kilátó és kilátópont
található:








Gloriette-kilátó
Sörházdombi-kilátó
Károly-kilátó
Várhely-kilátó
Béke-kilátó
Magas-bérci kilátó
Ház-hegyi kilátó
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Borsó-hegyi magasfigyelő
Hubertusz-kilátó
Kecske-hegyi kilátó
Cserkészkápolna
Alom-hegyi páholy
Vas-hegyi páholy
Dalos-hegyi páholy
Pinty-tető
Muck

A/15.5. PARKOLÁS
Kevés a parkolóhely mind a telken belüli, mind a közterületi helyeket tekintve. Ez a
helyzet több tényező együttes hatásaként alakult ki.
A parkolási problémák okai:






Turizmus parkolóhely igénye.
Rendezvények látogatóinak parkolási igénye.
Ausztriai munkavállalók napközbeni parkolási igénye.
Telken belüli parkolóhelyek igénybevétele helyett közterületi parkolás.
A történeti belvárosban a telken belüli parkolás műszaki akadálya.

Sopron MJV területén 3 eltérő díjfizetési kötelezettségű parkolási zóna került kijelölésre.
A parkolási zónák fizetőssé válása nyomán a parkolási problémák áthelyeződtek a zóna
határain túlra. Egy-egy nagyrendezvény, vagy Fő téri esemény azonban a fizetős
parkolók telítettségével is együtt jár

(Forrás: http://www.sopronholding.hu/sites/default/files/parkolas2011.jpg)
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Sopron MJV területén jelenleg 3 mélygarázs működik. A mélygarázsok üzemeltetője a
Sopron Holding Zrt.
A Petőfi téri mélygarázsban 233 parkolóhely található. Helyszínen váltott kártyával, vagy
bérlettel egyaránt igénybe vehető.
A Hátulsó utca 10-12. szám alatti mélygarázs 87 férőhelyes, a Táncsics utca 17. szám
alatti mélygarázs 27 férőhelyes. Mindkettő kizárólag havi, negyedéves és éves bérlettel
vehető igénybe
Petőfi téri mélygarázs helye:

Összegzés: Sopron
határozza meg:







MJV

közlekedési

helyzetét

több

tényező

együttesen

A magyarországi gyorsforgalmi úthálózat kedvezőtlen elérhetősége.
Az Ausztriai autópálya közelsége.
A határon átnyúló, egykor létező kapcsolatok iránti igény.
Belső forgalmi gyűrűk szükségessége, felesleges forgalmi sűrűsödés
elkerülésére, sugárirányú elemek összekötésére.
Közlekedési mód váltási helyszínek fejlesztési igénye.
Belváros – Várkerület átalakítása folyamatban van.
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A/16. KÖZMŰ
Sopron Győr-Moson-Sopron megye osztrák határ menti dombvidéki települése
közművekkel jól ellátott. Hét féle: vezetékes víz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés,
villamosenergia, földgáz- és távhőellátás, továbbá hírközlési közműszolgáltatással
rendelkezik.
KÖZMŰELLÁTOTTSÁG
A településfejlesztési koncepció a város lakásállományának és a lakónépességének
alakulását és közműellátási helyzetét a TeIR adatbázisából nyerhető adatok alapján, az
év végi adatok alapján, a 2007-2011. évek között eltelt időszakra vizsgálta.
Sopron lakónépessége folyamatos erőteljes
növekedést mutat, a vizsgált időszakban
6,04%-os növekedés figyelhető meg, azaz
több mint évi 1%, öt év alatt 3495 fő.
Mindezek mellett az is megfigyelhető, hogy
ennek megfelelő növekedést mutat a
lakásállomány száma.

Lakónépesség száma alakulása
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Lakónépesség száma az év végén

A szakági vizsgálatok előtt az általános kép kialakulása érdekében a település
lakásállományának kommunális ellátottsága került vizsgálat alá. Ez alatt az öt év alatt
975 lakás épült. A település lakásállománya folyamatos növekedést mutat, de a
tendencia enyhén csökkenő. A város egészét tekintve a laksűrűség, az egy lakásra jutó
népesség 2,35-2,39 fő/lakás között mozog, tehát stagnálást mutat.
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Lakásállomány kommunális ellátottságának alakulása
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Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma

A kommunális ellátottság szintje kedvezőnek mondható. A település legnagyobb
érdeme,
hogy
közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt
és
közüzemi
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szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások aránya 100%-os
az egész időszakban, amely azt is jelenti, hogy a közműolló teljesen összezárt.
Vizsgálat alá került az év folyamán a közüzemi vezetékes víz- és szennyvízcsatorna
hálózatba bekötött lakások száma szakáganként.
(db)

Az évfolyamán a közüzemi rendszerbe
bekötött lakások alakulása

2007-ben 328 db, az évi vízbekötések
számának
kétszeresénél
kicsivel
több
lakásba került bekötésre a közüzemi
szennyvízcsatorna.
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2008-2010 között ugyanannyi lakásba került
bekötésre a közüzemi ivóvízvezeték és a
közüzemi szennyvízcsatorna.
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Az év folyamán a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt lakások száma
Az év folyamán a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba
(közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások száma

A fűtött lakások szempontjából két fűtési mód adatai álltak rendelkezésre: a gázzal fűtött
és a távfűtésbe bekapcsolt lakások aránya. Ezen fűtési módok aránya együttesen 80%
körül mozog, és nagyon enyhe csökkenést mutat. A gázzal fűtött lakások száma és
aránya (56% körül mozog) növekedést mutat, a 2011-es évben egy enyhe visszaesés
figyelhető meg. A távfűtést használó lakások száma és aránya viszonylag magas, 24%
körüli. Az utolsó év kivételével folyamatos, de lassú csökkenés figyelhető meg, 20082009 között egy kicsit nagyobb visszaesés mutatkozik.
A város lakásállományának ~ 20%-ánál alternatív fűtési mód alkalmazása tapasztalható,
amely enyhe növekedést mutat.
A melegvízhálózatba bekapcsolt lakások
száma a távfűtési hálózatot használó
lakások számához köthető, de attól eltér
(minden vizsgált évben kevesebb). A
számuk folyamatos csökkenést mutat. Az
első vizsgált évben közel azonos a számuk,
de attól kezdve melegvízzel ellátott lakások
száma fogyást (2011-ben -130 lakás)
mutat, amely arra utal, hogy a távfűtéses
lakásban
élők
igyekeznek
leválni
a
melegvizes hálózatról, és egyedi módon
megoldani a melegvizes ellátásukat.

Távfűtési- és melegvízhálózat viszonyának
alakulása
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Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások
számának alakulása
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Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma

[év]

A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt
lakások száma az első három évben enyhe
csökkenést mutat, (valószínűleg az a 150
lakás
áttért
a
parabola
antennás
szolgáltatásra), utána azonban erőteljesebb
növekedés
figyelhető
meg,
amelynek
köszönhetően összességében megnövekszik
a kiindulási ponthoz képest a bekapcsolt
lakások száma 166 db-bal. A város összes
lakásához képest a bekötöttség aránya
átlagosan 75,78% körül mozog.
Annak ellenére, hogy számszerűen nőtt a
kiindulási ponthoz képest a bekapcsolt
lakások száma, az össz lakásállományhoz
viszonyítva
csökkenés
figyelhető
meg
(2,31%).

Kedvező ellátást a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya mutatja. A
statisztikai adatok a 2008-2010-es évek 100%-os ellátottságot mutatnak és a 2007-es és
a 2011-es évekre pedig enyhe 1-2% visszaesést.

A/16.1. VÍZIKÖZMŰVEK
Vízellátás
Sopron városában 122 éve, 1892 óta üzemel vezetékes vízvezeték hálózat.
Harmadikként épült az országban Budapest és Győr után. A Sopron Térségi Vízellátó
Rendszer a város és a vele szomszédos Ágfalva, Fertőrákos, Harka és Kópháza
települések vízellátásáról is gondoskodik. A kiépítés teljes körű.
Vízbázisok
A soproni rendszert ellátó vízbázisok: a Somfalvi galéria, Fertőrákos (10 kút) és
Sopronkőhida (kis-tómalmi és csalánkerti kutak 21 db). A vízmű telepeken kitermelt víz
nagy része I. osztályú. A vízbázisok jellemzően észak felől, a hegyek irányából érkező
talaj-, réteg- és karsztvizek áramlási és utánpótlási területén helyezkednek el. Sopron
vízellátásának 87%-át Fertőrákos és Sopronkőhidai (kis-tómalmi és csalánkerti kutak)
vízbázisok és 13%-át a felszín-közeli rétegre települt „Főtelepi Galéria” biztosítja.
A vízbázisok belépésének legjelentősebb állomásai:






1886-ban a város közgyűlése határozatot hozott a vízbeszerzéssel kapcsolatos
kutatásokra és a vízmű terveinek elkészítésére.
6 év elteltével 1892-ben üzembe helyezték a soproni vízművet. A somfalvi
medence talajvizeinek felhasználásával, a vízgyűjtő területről gravitációs úton,
galériavezetéken jutott el a víz a Főtelepen keresztül a gyűjtőkútba, ahonnan a
szivattyúk felnyomták a vizet a Bécsi dombi medencéhez, és onnan a hálózatba. A
Vízmű Főtelep ma is működő elemei: a főtelepi galéria, a főtelepi gyűjtőkút és a
bécsi-dombi víztároló.
A 20-as évek végén jelentkező többlet vízigényt az 1928-ban a csalánkerti artézi
kút megépítésével tudták biztosítani.
1955-61. között elkészült a: kis-tómalmi vízbázis, gépház, fővezetékek.
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Az 1955 után létesülő vízbázisok, már Sopron közigazgatási területén kívül
létesültek, melyek a városi igényein kívül a térségi rendszerek vízellátásában is
részt vesznek.
1956-64. között feltárták a kőhidai rétegvízre telepített vízbázist, mely a várostól
északra, de a szomszéd település közigazgatási területén található.
1970-71. között kiépítették a fertőrákosi réteg- és karsztvízre telepített vízbázist,
mely ugyancsak északra, a Sopron közigazgatási területén kívül létesült.
1983-89 között megépült és beindult a „Hegykői Regionális Vízmű”, melyet a
vízigények csökkenése miatt 1993-ban üzemen kívül helyeztek.





Vízbázisok kapacitásának alakulása
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Soproni rendszer
összesen:

A soproni rendszer jelenleg 16720 m3/nap
kapacitással rendelkezik. A nyári csúcsok
kielégítéséhez már középtávon is szükség
van hegykői regionális rendszer újbóli
üzembe helyezésére. A hegykői vízbázis
teljes rekonstrukciója után 32,560 m3/nap
kapacitásra fog megnövekedni, ez 94,74%os növekedést fog eredményezni, amely
hosszútávon kielégíti a felmerülő igényeket
és nem csak lokálisan, hanem regionális
szinten. Az újraindítás előkészítése már
2000-ben elkezdődött. Ezzel kapcsolatos
széleskörű eredmények:

Jelenlegi kapacitás Tervezett kapacitás

A nyári csúcsok kielégítéséhez már közép távon is szükséges vízutánpótlás, szükségszerű
a Hegykői regionális vízmű újbóli üzembe helyezése. Az újra indítás előkészítése már
2000. évben elkezdődött. Azóta folyamatosan készülnek a vízbázisra vonatkozó
diagnosztikai és a kút felújítási vizsgálatok.
A kitermelt és értékesített vízmennyiséget 1996-2010 között vizsgálja a terv.
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A vízértékesítés alakulása egyenletesebb
értékeket mutat. 2000 körül érezhető az
első mélypont, utána 2003-ig növekedés
figyelhető meg, onnantól pedig folyamatos
csökkenés látható.

Vízértékesítés alakulása lakosság részére
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A
háztartások
részére
szolgáltatott
vízmennyisége összességében csökkenést
mutat, az öt év alatt ez 2,09%-os
csökkenést.

Szolgáltatott víz mennyiségének alakulása
(1000 m3)
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A háztartásokban az egy főre jutó víz
mennyisége 37,10 m3/fő-ről 34,26 m3/fő-re
csökken, ez -2,84 m3/fő mennyiséget jelent.
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Az összes szolgáltatott víz mennyisége
sokkal nagyobb arányú csökkenést mutat a
háztartásoknál megfigyeltnél, az öt év alatt
ez 9,22%-os csökkenést jelent.
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A
lakosság
számára
történt
vízértékesítéseknél 1998-ban figyelhető meg
a legnagyobb mélypont. Utána 2006-ig
enyhén
csökkenő
tendenciát
mutató
növekedés figyelhető meg, utána újbóli
csökkenés látható 2009-ig, majd 2010 újból
emelkedést mutat. Összességében 6,25%os csökken figyelhető meg.

(év)

Meg figyelhető, hogy az összes szolgáltatott
vízmennyiségből
a
háztartásoknak
szolgáltatott víz aránya növekedést mutat
55,6%-ról megnövekszik 59,97%-ra, a
növekedés mértéke 4,36%.

Sopron ágazatonkénti vízértékesítése (m3/nap)
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2003-tól első sorban az intézmények és a vállalkozások esetében mutat a diagram
fogyasztás csökkenést.

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

387

A vízbázisok hidrogeológiai védőterületei






A Somfalvi galéria vízbázis beékelődött a beépített lakóterületek közé.
Hidrogeológiai belső, külső és A jelű védőterületének a védelmét ezért nem lehet
megfelelően biztosítani. A védhetősége nem biztosítható már középtávon sem,
amely elhelyezkedéséből, környezetének beépítettségéből és a védőterületein
elhelyezkedő területhasználatból következtethető. A kiváltását megelőzően
gondoskodni kell a kieső vízmennyiség pótlásáról, más vízbázisból.
A Fertőrákosi és Sopronkőhidai üzemelő sérülékeny vízbázis vízgyűjtőterületén
fekvő vízbázisok védelembe helyezésének diagnosztikai és a védelembe helyezési
terve elkészült 2000. év végén és a sopronkőhidai vízbázisra 2002. évben. A
vizsgálat 1997-ben indult. A kutak vízminőségüket tekintve magas német
keménységi fokúak.
A tervek kijelölték és javaslatot tettek a vízkivételi helyek körüli, övezetes
elrendezésű védőterületek (belső és külső védőterület, hidrogeológiai védőterület
A, B, és C zóna ) kialakítására, amelyekhez a belsőtől a C zóna felé kifelé haladva
enyhülő jellegű területhasználati korlátozások is tartoznak.

Sopronban a szolgáltatott vizek minősége megfelel a 201/2001. (X. 25) Korm. rendelet
elvárásai szerinti Európai Uniós irányelveknek. A Soproni Vízmű Kft a város hosszú távú
vízellátását a hasznosított vízkészletek megóvásával biztosítja.
Az 1892-ben üzembe helyezett főtelepi, valamint a fertőrákosi-vízműtelepen UV
fertőtlenítés van kiépítve. A főtelepen meg van a lehetősége a biztonsági klórozásnak,
mivel itt a vízkivétel felszín közeli rétegből történik.
Sopronkőhidai és a fertőrákosi vízbázis területén a víztermelő kutak tervszerű
felülvizsgálata során komplex, részletes vízvizsgálatokat és műszeres kútdiagnosztikai
vizsgálatokat tartalmazó állapotfelmérést végeztek, melynek eredményei alapján
megtörtént a vízbázisok rekonstrukciója. Fertőrákoson a magas nitrát tartalmú kutak
termelésből történő kivonását, egy részüknek az eltömedékelését végezték el, a másik
részüket figyelő, észlelőkútként hasznosítják. Ezzel egy időben az új, modern
technológiával épített kutak átadására és termelésre történő bevonására is sor került. A
fogyasztói hálózatba juttatott, a termelő kutak által kitermelt kevert víz nitrát tartalma
határérték alatt van.
Fejlesztési elképzelések
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.
A jelentkező feladatok:




megfelelő nagyságú vízbázis kapacitás biztosítása,
nyári csúcsigények kielégítése,
szolgáltatás üzembiztonságának növelése.

A tárgyalások során megállapításra került, hogy a célok elérésére a egymással
összehangolt, egymást kiegészítő munkával kedvezőbb végeredmény jöhet létre
kölcsönösen a vízellátó rendszerek számára.
Kidolgozásra kerültek a három vízellátó rendszer – a SopVíz, az Észak-burgenlandi
Vízmű, és a Közép-burgenlandi Vízmű – összekapcsolásának a feltételei, a három vízmű
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együttműködésének terve, a meglévő önálló rendszereken szükséges adaptálási és
kiegészítő munkálatok.
A projekt első fázisa 2009-ben támogatást nyert: Ausztria–Magyarország Európai Területi
Együttműködési Program 2007-2013 (Osztrák-Magyar CÉL3). Tartalma: vízbázis
felújítások és a szükséges engedélyezési tervek elkészítése.
Az ellátás egyik legfontosabb eleme, hogy belép majd a szolgáltatásba a felújítás és
kapacitás bővítés alatt levő Hegykői vízbázis. A meglevő rendszerek összekapcsolása
Sopron város közigazgatási területén jelentős gerincvezeték hálózat fejlesztéseket,
víztároló kapacitásbővítést, vízkormányzó és a nyomásviszonyokat befolyásoló
műtárgyak építését igényli. A határon túl átnyúló tervezett vízellátó rendszerben a
hegykői vízbázis rekonstrukciójával és a vizeknek Sopronba és Burgenland felé
továbbításával pótolható a szállítóvezetékeken keresztül a Somfalvi galéria kiváltása
miatt jelentkező vízhiány.
Víztárolók, nyomásviszonyok:
Az ellátási területen – még ugyanazon településen belül is viszonylag nagy
szintkülönbségek találhatók. Belterületen a legalacsonyabb közterületi fekvés
Fertőrákoson 116 mBf-en, míg a legmagasabb terepszint Sopron Új-Hermes
településrészen 501 mBf magasságban található. Ennek megfelelően ahhoz, hogy az
58/2013 (II. 27.). Korm. rendeletben a szolgáltatási pontra meghatározott minimálisan
1.5 bar, maximálisan 6.0 bar nyomásérték biztosítható legyen, 19 db magassági zóna,
illetve nyomásövezet kialakítására volt szükség. Az egyes zónákban a megfelelő üzemi
nyomást részben ellennyomó medencékkel, részben gépházi szivattyúkkal, illetve
közterületen
elhelyezett
fordulatszám-szabályozású
szivattyús
nyomástartással
biztosítják.
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A Soproni Vízellátó Rendszerben kialakított 19 db magassági zónából, illetve
nyomásövezetből 4 nem a városban, hanem a Soproni vízellátó agglomeráció területén
helyezkedik el. Az ellátási területen a főtelepi, a fertőrákosi, a kőhidai, valamint a villa
sori gépházak szállítják a szükséges vízmennyiséget. Az ellátás biztosítására a
nyomásövezetekben ellennyomó medencéket, gépházi szivattyúkat, illetve fordulatszámszabályozós szivattyús nyomástartást, nyomásfokozókat építettek, a helyszíntől függően.
A régi hegykői vízbázisból a soproni transzportot biztosító hegykői indítótelep, a
nagycenki és kópházi átemelő gépházak a rendszer leállítása után 1993-ban leállításra
kerültek.
Nyomásövezetek a városban: Fertőrákos vízműtelep, Kőhida vízműtelep, Kis-Tómalom
gépház, Csalánkert vízmű, Pozsonyi úti telep, Pozsonyi út, Bécsi domb, Villasori átemelő
telep, Vashegyi medence telep, Várisi medence, Brennberg-völgyi ifjúsági tábor,
Brennbergbánya nyomásfokozó, Hermes-domb nyomásfokozó, Hermes-hegy tároló, Balfi
medence.
Nyomásövezetek és a medencék 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
Brennberg-völgyi ifjúsági tábor
Brennbergbánya nyomásfokozó
Hermes-domb nyomásfokozó
Hermes-domb nyomásfokozó
Hermes-hegy tároló
Balfi medence
Összesen:
* agglomeráció területén

Térfogat
(m3)
500
50
2000
200
125
2000
1000
1200
2000
1600
2000
400
5000
20
50
50
2x25
20
200
18465

Fenékszint
(mBf)
116,54
183,90
148,79
142,93
156,32
171,06
165,69
257,85
250,44
251,45
314,96
319,25
260,70
278,18
407,16
465,77
465,77
507,98

Túlfolyószint
(mBf)
120,26
186,40
154,74
146,38
159,32
177,16
170,69
260,75
256,74
255,79
321,40
322,71
266,70
280,28
409,26
467,87
467,87
510,08
176,40

Fejlesztési elképzelések:
Sopron ÉK-i részén a fejlesztési területek kiszolgálására új nyomásövezet kialakítása
szükséges a Tómalmi és a Villa-sori övezet között. Az új nyomásövezet: „nemes-kúti
zóna” 144-210 mBf közötti területek részére biztosítja az előírásos nyomásértékeket.
A Soproni rendszerben jelenleg a víztározást és a nyomásviszonyokat a meglevő
berendezések biztosítani tudják, de a burgenlandi rendszerekkel történő összekapcsolás
és a városon belüli új fejlesztési területek belépésével a megépülő szállító- és főelosztó
vezetékeken és nyomásövezetekben a vizeket kormányzó új gépházak és vízmedencék
építésével kell számolni.
A tervezett Hegykő-Sopron új betáplálási irányú vezetéken új víztároló és nyomásfokozó
gépház építése szükséges Sopron keleti szélén a harkai kúp közelében. Ez szolgálja ki a
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Villa-sori víztárolót és gépházat, Sopron keleti fejlesztési területeit, Balf magasabban
fekvő részeit és az osztrák kapcsolat felé a Közép-Burgenlandi vízmű felé történő
betáplálást.
Kapacitás bővítést igényel a bécsi dombi víztároló medence, a tervezett ÉszakBurgenlandi Vízművel kiépülő Somfalva felőli betáplálás miatt. A Somfalvi út – Vándor
Sándor út kereszteződésénél is szükséges lesz egy új szabályozó gépház létesítésére,
amely a tervezett Neudörfi vízbázis - Országhatár (Schattendorf/Somfalva) - Sopron
tervezett új betáplálást szolgálja majd ki. A berendezés megfelelő áramlást biztosít majd
a bécsi-dombi és a várisi víztárolók töltéséhez.
A Burgenlandból átadott tervezett vízmennyiség fogadásához a rendszerben a
víztermelést fertőrákosi és a kőhidai gépházak rugalmasan kezelik, így alkalmazkodni
tudnak az átvett vízmennyiséghez és az aktuális vízigényekhez.
Vízvezeték hálózat:
A település vízhálózata 1891 óta folyamatosan került kiépítésre, a rendszer azonban az
azóta történt rekonstrukciók és fejlesztések következtében jó műszaki állapotúnak
mondható.
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza [km]

2007
251

2008
253

2009
283

2010
283

2011
284

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza folyamatos növekedést mutat, a legnagyobb
fejlesztés a 2009-es évben következett be.
A városban üzemelő közkifolyók száma csökken 16 db-ról 14 db-ra. A két darab
közkifolyó megszüntetése 2010-ben történt.
Sopront és a négy települést összekötő külterületi vízvezetékek hossza 30,025 km.
A hálózatban ólom, acél, azbesztcement, PVC, KPE, öntöttvas és duktil anyagból készített
vezetékszakaszok találhatók, Ø40-600 mm átmérő között. A hálózatkép vegyes: kör- és
ágvezetékes kialakítású.
Fejlesztési elképzelések:
Belterületi fejlesztések:







A tervezett belterületi fejlesztések új fővezeték és elosztóhálózat építések mellett
valósíthatók meg. A meglevő elöregedett vezetékszakaszok rekonstrukciójával is
számolni kell.
Északkeleten az Arany-hegyi és a sopronkőhidai városrészben a tervezett beépítés
kiszolgálása új, a nemeskúti nyomásövezet kialakítását igényli, melyhez fővezeték
és elosztóvezeték építése szükséges.
A város keleti részére tervezett fejlesztések ellátásához ki kell építeni az
úgynevezett keleti fővezeték még hiányzó szakaszait (Ipari-park - Pihenőkereszt).
A meglevő Fertőrákos – Sopronkőhida – Sopron fővezeték rekonstrukciója, illetve
bővítése.

A hegykői vízbázis tervezett újraindításával és Észak- és Közép-Burgenland felé történő
vízszállítással új szállítóvezetékek megépítésére lesz szükség.




Hegykői főtelep - KOGL átemelő - Sopron (DN 500).
(Neudörfl vízbázis)-Országhatár Schattendorf/Somfalva–Sopron(DN 500-300).
KOGL átemelő - országhatár – Haschendorf (DN 400).
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Vízminőség:
A soproni víz hagyományosan kemény (20-35 NK), közegészségügyi kifogás alá nem
esik, a víz felhasználását ez a magas érték megnehezíti.




Sopronkőhidai és a fertőrákosi vízbázis területén a víztermelő kutak tervszerű
felülvizsgálata során komplex, részletes vízvizsgálatokat és műszeres
kútdiagnosztikai vizsgálatokat tartalmazó állapotfelmérést végeztek, melynek
eredményei alapján megtörtént a vízbázisok rekonstrukciója. Fertőrákoson a
magas nitrát tartalmú kutak termelésből történő kivonását, egy részüknek az
eltömedékelését végezték el, a másik részüket észlelőkútként hasznosítják. Ezzel
egy időben az új, modern technológiával épített kutak átadására, és termelésre
történő bevonására is sor került. A fogyasztói hálózatba juttatott, a termelő kutak
által kitermelt kevert víz nitrát tartalma határérték alatt van.
A kőhidai vízbázisokból nyerhető víz döntő többsége I. osztályú, kezelést nem
igényel. 3 kút vizének vastartalma, 3 kútnak pedig a mangántartalma a
határértékeket meghaladja. A hálózatba bocsátott (kevert) víz minősége azonban
bőven a határérték alatti.

Fejlesztési elképzelések:
A soproni víz hagyományosan kemény (20-35 NK), közegészségügyi kifogás alá nem
esik, a víz felhasználását ez a magas érték megnehezíti. A hegykői vízmű telepen a
tervezett osztrák visszatáplálás miatt a vízminőségek szinkronba hozásához a
magas német keménységi fok csökkentésére központi vízlágyító és UV fertőtlenítő
berendezéseket kell beépíteni.
Sopron vízellátása – Térségi hálózati kapcsolatok
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Szennyvízelvezetés
A szennyvíztisztítás fejlődése, történelmi áttekintés:






















Sopron csatornahálózata az 1800-as évek végétől folyamatosan épült ki. Az akkori
két fő befogadó az Ikva és a Rák-patak. Szennyvíztisztító nem volt, a városi
szennyvíz tisztítatlanul került az élővízbe.
1971. az első városi szennyvíztisztító üzembe helyezése (15.000m3/nap névleges
kapacitás, 1987-ig csak mechanikai tisztítás, ekkor biológiai fokozattal került
kiegészítésére, ekkor a védőtávolsága 1000 m volt), megkezdődik az elválasztott
rendszer kiépítése. Tisztított szennyvíz befogadója Ikva-patak.
1974. Sopronkőhidai szennyvíztisztító üzembe helyezése, amely a büntetés
végrehajtási intézet és Kőhida lakossági szennyvizének tisztítója volt. A tisztított
szennyvíz befogadója a Rákos-patak után a Fertő tó volt.
1988. Balfi szennyvíztisztító üzembe helyezése és 10 évvel később (1998.) a
bővítése. A tisztított szennyvíz befogadója a Balfi-csatornán keresztül a Fertő tó.
1994. Fertőrákoson készült el a szennyvíztisztító, befogadója a Rákos-patakon
keresztül a Fertő tó. A rendszer a kőhidai, tómalmi lakossági és a Fertő tó
vízitelep szennyvízét tisztítja.
1996. Ágfalva kapcsolódik a soproni elvezető és tisztítórendszerhez.
2004. ISPA-program támogatással kezdődött meg az új soproni szennyvíztisztító
telep építése, másrészt hálózati fejlesztések. A 21.000 m3/nap hidraulikai
tisztítókapacitású
szennyvíztisztító
telep
2008-ban
került
átadásra,
a
szennyezőanyag kapacitása: 165.000 leé. Ez a kapacitás várhatóan távlatban is
elegendő lesz a régióban. A védőtávolsága 300 m.
Az új technológiának része a szennyvízelvezető rendszert terhelő többlet terhelés
(csapadékvíz, infiltráció) kezelése. A többlet terhelés első 6.000 m 3 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, hogy tisztítási eljárás során melléktermékként keletkező iszapból
megújuló energiaforrást, biogázt és a mezőgazdaságban értékes komposzt
anyagot állítanak elő. A keletkező napi 1500 m 3 biogázt hasznosítják, ami a telep
hőenergia- és villamos energia igényének jelentős részét fedezi.
2008-tól ugyanekkor a fertőrákosi szennyvíztisztító telep megszűnt, ezt követően
hálózati előtisztítóként működik. Szintén ugyanekkortól Kópháza és Harka
településeken
keletkező
szennyvíz
leválasztásra
került
a
nagycenki
szennyvíztisztító rendszerről, és a Soproni telepen kerül megtisztításra. Az új
tisztító üzembe helyezésével párhuzamosan a sopronkőhidai és a fertőrákosi
szennyvíztisztítók kiváltásra/megszüntetésre kerültek.
Jelenleg Balf településrész szennyvizeinek tisztítását un. BIOGEST rendszerű,
szakaszos üzemű szennyvíztisztító berendezés végzi, mely jelenleg a szerves
anyag eltávolításon kívül csak részleges tápanyag-eltávolítást teljesít (tisztító
névleges kapacitása 700 m3/d). 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.
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Az elszállított szennyvízmennyiségre vonatkozó adatok elemzése
(Em3)

Szennyvíztisztítás alakulása
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A szennyvíztisztítás és a szennyvízelvezetés
tényadatait elemezve megállapítható, hogy
valamennyi vizsgált évben az elvezetett
szennyvíz
mennyiségét
jelentősen
meghaladó szennyvíz került megtisztításra a
rendszerben. Ennek fő oka a bekerülő
csapadék mennyisége. Ezt az is bizonyítja,
hogy a 2012-ben regisztrált legkisebb
eltérés idején dugós szűkítésre került sor a
patak főgyűjtőkben.

1 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (év)
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Közvetlenül a szennyvíztisztító telepre szállított folyékony hulladék elenyésző mértékben
az első vizsgált év kivételével mindig volt a településen. 2008-ban 4000 m3, az utána
következő években (2009-2011) egységesen 3000 m3, de folyamatosan csökken.
Az új szennyvíztisztító rendszer mellett fenn maradt probléma:
A telepet továbbra is terhelik idegen vizek, bár jelentős mennyiségű csapadék került
leválasztásra a rendszerről az egyesített rendszerű hálózattal ellátott terület hálózatának
elválasztása után is. A jelentős többlet terhelés forrásai a következő okokra vezethetők
vissza, melyek -lehetőség szerint középtávon- egyúttal megoldást igényelnek:




ingatlanokon belüli szétválasztatlanságok,
infiltráció,
csapadékvízcsatornával eddig még el nem látott területekről a szennyvízelvezető
rendszerbe kerülő csapadékvíz.

Fejlesztési elképzelések:
A soproni szennyvíztisztító telep jelenlegi kiépítettsége, a technológia műszaki
színvonala, tisztítási hatásfoka megfelelő, várhatóan távlatban is elegendő lesz a
régióban keletkező szennyvizek tisztítására.
A balfi szennyvíztisztító esetében már nem mondhatók el ezek a kedvező feltételek. A
jelenlegi határértékek és előírások sem betarthatók, a várható tényleges és az elvárt
hatásfok különbségek növekedni fognak. A probléma kezelésére két megoldás javaslat
lehetséges:



a szennyvíztisztítási technológia korszerűsítése (ez túl drága megoldásnak
bizonyulna, és a szennyvízbefogadó érzékenysége miatt sem támogatható), illetve
a nyers szennyvíz továbbítása a soproni szennyvíztisztító telepre (ez a megoldás
támogatható a balfi telep előtisztítóként történő megtartásával).

Csatornahálózat:
Sopronban a szennyvízelvezetés elválasztott rendszerű, de még mindig vannak olyan (az
1800-as évekből visszamaradt) szakaszok, amelyek csapadékvízzel terheltek.
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Szennyvízelvezető hálózat csőanyag szerinti
megoszlása
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A cső anyag szerinti vizsgálatot a vízmű által
üzemeltetett szakaszokra lehetett vizsgálni.
A
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a
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található meg 41,23%-ban. A falazott tégla
alapanyagú csőhálózat aránya már igen
alacsony, de még kimutatható 0,10%.
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A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatorna hálózat) hossza [km]
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A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatorna hálózat) hossza növekedést mutat,
összesen az öt év alatt 6 km szennyvízcsatorna épült, amely 2,84%-os növekedést
jelent. Korábbi adatokat vizsgálva 2007-ben 28 km hosszban fektettek le
szennyvízcsatornákat.
A közüzemű szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatorna hálózat) 2009. óta 100%-osan
elválasztó rendszerrel működik, előtte két év viszonylatában 2-3 km egyesített
rendszerrel működött.
A közcsatornában elvezetett összes szennyvíz a teljes vizsgált időszakban 100%-osan
tisztítottan került elvezetésre. A III. tisztítási fokozatú telepi kezelés utáni tisztított
szennyvizek minősége a környezeti szempontok alapján kedvezőnek mondható.
A főgyűjtő vezetékek követik az élő vízfolyásokat, az Ikva és Rák-patakot. A településen
négy főgyűjtő vezeték található:




1-0-0 jelű - Rák-patak-tól D-re eső területek,
2-0-0 és a 3-0-0 jelű - Ikva és a Rák-patak közötti terület,
2-1-0 jelű - Ikvától É-ra fekvő területek szennyvizét gyűjti össze.

Az 1-0-0, 2-0-0, 2-1-0 jelű főgyűjtők 1968. után épültek az akkori technológiával
(általában előregyártott betoncső). Korszerűsítésük folyamatosan történik. Elsősorban
vízzárósági problémák merülnek fel, amelyből a többletterhelése keletkezik a
szennyvíztisztító telepnek.
A 3-0-0 jelű főgyűjtő 1994-1997. között épült (anyaga: ROCLA és SIOME). A szakasz
műszaki állapota jó. Jelentősége, hogy megépítésével és az átkötések kiépítésével az 10-0 és 2-0-0 jelű főgyűjtők bizonyos mértékig tehermentesítők lettek.
Transzport rendszer épült ki azokon a területeken, amelynek ellátásáért korábban a
sopronkőhidai (megszűnt) és a fertőrákosi (átalakult) szennyvíztisztító volt felelős.
Átalakítást igényelt nagycenki rendszer leválasztása, illetve a Harka-Kópháza rendszer
kapcsolódása.
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Az ISPA-program (2004-2008. között) keretében részbeni hálózatrekonstrukció és
hálózatbővítés történt.
1. A rekonstrukció egyik eredménye, hogy csak egy helyen a Hunyadi János utcában van
egyesített rendszerű csatorna, a tervek itt is rendelkezésre álnak. A hálózat rekonstrukció
legfontosabb eredménye, hogy a főgyűjtő vezetékek az alábbi szakaszokon kikerültek az
Ikva-patak kisvízi medréből, azonban a vízzárósági és üzemeltetési problémák még
megoldásra várnak, mivel a patak parti ingatlanok szennyvizeinek leválasztása a régi
rendszerről még nem történt meg.
A többlet vízterhelés továbbra sem szűnt meg: ingatlanokon belüli szétválasztatlanság,
infiltrációból és azokról a területekről, ahol a csapadékvízcsatornázás még nem
megoldott.
2. Hálózatbővítések elsősorban az alábbi helyeken történtek:



Virágvölgy, Tómalom és Kutyahegy lakóterülete - a kőhidai-fertőrákosi
szennyvíztisztító megszüntetésével kapcsolatban.
Kópháza, Fertőrákos, Ágfalva, Harka - transzportvezeték át- illetve kiépítésével
kapcsolatban.

3. Hálózatbővítések részeként jelentős számú
hálózatokhoz, mint a transzport vezetékekhez.

szennyvízátemelő

épült,

úgy

a

Szennyvíz- és Csapadékvíz elvezetés - Térségi hálózati kapcsolatok

Fejlesztési elképzelések:
A hálózatfejlesztés területei: a fejlesztési területeken történő hálózatbővítés, a transzport
rendszeren történő fejlesztés, és a rendszert terhelő idegen vizek mennyiségének
csökkentése, kizárása.
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Fejlesztések kapcsán első ütemben kell kiépíteni szennyvízgyűjtő és továbbító
rendszereket – Kiemelten kezelve Virágvölgy azon részeit, ahol a vízellátás már
kiépült.
Területfejlesztés mértéke csak a szennyvíz gyűjtő- és továbbító hálózat
kiépítésével párhuzamosan lehet (különös tekintettel: Fertő tó – Fertőrákos –
Kőhida – Tómalom transzport vonalon érkező szennyvizekre).
Tanulmányterv készítése javasolt: Virágvölgy, Aranyhegy, Fertő tó vízitelep,
Fertőrákos, Kőhida, Tómalom területeken keletkező szennyvizek soproni
szennyvíztisztító telepre való juttatására.
Transzportrendszer kiépítése javasolható: az északi területek szennyvízmennyiségének közvetlenül a tisztítóba való eljuttatására, nem terhelve azzal a
városi hálózatot.
Monitoring rendszer kiépítése javasolt - a rendszert terhelő idegen vizek
származásának vizsgálatára. Ezt követően ezek leválasztása – elsősorban az
ingatlanokon belüli szétválasztásra kell törekedni, illetve az infiltrációs terheléssel
érintett szakaszok rekonstrukcióját kell megoldani. Ezzel párhuzamosan
szükséges kiépíteni a le nem fedett területeken a csapadékelvezető hálózatot.

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A felszíni vízrendezés általános elemzése:
Éghajlati viszonyok, csapadékadatok:
Sopron éghajlatát az Alpok közelsége nagymértékben befolyásolja. A város és környéke
hazánk legkevésbé szélsőséges klímájú vidékei közé tartozik. A csapadék évi mennyisége
750-850 mm között mozog. A Soproni-hegység az ország legcsapadékosabb tájai közé
tartozik.
Klímaváltozás:
Klímaváltozás tekintetében a hazai kutatásokból az alábbi összegzés vonható le:





Az extrém hőmérsékleti paraméterek növekvő tendenciát mutatnak.
Általában a csapadék szélsőségek előfordulása növekedett.
A nagy csapadékú napok száma csökkent, de az ezidő alatt lehullott csapadék
aránya az éves csapadékon belül növekedett.
Az éves csapadékmennyiség összességében csökkent.

A csapadékra vonatkozó előrejelzések bizonytalanok, de mivel a csapadékvíz elvezető
rendszerek gyors átalakítása nem megoldható, ezért előzetesen fel kell készülni
átalakításukra, figyelembe véve a folytatódó klímaváltozás hatásait. Változó
csapadékviszonyokhoz alkalmazkodni tudó rendszerek kialakítására kell törekedni, a
meglévő rendszereket ennek megfelelően kell átalakítani, illetve fel kell mérni a mai
rendszerek tartalékait.
Előrejelzések alapján a következők várhatók:


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 tél-tavaszi félévben 30-50%os növekedéssel szemben a nyár-ősz időszaki 20-70%-os csökkenés jelentkezhet.
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Sopron tekintetében még nagyobb szélsőségekre kell számítani:




csapadékvíz lefolyás-változások mértékében,
nyári időszakban a potenciális párolgás növekedésben,
talajvíz csökkenő utánpótlódása összességében súlyos
kialakulását vetíti előre.

aszályos

állapotok

Vízrajz:
Sopron az Alpok keleti nyúlványainak számító Soproni-hegység és a Fertő tó mellett
húzódó Balfi-dombság közötti völgyben fekszik. A közigazgatási terület keleti része a
Fertő tó vízgyűjtőjén fekszik és a nyugati része az Ikva-völgy vízgyűjtő területéhez
tartozik. Az Ikva-patak a Hansági főcsatornába szállítja a vizeket, mely a Rábcába ömlik,
aminek a befogadója a Mosoni-Duna. A két vízgyűjtő vízválasztó vonalának a határa
körülbelül a tervezett 85-ös út vonalára esik.
A város domborzati viszonyai a csapadékcsatornázás szempontjából kedvezőek. A
gravitációs vízelvezetés biztosítható.
A Sopron és Fertőrákos közötti terület, valamint Balf térsége forrásokban igen gazdag
(Kis- és Nagy-Tómalom környéke, gyógyvíz források közül a legismertebbek a balfiak).
Csapadékvíz befogadók ismertetése:
Fertő tó és vízgyűjtő területe
A Rábca-Hansági belvízrendszerhez tartozik ez a vízgyűjtő terület. Sopron keleti részén
és a várostól kelet és északkeleti irányban terül el a Fertő tó, a vízgyűjtő területe
mintegy 1300 km2. A tó nagyobbik része Ausztria területére esik. Hazánk második,
Közép-Európának pedig harmadik legnagyobb tava, melybe a legtöbb vizet a Rozáliahegységben eredő Vulka folyó szállítja. Ezen kívül a Rákos-patak Kistómalmi
mellékágával, valamint néhány kisebb csatorna: a Soproni, a Csárdakapui és a Balfi
csatorna viszi a tó felé a vizeket.
A tó nagy vízfelülete miatt több víz párolog el belőle, mint amennyi csapadék formájában
belé jut. A Fertő tó vízállása igen változó, előfordult már teljes kiszáradása is. A múlt
század végén Sopron közigazgatási területén kívül építették meg a Hanság-főcsatornát,
amely a tó felesleges vízét fogadja.
Ikva-patak vízgyűjtő területe
Dombvidéki vízgyűjtő. Az Ikva-patak Sopron közigazgatási területét átlósan, északnyugat
– délkelet irányban szeli át. A városnak a domborzati viszonyai változatosak, de
legtagoltabb része az Ikvától nyugatra eső terület.
Északról délre haladva az Ikva jobb parti mellékfolyója a Sós-patak, és balparti
mellékágai: a Liget- és a Rák-patak. Az Ikva legnagyobb balparti fő mellékága a nyugati
irányból érkező Rák-patak. A Rák-patakba, dél felől észak felé történő lejtéssel, nyolc
kisebb árok ömlik. A Rák-patak vízgyűjtő területe alatt, délre az Ikvába három árok
(mellékágakkal) vezet dél felé, és folynak Sopron közigazgatási területén kívül az Ikvába.
Az Ikva- és a Rák-patak közé esik 210-220 mBf magasságban levő régi városközpont. A
két-patak által bezárt terület kiemelkedő pontja a Kuruc domb, melynek magassága
239,0 mBf.
Ikva-patak:

- Ausztriában ered, keresztül folyik a városon, Fertőd alatt torkollik a
Hansági főcsatornába. Vízhozama szempontjából az Alpokból érkező
vizek a meghatározók.
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- Teljes vízgyűjtő területe 688 km2, ebből Sopronhoz tartozó kb. 560
km2, 3-4 ezrelék a jellemző esése.
- A Híd u. – GYSEV híd közötti szakasz rendezésre került, alkalmas az
NQ1%-os árvízszintek levezetésére.
- A patak fejlesztése kapcsán elkészült a „Ikva-patak többfunkciós
mederrendezése és kapcsolódó tározók kialakítása Sopron térségében”
című tervdokumentáció az Ikva-patakra javasol vésztározó telepítést.
Rák-patak:

- 36,8 km2 -nyi vízgyűjtő területe teljes egészében Győr-Moson-Sopron
megyében van.
- A központi belterület fölötti szakasza vadvízi jellegű, és a városon
átfolyva a szennyvíztisztító telep felett torkollik az Ikva-patakba.
- Nagy esésű vízfolyás, a meder jelentős tagoltságot mutat. Több
szakasza fedett. 6-14,4 ezrelék esés jellemző rá a változó fenékesése
miatt, ezért a folyamatos karbantartása elengedhetetlen.

Liget-patak:

- A vízgyűjtő eredete Ágfalva község felett van.
- Vízgyűjtő területe 10,90 km2, rendezett vízfolyás.
- A város nyugati oldalán torkollik az Ikva-patakba, jellemző fenékesése
a torkolat fölött 4,5 ezrelék.

Sós-patak:

- Teljes vízgyűjtő területe 12,0 km2, ebből a magyar oldalhoz 8-9 km2
tartozik.
- A város északi területének a csapadékvíz befogadója, rendezett
vízfolyás, a Vízmű alatt torkollik az Ikva-patakba.
- Az „Ikva-patak többfunkciós mederrendezése és kapcsolódó tározók
kialakítása Sopron térségében” című tervdokumentáció a Sós-patakra is
javasol vésztározó telepítést.

A patakok mértékadó vízhozamai:
NQ1%

NQ3%

3

3

NQ10%

Ikva-patak

38,0 m /s

27,0 m /s

13,0 m3/s

Rák-patak

30,0 m3/s

22,0 m3/s

13,5 m3/s

Liget-patak

18,0 m3/s

14,0 m3/s

10,0 m3/s

Sós-patak

3

18,0 m /s

3

14,0 m /s

11,0 m3/s

A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése központi belterület és környéke
A város csapadékvíz elvezető csatornahálózata elválasztott rendszerként üzemel.
Bizonyos lokális területeken azonban még az egyesített rendszer felszámolása zajlik.
A csapadékvizek elvezetése nyílt, illetve zárt rendszerű. A városban épült csapadékvíz
csatornák összes hossza 60 km. A csapadékcsatornák szelvényei a következő átmérőkkel
szerepelnek: körszelvényű - 30-100 cm; legnagyobb tojásszelvényű csatorna 90/135 cm;
nyújtott tojásszelvényű csatorna 90/155 cm belméretű. A csatornák anyaga falazott
téglacsatorna, előregyártott beton és vasbeton.
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Megoldatlan a Lőverek felől lefolyó csapadékvizek elvezetése, mivel a hordalékos vizeket
a kisméretű csatornák nem tudják elvezetni.
A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszer kritikus helyei a teljesség igénye nélkül:
vasútkeresztezések, üzemeltetési hibák, kiépítettség hiánya, külső területekről érkező
vizek és víznyelők eltömődése. A kialakult hibák főként az üzemeltetési problémákból és
a hiányzó létesítményekből fakadnak.
A belterületi határon kívül eső vízgyűjtő terület csapadékvíz vízelvezetésével is számolni
kell, amely főleg Fáber rét, Vas-hegy, Károly magaslat és a Dalos-hegy egy részét jelenti,
ahonnan érkező vizek terhelik a belterületi kiépített csapadékvíz elvezető hálózatot. A
vízgyűjtő terület külterületre eső része nagyrészt erdővel fedett, ami a lehullott
csapadékot késlelteti és csak kisebb mennyiségben kerül lefolyásra. A terület fedettségét
a fakitermelés jelentősen megváltoztatja, és így jelentős vízmennyiséggel terhelheti a
belterületet (pl: Sopronbánfalva, temető környéke).
A területen vannak olyan részek, amelyek nem terhelik a városi hálózatot, hanem felszíni
árkok segítségével jutnak el a városi rendszertől különálló befogadókba, ezek a
területek:




Kutya-hegy környéke - Bánfalvától északra; ÉNY-i iparterület egy része.
Befogadó: Ikva-patak.
Bécsi domb, Virágvölgy, Koronázó domb, Pozsonyi úti kapu környéke, valamint a
temetők északi lejtőinek vizei. Befogadó: Fertő tó.
Hiányosság: Tómalom u., Nemeskút u., Boldogasszony u. által határolt területen
lakóterületek fejlesztésénél nincs kiépített befogadó.

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
Fejlesztési célok:

- A szennyvíztisztító telep csapadékvíz-terhelését nullára kell
csökkenteni, ehhez meg kell oldani mindenhol a csapadékvíz
elvezetését a befogadó vízfolyásokba.
- A Rák- és az Ikva-patak rendezetlen mederszakaszainak a
rendezése szükséges (természetközeli megoldások előnybe
helyezendők).
- A tervezett záportározók megépítése az Ikva- és a Sós-patakon
árhullámok kezelésére.
- A problémás helyeken az akadálytalan levezetés érdekében
fejlesztések és rekonstrukciók végrehajtása.
- Lőverek felől érkező nagymennyiségű csapadék kezelése
(vízmosások
megkötése,
csillapítás,
burkolt
felületek
felülvizsgálata, levezetőárkok kapacitás növelése, karbantartás).

-

A Tómalom u., Nemeskút u., Boldogasszony u. által határolt
területen a lakóterületek fejlesztésével együtt kell a vízelvezetés
kérdését rendezni.

-

A központi belterülethez kapcsolódó közművesítésre szánt
fejlesztési területeiteken a többi közművel egy időben kell a
csapadékvíz elvezetését is megoldani (zárt szelvényű hálózat
kiépítése javasolt).
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Fontos szempont kell legyen a klímaváltozással figyelembe vehető biztonsági korlátok. A
rendszer kiépítését a szélsőséges értékeknek megfelelően kell kiépíteni, amely a
csapadék hiány mérséklését is tudja kezelni. Új elv alkalmazását teszi szükségessé:
„Csapadékvíz elvezetés helyébe a csapadékvízzel való gazdálkodás lép.”
Egyenrangú feladatok: vízhasznosítás - vízgyűjtés (öntözés, talajvíz pótlás), csapadékvíz
elvezetés. Csapadékvíz gyűjtés az aszályos időkben az ivóvízzel való takarékoskodáshoz
vezet, amely jelenleg még nincs, vagy csak alárendelt szerepben vannak beépítve a
rendszerbe.
Egyéb belterületek csapadékvíz elvezetése
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
Ramel-árok,
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.
- A csapadékvíz elvezetés továbbiakban is nyílt árok
rendszerrel javasolt megoldani, de a jelenlegi rendszer
kiegészítésével és rendezésével.

Brennbergbánya

- A rendszer vegyes kiépítettségű (burkolt trapézszelvény,
nyílt földmedrű árok, folyókás, rácsos vízelvezetés), területre
hulló csapadékvíz elvezetése nem megoldott. A végső
befogadó: a Rák(Bánfalvi)-patak.
- Szükséges a terület bevédése, övárok kiépítésével. A
területről történő vízelvezetést továbbiakban is nyílt árok
rendszerrel javasolt megoldani, az állandó karbantartás
biztosításával.

Ó-Hermes

- A terület csapadékvíz elvezetése nem megoldott. A
környező hegyekből lezúduló csapadékvizektől a lakóépületek
nincsenek bevédve. A csapadékvizek befogadója a Hermesárok, az ide vezető árokhálózat hiányos, illetve rendezetlen.
- Övárok kiépítése szükséges a terület bevédése miatt, a
feladat sürgős a meglévő épületek miatt. Az árokhálózat
kiegészítése és rendezése szükséges.

Új-Hermes

- Az Ó-Hermest, Új-Hermessel összekötő út mentén az
árokhálózat szinte teljesen megsemmisült. 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
kiépítetlenségek
megszüntetése
sürgős
feladat.
Szükséges a területek vízelvezetése érdekében nyílt
árokhálózat kiépítése, valamint az árkok megfelelő műszaki
állapota érdekében az állandó karbantartás biztosítása.
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- Sopront 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.
- A területen kijelölt fejlesztések megvalósításával egyidőben
kell a szükséges vízelvezető hálózatot kiépíteni.

Balf

- A terület csapadékvíz elvezetése megoldott. A csapadékvíz
fő befogadója a községen átfolyó patak, illetve a Fertő-parti
csatornák.
- A területen tervezet fejlesztések kiszolgálására a meglévő
hálózat alkalmas. A csapadék elvezetését továbbra is a nyílt
árok használatával javasolt elvezetni, a karbantartásról
gondoskodni kell. A meredekebb útszakaszokon a meglévő
árkok burkolását mielőbbi el kell végezni.

Fejlesztés:
A városra készült koncepcióterv javaslatait is figyelembe véve, melynek a legfontosabb
eleme a több célú gazdaságos vízelvezetés, javasolt a felújításokat és a fejlesztéseket
mielőbb megvalósítani a város központi belterületén, az egyéb belterületeken, sőt a
külterületen is. A csapadékvíz összegyűjtése és hasznosítása lehetőséget nyújt a
közműves vízfogyasztás csökkentésére is.

A/16.2. ENERGIA KÖZMŰVEK

Villamosenergia
A villamosenergia ellátásra vonatkozó adatok elemzése:
(db)

Villamosenergia fogyasztók számának
alakulása
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Sopronban
az
összes
villamosenergia
fogyasztók
száma
folyamatos
változó
nagyságú növekedést mutat, összességében
2,31% növekedés figyelhető meg.
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Villamosenergia-fogyasztók száma
Háztartási villamosenergia fogyasztók száma

(év)

A háztartási villamosenergia fogyasztók
számának az aránya az összes fogyasztók
számához viszonyítva igen magas 91,293,52% között változik. A háztartási
fogyasztók száma kis mértékben növekszik,
az utolsó vizsgált évben némi csökkenést
mutat.
A
háztartási
villamosenergia
fogyasztók számában a vizsgált időszakban
összességében
alacsony
1,68%-os
növekedés figyelhető meg.
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Az összesen szolgáltatott villamosenergia mennyisége 2010-ig folyamatos enyhe
csökkenést mutat, majd az utolsó évben egy hirtelen kiugrás figyelhető meg, amellyel a
villamosenergia fogyasztás magasabbra nő, mint a kiindulási évben. A csökkenés az első
négy évben 7481 kWh, az utolsó év növekedése ennek közel háromszorosa 21356 kWh.
A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége ennél jóval alacsonyabb,
23,25-25,83% között ingadozik az összesen szolgáltatott villamosenergia mennyiségéből.
Az arány ingadozik, de nem nagy mértékben.
[1000 kWh]

Összesen és háztartásoknak szolgáltatott
villamosenergia mennyiség alakulása
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tendencia figyelhető meg, az ingadozásban
azonban a kiegyenlítődés felé haladnak az
értékek.
Egy
háztartásra
jutó
villamosenergia
mennyisége
1,871,95kWh/év között változott, a két szélső
érték a két első évben figyelhető meg,
amely szintén a kiegyenlítődés felé mutat.
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Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége
A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége

A villamosenergia hálózat általános elemzése:
Sopron város villamos energia ellátása 120 kV-os főelosztó hálózaton keresztül történik.
A távvezeték rendszer időben eltolódva 1965. után épült ki:




1965. Sopronköved - Sopron Keleti I.,
1983. Sopronkövesd – Sopron Keleti II.,
1986. Sopron Kelet – Sopron Nyugati.

Ezek a főelosztó vezetékek táplálják a Sopron-Keleti 120/35/10-os és a 35/20 kV-os
alállomást és a Sopron-Nyugati 120/35/20 kV-os alállomást és a 35/10 kV-os ipari
transzformátor állomást.
A Sopron-Keleti nagy/középfeszültségű transzformátor alállomás a Győri úton ipari,
kereskedelmi övezetben, a Sopron-Nyugati nagy/középfeszültségű villamos alállomás a
Somfai úton ipari környezetben található.
A 120 kV-os hálózat délkeleti irányból közelíti meg a várost, a Keleti állomást elérve a
várost keletről majd északról megkerülve éri el a Nyugati transzformátor állomást. A 120
kV-os hálózatok biztonsági övezete a vezeték tengelyétől mérten 17,5-17,5 m mindkét
irányba. A nagy és középfeszültségű transzformátor állomások biztonsági övezete az
állomások kerítéséig terjed.
A Sopronban üzemelő Dalkia kogenerációs Erőmű az általa termelt villamosenergiát 120
kV-os kábelen továbbítja a nagyfeszültségű hálózatba.
A szolgáltatás teljes körű. A város ellátását a Sopron - Keleti és a Sopron - Nyugati
alállomásból induló az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő 20,
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illetve 10 kV-os középfeszültségű hálózatok biztosítják. 35 kV-ról a nagyipari fogyasztók,
az Öntöde és a Soproni kogenerációs Erőmű kap villamosenergiát.
A 20 kV-os szabadvezeték hálózatok a várost északi oldalon és keleten a 120 kV-os
hálózattal párhuzamosan vezetve hagyják el. A 20 kV-os és 35 kV-os szabadvezetékek
biztonsági övezete a szélső száltól mérten belterületen 2,5 m és külterületen 5,0m, míg a
35 kV, 20 kV ill. 10 kV-os földkábelek biztonsági övezete a csőszéltől mérten 1,0 m. A
szolgáltatás teljes körű.
Középfeszültségű hálózatok:






A város központi belterületének, az intenzívebb beépítésű területeknek az ellátása
10 kV-os földkábeles középfeszültségű hálózatról biztosított. A hálózatok zöme
íves-gyűrűs kialakítású, és egyszeres meghibásodás esetén teljes értékű
tartalékolást biztosít.
A városhoz tartozó központi belterületen kívüli településrészek - Brennbergbánya,
Tómalom, Sopronkőhida, Balf, és a belterületi részből Bánfalva keleti részének és
néhány ipari fogyasztónak az ellátása a 20 kV-os középfeszültségű oszlopra
szerelt hálózati rendszerről történik.
A szabadvezetékes hálózaton betonoszlopra szerelt állomások vannak. Ez dominál
a falusias beépítésű részeken Brennbergbánya, Tómalom, Sopronkőhida, Balf, és
a belterületi részből Bánfalva keleti részén.

A városban a kisfeszültségű hálózaton minden hálózattípus megtalálható földkábeles,
csupasz szabadvezetékes és szigetelt szabadvezetékes:







A lakótelepeken a 0,4 kV-os hálózat földkábeles kivitelezésben épült ki.
Műemlék jellegű területeken a Várkerület - Ógabona tér - Széchenyi téren belüli
területen 0,4 kV-os erőátviteli és közvilágítási hálózat kiépítése földkábeles
jellegű, a közvilágítás korhű kovácsoltvas kandeláberekkel megoldott.
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 a műemlék jellegű területeken a
földkábeles kiépítés megvalósítását.

A középfeszültségű hálózatok különböző közép és
állomásokat táplálnak. A 0,4 kV-os hálózat táppontjai:




kisfeszültségű

transzformátor

Földkábeles betáplálás esetén telepített (ún. kompakt) állomások, ill. építettházas
transzformátor állomások. A kompakt állomások helyigénye 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 irányban 5 m. Ez dominál a falusias beépítésű
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részeken Brennbergbánya, Tómalom, Sopronkőhida, Balf és a belterületi részből
Bánfalva keleti részén.
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 10 kV-os transzformátor állomások jellemzően lemezházas, kompakt, vagy
épületen belül elhelyezett állomás és a 20 kV-os állomások jelentős hányada
oszlop transzformátor állomás.
A szabadvezetékes hálózaton betonoszlopra szerelt állomások vannak. Ez dominál
a falusias beépítésű részeken Brennbergbánya, Tómalom, Sopronkőhida, Balf és a
belterületi részből Bánfalva keleti részén.
Az ingatlanok fogyasztói csatlakozó vezetékét a rendszerhasználó igényének
megfelelően készíti a szolgáltató. A csatlakozó vezetékeket föld feletti meglevő
hálózatok esetén légkábeles csatlakozással, míg föld alatti elosztóhálózat esetén
földkábeles megoldással építi ki. A transzformátorállomásokat föld feletti
technikával valósítják meg.

A háztartások kedvező, korszerű felszereltsége mellett – takarékos villamosenergia
fogyasztású berendezésekkel is – az egy lakásra jutó villamosenergia fogyasztás a
nyugati országrészben eléri a 240-300 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.
Energia közművek – Térségi hálózati kapcsolatok
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Fejlesztések:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Sopron város középfeszültségű hálózataira
stratégiai tervet készített, amely meghatározza a város középfeszültségű fejlesztési
irányait az elkövetkező 25 évre. A stratégiai terv alapelve az, hogy a várost két
nagyfeszültségű alállomásból egy kiesése esetén, azonos feszültségszinten elláthatók
legyenek a középfeszültségű kábelívek. Mivel a jelenlegi kábelstruktúra nem minden
körben íves jellegű, ezért a szolgáltató a hálózat több pontján a stratégiai terv
szerint kábelíveket kíván létesíteni új szabadvezetékes szakaszok építésével és
kábelhálózat létesítésével.
A tervezett szakági fejlesztésekkel az ellátás biztonsága üzemviteli szempontból
növelhető.
A
terv
időtávjában
a
meglévő
fogyasztóknál
jelentkező
igénynövekedéshez és az új beépítésre kerülő területek villamosenergia
igényéhez szükséges műszaki háttér igényt további fejlesztésekkel az E.ON
biztosítani tudja.

Gázellátás
A gázellátásra és a hálózatra vonatkozó adatok elemzése:
(db)
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Összes gázfogyasztók száma
Háztartási gázfogyasztók száma
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Egymáshoz
viszonyítva
a
háztartási
gázfogyasztók száma nagyon magas az
összes gázfogyasztó között, és 92,29%
körül mozog.
A szolgáltatott gázmennyiség alakulásának
tekintetében hatalmas különbség van az
összes- és a háztartási gázfogyasztók
között.

Szolgáltatott gázmennyiség alakulása

80 000

Az összes gázfogyasztó és a háztartási
gázfogyasztók számának alakulását tekintve
ugyanazt a tendenciát figyelhetjük meg.
Láthatunk nagyobb ütemű emelkedést és
visszaesést is. Mindkét esetben a 2009-es
évben láthatjuk, hogy a növekedés kisebb
mértékű, és a 2011-es évben pedig enyhe
visszaesés érzékelhető. Az öt év alatt
összességében
hasonló
növekedés
figyelhető meg, az összes gázfogyasztó
esetében egy kicsit magasabb értékkel
(3,03%).

2011
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Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége
Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások
részére szolgáltatott gáz mennyisége

Az összes szolgáltatott gázmennyiségben
nagy mozgás tapasztalható. A kezdeti
emelkedést, egy hatalmas visszaesés követi,
amely nem kismértékben a bekövetkezett
gázáremelkedésnek köszönhető. Az első két
évben 24,96%-os emelkedés látható, utána
az első vizsgált évhez képest 43,94%-os
visszaesés tapasztalható.
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A háztartásoknak szolgáltatott gáz mennyiségénél az első három évben viszonylagos
stagnálás figyelhető meg, utána pedig itt is érzékelhető a gázáremelés hatása,
arányában alacsonyabb a visszaesés 38,75%, mint az összes szolgáltatott gáz
mennyiségénél.
A háztartásoknak szolgáltatott gázmennyiség aránya az összes szolgáltatott gáz
mennyiségből 30,78% körül mozog. Az első évben 33,56%, onnan nagy csökkenés
figyelhető meg a következő évre, majd lassú és később fokozódó emelkedést láthatunk.
[km]

Sopron
közigazgatási
területén
a
gázcsőhálózat hossza gyakorlatilag nem
sokat változott. A vizsgált időszak alatt ez 3
km új vezeték lefektetését jelenti, amely
1,18%-os növekedést jelent.

Az összes gázcsőhálózat hosszának alakulása
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Az összes gázcsőhálózat hossza

A gázellátásra és a hálózatra vonatkozó adatok jellemzése:
A városban 1866. óta van gázszolgáltatás, akkor még városi gázzal. 1985-től a város
áttért a földgáz ellátásra.
Jelenleg a központi belterület, Balf, Tómalom 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.
Sopron vezetékes gázellátása az országos nagynyomású rendszerről történik. A városba
délkelet felől érkezik a Jánosházai csomóponttól Répcelakon át a DN 300 64 bar-os
nagynyomású szállítóvezetéken a földgáz a MOL Nyrt. gázátadó állomásához. A
gázvezeték biztonsági övezete: 23-23 m.
A Határdomb úti átadóállomás 40000 m3/nap kapacitású, ahonnan a város nagyközépnyomású gázelosztó hálózatba 64/6 bar-ra történő redukálás után jut a földgáz. Az
átadótól négy gerincvezeték indul ki: kettő dél-nyugati, egy délkelet és egy 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–Tómalmot ellátását biztosító nagyközép-nyomású
gázvezeték.
A nagyközép-nyomású
nyomásszabályozók és

hálózatra vannak felfűzve az ellátást biztosító körzeti
a nagyobb fogyasztók, köztük az ipari üzemek saját
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nyomásszabályozói, a belvárosban a körzeti szabályozót a középnyomású hálózat
táplálja.
A 2002. után 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 nagyközépnyomású gerinchálózatok a nagyobb fogyasztók a középnyomású vezeték hálózatról
vételeznek.
A további 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 (3/0,03 bar) 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 gáznyomás szabályozó állomás az
ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. tulajdonában, illetve használatában levő telkeken
üzemel.
A nagyközép-nyomású 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, Tómalom és Sopronkőhida)
középnyomású gázhálózatokat fektettek le.
A kisnyomású hálózatról ellátás a belváros műemléki környezetéhez illeszkedő
vezetékrendszerek kiépítését tette lehetővé, házi nyomásszabályozótól mentes a
városrész.
A város távhővel ellátott lakótelepein ugyancsak kisnyomású hálózatot fektettek le, a
vezetékek a gáztűzhellyel rendelkező lakások és egyéb fogyasztók konyháit látják el
gázzal.
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 nagyközép-nyomású,
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.
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.
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Fejlesztések:
A településrendezési terv időtávjában jelentkező többlet igényeket a szolgáltató
hálózatfejlesztéssel
biztosítani
tudja.
A
rekonstrukciók
elvégzéséhez
az
önkormányzattal folyamatos kapcsolatot tartanak.
Nem vezetékes energiahordozó ellátás, hagyományos energiahordozók
A településen magas a lakásokban a nem vezetékes energiahordozók (szén, fa , olaj és
PB gáz) alkalmazása. 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.
Megújuló energiahordozók
A termikus célú energiaigények kielégítésére egyéb energiaforrások (a nap-, a föld
energia, esetleg a szél) is figyelembe vehetők.
A biogáz felhasználás csekély mértékű jelenleg a városban, a Központi szennyvíztisztítótelepen és a régi hulladéklerakó telepen van kiépítve.
A passzív energiahasznosítás az épületek tájolásával érhető el. A hőszivattyúval történő
földenergia hasznosítás egész évben rendelkezésre áll, míg nap és a szélenergia
szolgáltatás nem fedi le a teljes évet.

Távhőellátás
A távhőellátás általános elemzése:
A város energia ellátásában jelentős szerepet játszik a távfűtés.
távhőszolgáltatás a házgyári lakásépítés beindulásával egy időben indult el.

A

soproni

Történelmi áttekintés:












1969. Távfűtési részleg létrehozása az akkori Ingatlankezelő Vállalatnál. A
Kőfaragó téri fűtőmű létesítése 6db 3 t/óra teljesítményű szénportüzelésű
kazánnal és Kőfaragó téri lakótelepet kiszolgáló hőközponttal.
1969-1972. Kőfaragó téri 1040 lakás megvalósulása.
1974-1976. József Attila lakótelep 540 lakás és 5 olajfűtésű kazánházzal került
megvalósításra.
1974-1980. Észak-Nyugati (Jereván lakótelep) 16 hőközpont, 3640 lakás került
megvalósításra.
1976-1978. Ibolya lakótelep 450 lakás és 1 olajtüzelésű kazánházzal került
megvalósításra.
1983-1985. között megépül az új fűtőolaj tüzelésű kazánház, kiváltva a
korszerűtlenné vált környezet károsító szénportüzelést.
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.
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2003-2004. a két nagy forróvizes rendszer összekötése, megépült a
településrészeket összekötő, a Kőfaragó tér és az Észak-Nyugati ltp. közötti
távhővezeték, továbbá a hőenergiát is biztosító kogenerációs erőmű (6 gázmotor)
a Kőfaragó utca 2.sz. alatti telephelyen (Dalkia).
2005. Ibolya úti fűtőmű megszüntetése, hálózatkorszerűsítések.
2008. SOTÁV(Soproni Távhőszolgáltató Kft.) beolvad a Sopron Holding Zrt-be.

Jelenleg két szolgáltatón, és négy hőtermelőn keresztül biztosított a hőellátás.
I. A Sopron Holding Távhő divízió Zrt (hőtermelő is),
II. Az ALTEO Soproni Erőmű Kft, Somfalvi u. 3. gázmotoros kogenerációs hőerőműve
(hőtermelő is),
III. A DALKIA Zrt, Hőközpont u. 2. gázmotoros, kogenerációs erőműve,
IV. A GREENERGY Zrt. Kelta utcai gázmotoros erőműve.
A távhőellátás primer energiahordozója jelenleg a földgáz. Az ellátás alternatív
tüzelőanyaga, illetve a csúcsigények ellátásának a kielégítésére használt a fűtőolaj. A
három erőmű (II-III-IV.)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 biztosítják.
Szolgáltatók elemzése
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 megépült 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 DALKIA erőműve által szolgáltatott és értékesítésre
átadott hőenergia a SH Távhő divízió hőigényének 60%-át biztosítja, a többit az SH
Távhő divízió fűtőműve és egy kisebb mennyiséget a Soproni Erőmű Kft. szolgáltatja.
A melegvízhálózatba bekapcsolt lakások
száma a távfűtési hálózatot használó
lakások számához köthető, de attól eltér
(minden vizsgált évben kevesebb). A
számuk folyamatos csökkenést mutat. Az
első vizsgált évben közel azonos a számuk,
de attól kezdve melegvízzel ellátott lakások
száma fogyást (2011-ben -130 lakás)
mutat, amely arra utal, hogy a távfűtéses
lakásban
élők
igyekeznek
leválni
a
melegvizes hálózatról, és egyedi módon
megoldani a melegvizes ellátásukat.

Távfűtési- és melegvízhálózat viszonyának
alakulása
(db)
6 400

6 300

6 359
6 355

6 306
6 251

6 200
6 136
6 147

6 100
6 023
6 000

6 146

6 016
6 017

5 900

5 800
2007

2008

2009

2010

2011

Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma
Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma

(év)
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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.
Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség
lakosság részére [GJ]
Szolgáltatott
melegvíz
mennyisége
lakosság részére [1000 m3]

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

170 290

155 708

-

-

-

230

225

a
a

A lakosság részére a távhőellátásra felhasznált hő- és a melegvíz mennyiségre csak a
vizsgált időszak két utolsó évére van adat, amely csökkenést mutat. Ez a bevezetett
szabályozható fűtés megjelenésére utalhat, illetve a már korábbiakban bemutatott
távfűtéssel ellátott lakások csökkenéséből és a magas árakból is fakadhat. A csökkenés
mértéke 8,56%. A szolgáltatott melegvíz mennyisége is csökkent 5000 m3-rel, amely
2,17%-os csökkenést jelent.
A SH Távhő divízió lakóterületek, első sorban lakótelepek, továbbá ipari és
közületi fogyasztók számára szolgáltat a forróvizes rendszeren hőenergiát. Az
SH Sopron MJV távhővel ellátott területeinek a jelentős részét, kb. 60%-át fedi le.
Ellátott területek:
Észak - Nyugati, (Jereváni) lakótelep, Táncsics utca és térsége, Belvárosi (Arany János
utcai) lakótelep, Kőfaragó téri lakótelep, József Attila lakótelep, délkeleti városrész
távhőellátó rendszere, Ibolya lakótelep és Baross utca.
A Soproni Erőmű Kft-től vásárolt hőenergiával ellátott a területek a Sopron Holding Távhő
divízió nagy városi rendszeréhez hidraulikailag nincsenek csatolva. A Soproni Erőmű Kftből ellátott Ibolya utcai lakóteleppel és a Baross utcai fogyasztókkal együtt a városban
5912 lakást és 312 egyéb építmény-helyiséget látnak el a távhőrendszerek.
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: 140/90 0C, üzemelési
paramétere ~110/500C a hatékonyság növelése érdekében. A távhővezetékek nagy része
az SH Távhő divízió 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 hálózat
hossza meghaladja a 10 km-t.
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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 északnyugati 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.
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 kapacit. 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:
Ellátott területek:

- Régi Erőmű – Somfalvi– Táncsics – Nagymartoni – Höflányi –
Vitnyédi utca – Interspar (1,7 km),
- Somfalvi – Vándor S. – Terv (Sörgyár) – Besenyő – Ibolya utca
(3,5 km),
- Baross (Nyugat-magyarországi Egyetem kollégium) (1,3 km),
- Erőmű – Vándor S. Sörgyár, AFIT telekhatár – Terv u. Sofa (2
km)

A vezetékrendszer 80%-a föld feletti nyomvonalon halad, megfelelő műszaki állapotban.
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 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.
A Sopron Erőmű Kft. kb. 80%-ban ipari és 20%-ban kommunális szolgáltatási bontásban
biztosítja a hőellátást.
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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 120 kV-os földkábelen keresztül az E.ON Győri úti
alállomásán adja át az országos energia rendszerbe, jelenleg még a KÁT szabályai
szerint.
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, az Ikea Industry Magyarország Kft. és a Baumax Áruház
hőellátását biztosítja. A megtermelt villamos energiát MAVIR felé értékesíti, a
villamosenergia hálózaton keresztül.
Fejlesztések a távhőellátás területén:
A Sopron Holding Távhő divízió hálózati és ellátási területeket érintő fejlesztései a néhány
évestől a tizenöt éves időszakot fognak át. A szolgáltatók új fejlesztési területek
távhőigényét a hálózatok továbbépítésével biztosítani tudják.

A/16.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Az elektronikus hírközlés általános elemzése:
Az ország településeinek távközlési primer körzetekbe történt besorolása szerint a város
a távközlési rendszer 20. számú primer körzetében helyezkedik el 40 településsel. A
körzet primer központja Sopronban üzemel. A körzet távhívó száma: 99. A
primerkörzethez tartozó települések előfizetői a helyi hálózaton, a helyi központokon, a
helyközi (trunk) kábelen keresztül csatlakoznak a Soproni gócközponthoz optikai körzetkábellel, 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.
A területen lévő távközlési szolgáltatók:
Vezetékes szolgáltatók:




Magyar Telekom NYRT., Sopron Széchenyi tér 7-10.
UPC Magyarország Kft., Sopron Csengeri u. 30-32.
Invitel ZRT (a PANTEL jogutódja), Budaörs Puskás Tivadar u.8-10.

Vezeték nélküli szolgáltatók:
I.

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt., Sopron Dalos hegy

II. B-NET Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sopron Rákóczi u. 5.
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III. Mobilszolgáltatók:




T- Mobile (Magyar Telekom Nyrt.),
Pannon GSM (TELENOR Magyarország Zrt.)
Vodafone Magyarország Zrt.

Az elektronikus hírközlés és a hálózatra vonatkozó adatok elemzése:

Vezetékes elektronikus hálózat
A nyilvános távbeszélő állomások száma 2007-ben még 259 db volt, ez az érték 2011-re
134 db-ra csökkent. Ez a csökkenés 48,26%-ot jelent. Ennek oka a vezeték nélküli
hálózat elterjedésében rejlik, amely egyre szükségtelenebbé teszi a nyilvános távbeszélő
állomásokat.
Távbeszélő fővonalak számának alakulása
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Távbeszélő fővonalak száma összesen
Egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal)
Üzleti analóg távbeszélő fővonalak száma (közületi fővonal)

Az Egyéni analóg távbeszélő fővonalak
számának
(lakásfővonal)
alakulása
a
vizsgált időszakban ingadozóan alakult.
Összességében a kiindulási ponttól 0,42%os növekedést mutat. A kiindulási évtől a
közbenső évek értékei inkább lefele történő
elmozdulást mutatnak. Összességében tehát
a tendencia nem mutat kedvező irányt. A
lakosság igénye a vezeték nélküli távbeszélő
vonalak felé mozdul el, megszüntetve a
vezetékes hálózatra való rákapcsolódását.
Az Üzleti analóg távbeszélő fővonalak száma
(közületi fővonal) az egyéninél egyértelműbb
elmozdulást mutat, hiszen itt az öt év alatt
folyamatos a csökkenés.

A teljes időszak alatt összességében 13,91%-os csökkenés figyelhető meg. A távbeszélő
fővonalak teljes számából az üzleti fővonalak száma 12,39% körül mozog, és folyamatos
csökkenést mutat. A csökkenés értéke 1,69%.
Vezetékes szolgáltatók részletezett elemzése:
1. Magyar Telekom Nyrt.
Történeti áttekintés:
1890.

Elkészült a Magyar Királyi Posta és Távírda Igazgatóság által létesített távközlési
hálózat Sopronban.

1990.

Átadták a Soproni digitális távbeszélő-központot 15 000 vonal helyi kapacitással,
a primer körzetben ehhez kapcsolódóan 11 végközpont 7000 vonalnyi
kapacitással épült. Ezen kívül körzeti mikrohullámú összeköttetések is létesültek.
A mikrohullámú hálózat Sopron – Fertőszentmiklós – Répcelak - Győr
nyomvonalon csatlakozik az országos hálózathoz.

1991.

Kiépült az új rézvezetékes hálózat is, és megépült az első optikai kábel is Sopron
– Kópháza – Nagycenk – Sopronkövesd - Lövő viszonylatban.

1999.

Megszűnt a Soproni Távközlési Igazgatóság, majd folyamatosan változott és
átalakult a vállalat, a változó tulajdonosi kör igényeinek megfelelően. Sopron

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

414

azóta is a Magyar Telekom regionális központja, Észak - Nyugat Dunántúli
működési hatáskörrel.
2005.

A Magyar Telekom Nyrt. felvette a „T” márkanevet. Napjainkban a lakossági
ügyfelekkel a T- HOME 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, valamint IT menedzselt és bérelt vonali
szolgáltatásokat. A T Mobile teljes körű mobilszolgáltatást kínál ügyfeleinek
(beszéd, plusz mobil szélessáv) szolgáltatásokat.

2010.

A Magyar Telekom Nyrt. távbeszélő központjának a kapacitása: 14 976 fővonal.
A soproni vezetékes előfizetők száma 11 300 db fővonal. 2010-ig több, mint 25
km nyomvonalat építettek ki optikai kábellel, s további kiépítések is várhatóak.
Jelen állapot leírása:

A városban a Magyar Telekom Nyrt. meglévő saját infrastruktúrát épített ki az egyes
városrészekben, azonban ahol a saját infrastruktúra nem állt rendelkezésre, az
erősáramú kisfeszültségű hálózat oszlopaira szerelte fel a vezetékeket.
Városközpont kábelhálózata
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 keresztmetszetű,
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 behúzó-kábelként, vagy földbe
fektetett úgynevezett páncélos földkábelként (QV200x4, 100x4, 75x4, 50x4, 25x4, 15x4,
10x4, 5x4) kerültek kiépítésre.
Föld feletti hálózat
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.
Az FTTx hálózattal lefedett lakásszám Sopronban: 7800. 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 rézhálózatok a sávszélesség kismértékű növelésére biztosítanak lehetőséget,
ezért korlátoltan alkalmazhatóak szélessávú szolgáltatások nyújtására.
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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) 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.
Elektronikus hírközlés – Térségi hálózati kapcsolatok

Fejlesztések:
A terv időtávjában az optikai hálózat további fejlesztésére lehet számítani több
szolgáltatás egyidejű párhuzamos igénybe vételéhez (TV, internet, telefon), mivel a
fényvezető szálak alkalmazásának legnagyobb előnye a korlátlan sávszélesség
elérése, melynél az optikát a többségében a felhasználóig építi ki a szolgáltató.
Az átjátszó és a bázisállomások számát a jelenlegi ismeretek szerint a szolgáltató nem
kívánja bővíteni. A működési sávba esetenként a magasságkorlátozást bejegyezték a
Földhivatali nyilvántartásokba. További magasságkorlátozások nem várhatók.
Kábel TV ellátás
A kábel TV ellátás területén a legnagyobb előfizetői számmal a UPC rendelkezik
városban. A 2007-2014. közötti éveket vizsgálva a kábeltelevízió előfizetők számában az
első évben egy nagyobb mérvű csökkenés figyelhető meg (0,74%), amelyet az utána
bekövetkező lassú növekedési folyam csak 2011-re tud kompenzálni, de az ebben az
évben bekövetkezett emelkedés 0,91%-kal meghaladja a kezdeti időpont adatait.
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Kábeltelevízió előfizetőinek száma [db]
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Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások
számának alakulása
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A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt
lakások száma az első három évben enyhe
csökkenést mutat, (valószínűleg az a 150
lakás
áttért
a
parabola
antennás
szolgáltatásra), utána azonban erőteljesebb
növekedés
figyelhető
meg,
amelynek
köszönhetően összességében megnövekszik
a kiindulási ponthoz képest a bekapcsolt
lakások száma 166 db-bal. A város összes
lakásához képest a bekötöttség aránya
átlagosan 75,78% körül mozog. Annak
ellenére, hogy számszerűen nőtt a kiindulási
ponthoz képest a bekapcsolt lakások száma,
az
össz
lakásállományhoz
viszonyítva
csökkenés figyelhető meg (2,31%).

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma

II. UPC Magyarország Kft.
Történeti áttekintés:
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. Az UPC Sopronban a telefonszolgáltatás
beindításával teljes körű telekommunikációs szolgáltatást nyújt, s a Magyar Telekom
után a második legnagyobb szolgáltatóvá lépett elő a városban.
Jelenlegi állapot 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 magyar nyelvű
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 Budapesti központjuk külön optikai kábelhálózattal van összekötve
Bécsen keresztül az Amszterdami központtal.
A kábeltelevíziós hálózathoz a Soproni lakásállomány közel 80%-a csatlakozott. Az UPC
Kábeltévé előfizetők száma: kb. 18 ezer fő, az UPC telefon előfizetők száma: ezres
nagyságrend, az Internet előfizetők száma is több ezer fő, ami folyamatosan növekszik.
2010. decemberében indították el az igény szerinti videó letöltést a VoD (Videó on
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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 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.
III. Invitel ZRT.
Történeti áttekintés:
2005.

Az Invitel Holdings A/S (korábban HTCC csoport) a Hungarotel néven egyesített
egykori koncessziós területek mellé szerezte meg az üzleti telekommunikációs
szolgáltatások értékesítésben éllovas PanTelt.

2007.

Az Invitel márkanév alatt egységesítette termékeit és szolgáltatásait az Invitel
Holdings A/S (korábban HTCC csoport). Az ország vezető alternatív hálózati
szolgáltatója lett, a vezetékes szolgáltatók sorában pedig a második legnagyobb.

2008.

Az Invitel Távközlési Zrt.-be (rövid nevén Invitel ZRt.-be) beolvadtak a cég
dinamikusan növekvő tagvállalatai (a Hungarotel Zrt, a Pantel Kft., a HTCC Kft.,
a V-holding Zrt. és az Euroweb Zrt.).

Az Invitel Holdings A/S központi irodája Budaörsön található.
Jelenlegi állapot leírása:
Sopron, mint térség, nagy szálszámú 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.
Az optikai kábel eléri a belvárost is alépítményen keresztül, 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. szám alatti tízemeletes épület tetején
található, a Node pontból a Vasútvonal mellett haladó optikai kábellel van összekötve.
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.
Fejlesztések:
Az üzleti ügyfelek egyedi igények alapján történő bekapcsolása optikai kábellel, vagy
rádiós eléréssel továbbra is folytatódik. Lakossági ügyfél elérést nem terveznek a
későbbiekben sem.
Általános javaslat vezetékes távközlési hálózatok fejlesztésekre:
A város területén mindegyik távközlési szolgáltatóra vonatkozik a településfejlesztési
koncepció, javaslata, miszerint a rendezett városkép érdekében az új építésű
területeken a hírközlés ellátása föld alatti hálózat építésével történjen a
szabványban megjelölt sáv felhasználásával.
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Kedvező lenne, ha a rendszerben a társszolgáltatók átengednék a kihasználatlan szabad
kapacitásukat (az előfizetői hurkokat, kábelérpárakat, szabad alépítménycsövet stb.), ha
van erre lehetőség, hogy ne kelljen burkolatot bontani, vagy újabb oszlopokat telepíteni.

Vezeték nélküli hírközlési építmények
Vezeték nélküli szolgáltatás részletezett elemzése:
I. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
Fő tevékenységi területe az országos földfelszíni televízió és rádióműsor-szórás, illetve szétosztás, valamint a műholdas műsorszórás és -szétosztás. 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.
Történeti áttekintés:
1923.

Kísérleti rádió-távbeszélő összeköttetést létesítettek a soproni posta épületébe
telepített adóval és az Erdészeti, Bányászati és Kohászati Főiskola épületében
volt a rádióállomás vevője.

1925.

Megkezdődött a kísérleti rádióműsor sugárzása.

1959.

A Károly kilátó telephelyéről indult az első TV műsor sugárzása.

1970.

Elkészült a ma is üzemelő Dalos hegyi TV torony és megkezdődött a TV- és a
rádióprogramok sugárzása új berendezésekkel, a szolgáltatások száma
folyamatosan bővült a következő években.

1990.

Megszűnt az analóg mikrohullámú sugárzás, helyébe a digitális mikrohullámú
összeköttetés lépett. 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.

1997.

Megszűnt az OIRT URH sáv és beindult a CCIR URH sávú műsorszórás.

1998.

Kiépült az Országos Transzport Hálózat, az egész országot lefedő digitális,
mikrohullámú gerinchálózat beüzemelése.

2010.

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.
Műholdas távközlés:
Az Antenna Hungária Zrt. leányvállalata, a Hungaro DigiTel Kft. révén 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 nagy megbízhatóságú adatforgalomhoz.
Távlati fejlesztési elképzelés:
A sávszélesség igény szerinti növelése, modernebb berendezések alkalmazása,
esetlegesen az átjátszó állomások besűrítése.
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II. 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 Internet-hozzáféréssel szemben támasztott növekvő igények
színvonalas kielégítését célozta meg, és a lehető legszélesebb körben kívánja azt
elérhetővé tenni.
Jelenlegi állapot leírása:
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 telephely a
Rákóczi utcában található. A bázis és átjátszóállomások telepítése megtörtént, de
szolgalmi jogot és magasságkorlátozást nem jegyeztettek be a Soproni Földhivatalnál.
Jelenlegi szolgáltatási területe: Sopron és térsége (33 település), a „B.net” a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően tovább kíván terjeszkedni. A bekapcsolt előfizetőinek
száma: Sopronban közel 450 előfizető.
Fejlesztések:
A tulajdonosi elvárások változása miatt a tervezett 150 km–es optikai hálózatból
legelőször a gerincirányú optikai hálózat kiépítése szerepel a Sopron – Szombathely
közötti vasútvonal nyomvonalán. A tervek szerint az optikai kábellel kötik össze a
Rákóczi utcai és a Burgenlandi telephelyet. A „B.net” – et vezetékes szolgáltatóként
is figyelembe kell venni a későbbiekben.
III. 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 három mobil szolgáltató átjátszó állomásai is üzemelnek a Dalos hegyen
illetve a városban.
Fejlesztés a vezeték nélküli hírközlési rendszerben:
Sopron hírközlési ellátottságát tovább javítja a mobil üzletág. A város területét érintő
mikrohullámú kapcsolatok biztosításához a szolgáltatók – bázisállomás, fejállomások,
antenna tartószerkezetek, antennák – magassági építési korlátozást kértek, és kérhetnek
a továbbiakban is.
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A/17. KÖRNYEZETVÉDELEM

A/17.1. TALAJ
Az alfejezet alapjául a Magyarország Kistájainak Katasztere. Szerkesztette Dövényi
Zoltán. (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Budapest, 2010) című kiadvány szolgált.
Sopron Ny-i része ókori gneiszből, kristályos agyagpalákból és fillitekből álló kristályos
röghegység. A Soproni-medence kristályos süllyedék medencealjat harmadidőszaki
üledék (badeni agyag) tölti ki. A Fertőmelléki-dombság fiatal harmadidőszaki kőzetekből:
lajta-, szarmata mészkőből és homokkövekből áll. E terület felépítéséhez még pannon
agyagos- homokos üledékek, valamint lösz járult. A gneiszen, filliten és az agyagpalákon
rankerek és erősen savanyú nem podzolos - 20-40 cm vastag, sok durva vázrészt
tartalmazó termőrétegű - barna erdőtalajok a város talajtakarójának 23,8%-át alkotják,
amelyet az erősen erodált helyeken köves-sziklás váztalajok bontanak meg. A
barnaföldek (4,7%) és a rendzina talajok (4,7%) harmadidőszaki üledéken, ill.
lajtamészkövön képződtek. A város talajának legnagyobb részét (43,8%) kitevő
agyagbemosódásos barna erdőtalajok vályog mechanikai összetételűek, melyek
Sopronpuszta környékén a mészkőtörmelék szelvénybeli megjelenése következtében
sekélyebb (40-70 cm) termőrétegűek és gyenge termőképességűek (ext. 20-40, int. 2550). A harmadidőszaki üledéken képződött talajok erősen savanyú, a löszön képződöttek
gyengén savanyú kémhatásúak. Az Ikva árterén nyers öntéstalajok (2,7%) és réti talajok
(7,7%) alakult ki. A Fertő tóba torkolló Rákos-patak menti öntés réti talajok területi
részaranya 0,6%.A város keleti, Fertő menti részein a vízborítástól mentes üledékeken
lecsapolt és telkesített síklápok (12%) találhatók.
A kedvező vízgazdálkodású és termőképességű barnaföldek részben szántóként (ext. 5070, int. 70-90), részben szőlőként hasznosul, és adja a jó minőségű soproni borok
termőhelyét. A főbb termesztett növények a búza, az árpa, a burgonya és a vöröshere.
Talajtípusok területi megoszlása:
Talajtípus
rendzina
barna erdőtalaj
agyagbemosódásos barna erdőtalaj
barnaföld
réti talaj
öntés réti talaj
lecsapolt és telkesített síkláp
nyers öntéstalaj

Területi részesedés (%)
4,7
23,8
43,8
4,7
7,7
0,6
12,0
2,7

A/17.2. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 2. számú
melléklete részletezi a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny
területek besorolásának alapját, melyek a következők:


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.
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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

[* A parti sávra ugyanakkor a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében
a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.]
Ezen rendelet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Sopron a
felszínalatti víz állapota szempontjából kiemelten érzékeny terület.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján a közigazgatási terület egy része a felszíni vizek
tekintetében– mivel a Fertő tó vízgyűjtőterületéhez tartozik – nitrátérzékenynek minősül.
A település nitrátérzékeny területeinek listáját tartalmazza a nitrátérzékeny területeknek
a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM
rendelet. A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatónak
mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági
gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell
végeznie.
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve lehatárolta a kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi terület, valamint a felszíni vizek vízminőség-védelmi
vízgyűjtő területének övezetét. Az Országos Területrendezési Terv hatályos módosítása
– ezeket lecserélve – bevezette az országos vízminőség-védelmi terület övezete
fogalmát. Az OTrTMód vonatkozó rendelkezése – 15. § (2) bek. – alapján csak a
(majdani) településrendezési eszközökben kell kijelölni a vízvédelemmel érintett
területeket. Továbbá bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni (15. § (3) bek.).
Országos
vízminőségvédelmi terület övezete

Forrás: OTrT
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A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszín alatti vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben a Fertő tó mint
„érzékeny felszíni víz” szerepel. A rendelet nevesíti a tó vízgyűjtőterületeként SopronBalf, Sopron-Sopronkőhida és Sopron-Tómalom külterületi határait. A felszíni vizek
minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
értelmében, a városi szennyvíztisztítók vonatkozásában, ezeken a területeken felszíni
vizekbe vezetés esetén az összes foszfor és összes nitrogén esetében a mérési
eredmények éves átlaga (a nem megfelelő mérési eredményeket is beleszámolva), meg
kell feleljen az engedélyben előírt határértéknek.
A nyílt karszt területek külterületi jegyzékét közzétevő 8002/2005 (MK 138.) KvVM
tájékoztató a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. alapján 2012. január 2-ával
hatályát vesztette. Így Sopront (jogilag) nyílt karsztnak minősülő területek nem érintik.
Természetes gyógytényezők tekintetében – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
adatszolgáltatása alapján –Sopronban elismert gyógyvizek: Sopron – Silvanus II és a
Sopron (Balf) – Farkasd II.
Klimatikus gyógyhely a Lőverek és a balfi gyógyszanatórium környezete.
A gyógyhelyeket és védőterületeiket a következő ábra mutatja:

A/17.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME
A környező erdők és a gyakori szél ellenére a város levegőkörnyezeti állapota nem
kedvező. A településen az alábbi főbb tevékenységekből kerülnek légszennyező-anyagok
a levegőbe: lakossági és intézményi fűtés, közlekedés, szállítás, ipari tevékenység.
Sopron a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint légszennyezettségi zónával rendelkező város.
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Ez azt jelenti, hogy a szennyező anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan az
alábbi, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú
mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.
Szennyező anyag

Zóna
típus

Kén-dioxid

F

Nitrogén-dioxid

C

Szén-monoxid

E

PM10

D

Benzol

E

Talajközeli ózon

O-I

PM10
Arzén (As)
PM10
Kadmium (Cd)
PM10
Nikkel (Ni)
PM10
Ólom (Pb)
PM10
benz(a)-pirén (BaP)

E
F
F
F

Zóna típus magyarázat
C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy
vagy
több
légszennyező
anyag
tekintetében
a
levegőterheltségi
szintre
vonatkozó
határérték
és
atűréshatár között van.
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy
vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső
vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó
határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy
vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az
alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az
alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon
koncentrációja meghaladja a célértéket.

D

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 m2enként lehullott mennyiség alapján mérjük. Az erre vonatkozó adatsorunk több mint 30
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éves. A 10 µm-nél kisebb méretű szálló pora veszélyesebb. Ennek forrásai a
tüzelőberendezések, a közlekedés és a levegőben lezajló kémiai folyamatok lehetnek.
(Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata –
Környezeti Értékelés; Váti Városépítési Kft., 2012)

A/17.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS
Sopron közigazgatási területén a következő tényezők okoznak zaj- és rezgésterhelést:




ipari – gazdasági tevékenység,
közlekedés,
szabadidős tevékenységek

Ipari – gazdasági tevékenység
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. Fokozottan zajos területek kijelölésére Sopron területén nem
került sor. Sopron közigazgatási területén nincs olyan üzemi létesítmény, melyre
hatásterület megállapítása történt volna.

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 bevásárlóközpontok létesültek a Győri út városba bevezető szakasza mentén.
Mindezek megnövelték az odavezető útvonalak forgalmát (bevásárlások, munkába járás).
A vasúti közlekedésről elmondható, hogy a városon
(Sopron – Szombathely – [Graz]; Sopron – Győr
(Sopron – Wiener Neustadt; Sopron – Ebenfurth
vasútvonalak haladnak keresztül. A tehervonatok
Pálya-udvaron történik.

a GySEV Zrt. által fenntartott belföldi
– [Budapest]), valamint nemzetközi
– [Wien]; Sopron – Deutschkreutz)
összeállítása Sopron Keleti Rendező

A vasúti zajállapotok felmérésére készült zajtérkép alapján elmondható, hogy magas a
zajjal érintett lakosság száma. A vasútvonalak mentén, 2008-ban – megrendelésre –
zajmérés készült 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.

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.

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

425

A
környezeti
zajés
rezgésterhelési
határértékek
megállapításáról
szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a területfelhasználás szerint zajtól
védendő területeket határozz meg, melyekre zajterhelési határértékeket állapít meg az
üzemi és szabadidős létesítményektől; az építési kivitelezési tevékenységből; valamint a
közlekedéstől származó zaj tekintetében.

Jelkulcs

Zajtól védendő területek a hatályos településszerkezeti terven

1.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek.

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

4.

Gazdasági terület

A jogszabályban fel nem sorolt területfelhasználású, zajtól védendő
területek (különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület;
sportterület; különleges beépítésre nem szánt terület)
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(Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata –
Környezeti Értékelés; Váti Városépítési Kft., 2012)

A/17.5. SUGÁRZÁS VÉDELEM
Sopron környezetében sugárzásveszélyes magyarországi létesítmény nem található. A
legközelebbiek:




Bohunicei atomerőmű (120 km)
Mochovcei atomerőmű (150 km)
Dukovany-i atomerőmű (150 km)

A szlovákiai apátszentmihályi (Jaslovské Bohunice) atomerőmű a Soprontól 120
km-re fekszik. A létesítmény 3 db, egyenként két reaktorral rendelkező erőműve közül
kettő (A-1, V-1) van leállítva. A működő V-2 erőműkét reaktorának felfejlesztéséről
2010-ben született döntés, amelye 2025-ig szándékoznak megvalósítani. E mellett közös
szlovák–cseh döntés született egy harmadik (V-3)erőmű létesítéséről is.
A szlovákiai mohi (Mochovce) atomerőmű a Soprontól 150 km-re fekszik. Az erőmű 4,
egyenként 440 MW teljesítményű blokkból áll (VVER 440) V213 típusú reaktorokkal. Az
első blokk leállítása 2028-ra, a másodiké 2030-ravárható. A 3-as blokk építése várhatóan
2014-re, a 4-es blokké 2015-re fejeződik be.
A csehországi Dukovany-i atomerőmű a Soprontól 150 km-re fekszik. Az erőmű
szintén 4, egyenként 440 MW teljesítményű blokkból (VVER 440) V213 típusú
reaktorokkal áll. A blokkokat 1985 és 1987 között helyezték üzembe, folyamatos
felfejlesztés alatt álnak.
Prognózis alapján Sopront érintő zónák sugarai:
Atomerőmű
Bohunicei atomerőmű
Mochovcei atomerőmű
Dukovany-i atomerőmű

Szennyezett zónák hossza (km)
A
B
C
D
<5
20
110
300
31
74
150
31
74
150

Normál működés esetén a meglévő atomerőmű, és a tervezett blokkok működése
tekintetében káros környezeti hatás Sopron területén nem várható. Ugyanakkor a
bohunicei erőmű két blokkja nem felel meg a világban és hazánkban is érvényes
biztonsági előírásoknak. A környezeti veszélyeztetés szempontjából a legnagyobb
hátrányuk, hogy nincs védőépületük, védőburkolatuk csak kis térfogatú hermetikus teret
alkalmaznak.
(Forrás:
A
MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG
NUKLEÁRIS
VESZÉLYEZTETTSÉGÉRŐL,
http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ2.html)

A/17.6. HULLADÉKKEZELÉS
A városban mind a folyékony hulladékkezelő létesítmények (balfi, kőhidai, és a központi
szennyvíztisztító), mind a szilárd hulladékkezelő (Harkai úti meglévő és annak 3,5 ha-os
bővítési területe) megtalálható.
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A kommunális szilárd hulladék gyűjtését Sopronban közszolgáltatóként az STKH Sopron
és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.
A város 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 tervezett cséri regionális hulladéklerakó kiépítésének
akadályai és lassú folyamata miatt Sopron MJV a régi lerakó mellett egy új – a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő – lerakó kazettát létesített. A kezelőtelepen
újonnan kiépített szigetelt depóniatér 10.120 m 2 alapterületű és 177.500 m3
kapacitású,amely középtávon tudja biztosítani a térségben keletkező hulladékok
elhelyezését. 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.
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 szilárd és folyékony hulladékkezelés területének bővítését 3,5
hektárral részben már igénybe vett területen.
Sopronpuszta, 0990/4 hrsz.-ú telken, a volt anyagbánya területén működő, inert
hulladéklerakó van, ami regionális szerepet tölt be a soproni városkörnyékben.
Ugyanakkor hosszabb távra nem lehet vele számolni; komplex tájrehabilitációra kijelölt
hely.
A folyékony hulladékot a várostól délkeletre elhelyezkedő soproni szennyvíztelepen
kezelik. 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. 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. A Balfi telep,
700 m3/nap kapacitással továbbra is működik, tisztított szennyvizét a Fertőbe juttatja.
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.
(Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata –
Környezeti Értékelés; Váti Városépítési Kft., 2012)

A/17.7. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS
A vizuális környezetterhelést Sopronban leginkább a különböző méretű és stílusú
reklámtáblák okozzák. A történelmi belváros épített környezetének, illetve a város többi
részének táji adottságainak és a reklámok elhelyezésének összhangja érdekében Sopron
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Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megalkotta a reklámhordozók és hirdető
berendezések elhelyezéséről szóló 41/2001. (X. 1.) önkormányzati rendeletét, valamint a
közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendeletét.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) előírja, hogy „Az építmény megvilágítását, a köz- és
díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell, elhelyezni és kialakítani,
hogy a fényhatás fényszennyezést ne okozzon.”
A Magyar Világítástechnikai Társaság az önkormányzatok számára készített
rendelettervezete négy területtípust határoz meg, ezek mindegyike megtalálható Sopron
területén is.
Zóna

Terület
jellege

A megvilágítottság
mértéke

E1

Természeti

Önmagában sötét

E2

Falusi

Alacsony mértékű világítás

E3

Elővárosi

Közepes mértékű világítás

E4

Városi

Nagyvárosi világítás

Példák
-

nemzeti parkok, védett területek
csillagvizsgálók környéke
falvak
rurális területek lakóövezetei
városi lakóövezetek
városközpont, üzleti negyed
ahol éjszakai aktivitás jellemző

Megvilágítási övezetek fajtái
(Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2010-2015)
Az övezetek kialakításának a lakosság éjszakai pihenése, a természetvédelem és a
csillagászati kutatások érdekében lehet fontos szerepe, továbbá jelenetős kihatása lehet
a város villamosenergia fogyasztására és a közkiadásokra. Ezekben a zónákban
fényterhelési határértékek meghatározása is várható, mert ma még nincs szabályozva.

A/17.8. ÁRVÍZVÉDELEM
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint a települések ár- és belvíz
veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a legveszélyeztetettebb településrész
határozza meg. Ez alapján Sopron nem veszélyeztetett településnek számít. Ugyanakkor
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – mint az Országos Vízügyi Főigazgatóság
(OVF)által kijelölt közreműködő – előzetes véleménye szerint a város jelentősen („A”
kategóriai minősítésben) veszélyeztetett a kisvízfolyások tekintetében a helyi árvizek
vonatkozásában, az Igazgatóság nyilvántartása és az önkormányzati védművek
felügyeleti ellenőrzési jegyzőkönyvei alapján.
A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és
kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló
178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet alapján készített előzetes kockázatbecslés szerint az
Ikva potenciális elöntési kockázatot jelent a település számára. Ugyanakkor az erre
épülő, az OVF által készítendő veszély/kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés
még nem valósult meg.
Az Ikva-patak vízhozama a város keleti oldalán (a Sós- és Liget-patakkal együtt) az
alábbi:


NQ1% = 38 m3/s,
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NQ3% = 27,0 m3/s,
NQ10% = 13,0 m3/s

Jellemző esése 3-4 ezrelék.
A patak medre rendezve lett a Híd u. – GYSEV híd közötti szakaszon, a rendezés itt kb.
1,0 m-es fenéksüllyesztéssel lett megoldva, így ez a szakasz alkalmas az NQ 1%-os
árvízszintek levezetésére.
A közelmúltban készült el egy tervdokumentáció az Ikva-patak rendezéséről: „Ikva-patak
többfunkciós mederrendezése és kapcsolódó tározók kialakítása Sopron térségében (A
tervet készítette: I. Controll Hajózási Kereskedelmi és Szolgálgató Kft –Munkaszám: 2VT/2007). Az Ikva-patak belterületi szakaszának, a Sós- és a Liget-patak 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.

Tervezett tározók (Forrás: I.CONTROLL Hajózási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
A vésztározók elsősorban a beépített területek védelmét szolgálják. Az állandó
vízfelületükön kívül a tározók mértékadó árvízszintjéig jelölt terület korlátozott
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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/17.9. KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK
A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák környezeti elemenként a Váti
Városépítési Kft. által 2012-ben készített „Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti
Tervének Felülvizsgálata – Környezeti Értékelés” c. munka alapján kerül bemutatásra.

Talaj
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. 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. A beépítés nem csak a belterületeken, hanem a
külterületeken is megindult, a korábbi szántó, illetve egyéb művelési ágú területeken
Sopron város határában, nagy területen zártkertes 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 csapadékvíz
elvezetésére árkokat és vízelvezető csatornákat létesítenek.
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 talajés kőzetszemcséket. 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
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csapadék gyakran jelentős mennyiségű talajt is magával visz, ami szintén eróziós
károkat jelent.
A talajok károsodásának következő nagy területét jelentik a szennyező-anyagok miatt
bekövetkező károsodások. A Soproni-hegyvidéken találhatók hazánk legsavanyúbb
talajai. 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. 1992-ben a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet végzett a
közlekedésből származó talajszennyeződés feltárására vizsgálatot Sopronban, a vizsgálat
eredményei alapján Sopron talajaiban nincs jelentős fémszennyezés. A Nyugatmagyarországi 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. 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.

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 Rákospatak esetében is. A Rákos-patak 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.
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 felszín közeli 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
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vízkészletet fogyasztó és esetlegesen szennyező magán kutak, hőszivattyúk
összességükben
lényeges
mennyiségű
vízkészletet
fogyaszthatnak,
jelentős
szennyezések forrásai lehetnek, ezekről azonban nincs pontos információnk.

Levegőminőség
A levegő egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhat, a pollen allergén hatását
fokozhatja. A mérési adatok mindkét légszennyező anyag tekintetében jelentős
határérték túllépésekről tanúskodnak.
A levegőminőség rossz állapota miatt az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
2004-ben levegővédelemmel kapcsolatos intézkedési programot írt elő.
A legsúlyosabb gond a nitrogén-dioxid koncentrációja. Az intézkedési program
megállapítja, hogy „a területen kibocsátott nitrogén-dioxid 86,1%-a közlekedésből
származik”.
Ugyancsak kedvezőtlen a helyzet a szálló por (PM 10) tekintetében, amelynek forrására
vonatkozóan ugyan nem áll rendelkezésre vizsgálat, vagy számítás, de más példák
alapján kijelenthető, hogy a közlekedés ebben is jelentős szerepet játszhat.

Zaj-és rezgésterhelés
Zaj- és rezgés terhelés esetén említendő környezeti konfliktus a közlekedés; habár az
útszakaszok útburkolatának felújítása javított valamelyest a zajállapotokon, a
járműforgalom azonban folyamatos zaj- és rezgéskibocsátást okoz.

Szennyvíztisztítás
A beruházásoknak köszönhetően 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 Ikva-patakot.
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A/18. KATASZTRÓFAVÉDELEM

A/18.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOZÁSOK
Alábányászott területek, bányatelkek, barlangok, pincék
Alábányászott területek
A bányaüzemekben
bányalejáratok

mélyműveléses

kitermelési

tevékenységet

végeztek.

Egykori

(Forrás: A Soproni-hegység térképe 2000.):














Borbála-akna
Erzsébet-akna
Henrik-akna
Hermes-akna
István-akna
József-akna
Mária-akna
Nándor-akna
Pál-akna
Rezső-akna
Soproni-akna
Szent István-akna
Új-Hermes-akna

Valamennyi mélyművelésű bánya bezárt. A bányajáratok felszíni vetületei alábányászott
területnek minősülnek. Ezek lehatárolására vonatkozó adatot a Bányakapitányság nem
szolgáltatott, így az egykori bányászkolóniák területét tekinthetjük érintettnek.
A települést két működő bányatelek érinti:



Sopron I. – homok,
Sopron II. – gneisz

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága a „Sopron I. –
agyag”védnevű bányatelek területén kijelölt bányaüzem VBK/2136-13/2012 számú
határozattal jóváhagyott bezárási munkáit VBK/3444-13/2012. számú határozatában
2013 januárjában elfogadta. Ezzel a bányászati tevékenység befejezését és a bányaüzem
bezárását a bányaüzemmel érintett terület újrahasznosítási céloknak (gyep, tó)
megfelelő kialakítása miatt engedélyezte.
Barlangok
Sopron barlangjai – amelyek a törvény erejénél fogva, azaz ex-lege védettek – a FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása, illetve az Országos
Barlangnyilvántartás alapján a következők:
#

Kat.sz.

Név

Hossz
(m)

Vertikális
kiterjedés
(m)

Mélység
(m)

Magasság
(m)

Hrsz.

1.

2892-16

Bécsidombi-barlang

24.1

1.3

0

1.3

4521/1

2.

2892-2

Ferenc-barlang

26

6.5

4

2.5

0932

3.

2892-3

Ottó-barlang

15

8.5

5.5

3

0932
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4.

2892-11

Pihenõ-kereszti
1.sz. barlang

16

4.5

0

4.5

0101

5.

2892-13

Pihenõ-kereszti
2.sz. barlang

15

3.5

0

3.5

0102/1

6.

2892-15

Pihenõ-kereszti
3.sz. barlang

5

1

0.5

0.5

0102/1

7.

2892-12

Pihenõ-kereszti
4.sz. barlang

4

1.5

0.5

1

0101

8.

2892-14

Pihenõ-kereszti
5.sz. barlang

2.3

2

1

Pincék
A soproni pincerendszerek kialakítása több okra vezethető vissza. A pincék többsége a
török elleni védelemre épült. Sok létesült borospince céljából. Néhány kriptáknak ad
helyet. A XX. században pedig óvóhely építésére is sor került.
A legjelentősebb pincerendszerek helye:









Rákóczi utca 37-39. /Területe kb. 1600 m2./
Szeder utca 4. /Az egyik legrégebbi, épen fennmaradt pince./
Petőfi tér 3. /Boltíves termekkel kialakított a történelmi városmag alatti
labirintushoz kapcsolódó pince. A labirintus része Flandorfer Ignác egykori
pincészete, valamint a Rákóczi utca alatti bor-kazamaták./
Orsolya tér R.k. ált. iskola alatt /Régészeti emlékek: római eredetű fürdő és
középkori bástya-maradvány./
Sopronbánfalvai Pálos-kolostor /Kriptához kapcsolódó járatok./
Lehár Ferenc utca, Kurucdomb alá vezet /Több száz férőhelyes óvóhely./
Rákóczi utca /1870-ben épült a közel 1000 méteres Lenck pince./

A pincék közül közel 40 db az Önkormányzat tulajdonában, és majdnem ugyanennyi
magántulajdonban van. A pincék közül 50 életvédelmi óvóhely céljára is alkalmas
állapotban van. A II. Világháború idején számos pince beomlott, az ötvenes években
pedig szándékosan eltorlaszoltak jó néhány járatot.
(Forrás: http://www.hirextra.hu/2007/11/15/labirintus-a-fold-alatt)
A Soproni-hegység további mesterséges üregei:


Szálasi-óvóhely
/1941-ben épült bunker, ahol Szálasi az ország elhagyása előtti utolsó idejét
töltötte./

(Forrás: http://geogr.elte.hu/nonkarstic/txt_sopron.htm)
Csúszás- és süllyedésveszélyes területek
A településen több felszínmozgás-veszélyes terület van. Három található Sopron
városában, három Balfon, a többi Ó-Hermesen, Új-Hermesen és Brennbergbányán,
valamint a közöttük lévő területen.
1979-ben elkészült a megye felszínmozgásainak katasztere, a Központi Hivatal
megbízásából. Ez a felmérés három felszínmozgást regisztrált Brennbergbánya
belterületén, valamennyit már befejezettnek nyilvánította. Mindhárom a korábbi
bányászati tevékenységhez kapcsolódott. 1992-ben a Brennbergbányától Ny-ra eső
külterületen történt felszínmozgás, ezt egy erdészeti feltáró út nem megfelelő
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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.
Brennbergbányán 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.

Építésföldtani korlátozások (Forrás:Veszprémi Bányakapitányság)
Földrengésveszélyes területek
Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer alapján
készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus
jellemzői mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet,
valamint a talajvízszint helyzetét.
Az adatok alapján Sopronban 1,3-1,4 m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA)
értéke. Ezzel a közepesen aktív területeknek minősülő magyarországi értékek átlagát
mutatja.
A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium adatai alapján a térségben a
legutóbbi földrengés 2013. október 2-án este 19 óra 17 perckor volt. A Richter-féle skála
szerinti 4,2-es erősségű földrengés epicentruma az alsó-ausztriai Baden közelében volt.
Sopron MJV területén a Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat on-line állomása működik.
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(Forrás:
http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-esfoeldrengesveszely)

A/18.2. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG
Árvízveszélyes területek
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása, valamint az önkormányzati
védművek felügyeleti ellenőrzési jegyzőkönyvei alapján Sopron MJV kül- és belterülete
egyaránt jelentősen – „A” kategóriai minősítésben – veszélyeztetett a kisvízfolyások
tekintetében, a helyi árvizek vonatkozásában.
Sopron területén az Ikva-patak jelent potenciális elöntési kockázatot a település
számára a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a
veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről,
tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet alapján készített előzetes
kockázatbecslés szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által készítendő
veszély / kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés az elkövetkező években fog
megvalósulni.
AZ Ikva-patak fejlesztéséről külön tervdokumentáció készült: „Ikva-patak többfunkciós
mederrendezése és kapcsolódó tározók kialakítása Sopron térségében (A tervet
készítette: I. Controll Hajózási Kereskedelmi és Szolgálgató Kft –Munkaszám: 2VT/2007).
Az Ikva-patak belterületi szakaszának, a Sós- és a Liget-patak rendezésén felül, a
közelmúltban elkészültek az Ikva-patakon a vésztározási lehetőséget biztosító
létesítmények tervei két helyszín viszonylatában. Ezek:



az Ikva-patak deltájánál és
Sopronban az országhatárhoz közel az Ikva- és a Sós-patakon.
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A Nemzeti Vízstratégia /2013. novemberi szövege/ kimondja:
„a méretezés alapja a jövőben ne a statisztikai alapú 1%-on alapuló MÁSZ
(mértékadó árvízszint), hanem az eddig bekövetkezett legnagyobb vízállás, az LNV
legyen.”
A Fertő tó esetében – az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján
– a mértékadó árvízszint 116,00 mOAf.
A 30/208. (XII. 31.) KvVM rendelet alapján:
„A Fertő tó egységes kezelése érdekében a jogi partvonalon belül a nyilvántartási
magassági értékek az osztrák nyilvántartási alapszintre (mOAf.) vonatkoznak, jogi
partvonalon kívül a Balti (mBf.) alapszint használata kötelező. A kapcsolódó területek,
létesítmények és vízrendszerek esetén a terveken mindkét alapszintet fel kell
tüntetni. A Balti alapszint az Osztrák alapszintnél 0,585 m-rel alacsonyabban van
(kiszámítás: mBf = mOAf–0,585m)” [30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 3. melléklet]
A magassági adatok értelmezéséhez fontos információ, hogy a magyar és az osztrák
Adria feletti magassági rendszer nem azonos. Az osztrák Adria feletti középtengerszint a
Fertő tó környezetében mintegy 9 cm-rel magasabb a Nadapi alapszintnél.
A Fertő tó jogi partvonalon belüli tómeder területe kizárólagos állami tulajdonban van, a
FHNPI és az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében.

Belvízveszélyes területek
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2013. novemberi adatszolgáltatása alapján Sopron
közigazgatási területe belvízzel nem veszélyeztetett.
Az adatot a térségi területrendezési terv is megerősíti, hiszen a Győr-Moson-Sopron
megye TrT 3/14 számú mellékletének, a rendszeres belvízjárta terület övezetéről szóló
tervlapja sem tüntet fel érintettséget.

Mély fekvésű területek
Sopron közigazgatási területének legmélyebb részei a Fertő-medencében vannak. Itt
javarészt
nádas,
láprét
található;
melyek
katasztrófavédelmi
szempontból
kockázatmentesnek mondhatóak.

Árvíz- és belvízvédelem
A témában lásd A/17.8. fejezetben szereplő szöveget.

A/18.3. EGYÉB
Erózióveszélyes területek
A MePAR-ból származó alábbi ábrán kékkel a több irányú, erősen lejtős (12-17%
közötti), sárgával a 17% feletti lejtésű területek szerepelnek.
(Forrás:https://www.mepar.hu/revgis8_patch.php?telep=271&orient=C&Submit=Tov%E
1bb+%3E)
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 35-42. §-ai előírásokat
fogalmaztak meg a talajvédő termőföldhasználattal kapcsolatosan. Az előírások között a
36. § a földhasználó erózióval veszélyeztetett területen való kötelességeit sorolja fel,
amelyek a lehatárolt területekre vonatkoznak.
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Földtani adottságok
Magyarország felszíni földtani térképe alapján Sopron városrészei rendkívül tagolt
földtani adottságokkal rendelkeznek.

Forrás: http://mafi-loczy.mafi.hu/Fdt100/
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A/19. ÁSVÁNYI NYERSANYAGLELŐHELY

A/19.1. BÁNYATELKEK
A kedvező talajtani adottságok révén a bányászat régóta jelen van Sopron környékén,
ugyanis Brennbergbányán nyílt meg az ország első szénbányája. „Egy soproni
szögkovács fedezte fel az 1750-es években, hogy a felszínre kibúvó szén tüzet fogott. A
város rövidesen külfejtéssel kezdte el bányászni az »égő követ«. Még a XIX. század első
felében is ez a bánya volt Magyarország legnagyobb szénbányája. Hajózható csatorna
építését is tervbe vették Bécs és Sopron között, hogy a szenet könnyebben szállíthassák
az osztrák fővárosba. A II. Világháború után államosították a bányát, majd a művelést
beszüntették, a nagy mélységben folyó munka technikai nehézségeire hivatkozva. 1956
novemberében még egyszer sor került a brennbergi szén felhasználására. A forradalom
napjaiban ezzel a szénnel biztosították Sopron kórházainak és legfontosabb üzemeinek
ellátását.” (Forrás: http://www.sopronikirandulas.hu/sopron/brennbergbanya.html)
Sopron város területén – a Veszprémi Bányakapitányság nyilvántartása szerint - jelenleg
két 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.

/A témához kapcsolódóan lásd az Építésföldtani korlátozások című A/18 fejezet anyagát./
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Különleges bányaterületek a működő bányatelkek területei: Sopron I. homokbánya,
illetve a Kő-hegyi Sopron II. gneiszbánya területe.
Az Aranyhegyen lévő Sopron I. agyagbánya rekultivációját követő bezárására sor került.
A bányatelkek művelésének felhagyását követően a tájrendezés és a jövőbeli
területfelhasználás céljának megfelelő rekultiváció elvégzése szükséges; a sebzett
területek természetes, gyógyító hellyé alakítása.

A/19.2. MEGKUTATOTT ÁSVÁNYI NYERSANYAGLELŐHELYEK
A hatályos Országos Területrendezési Tervben (OTrT) az ásványi nyersanyagvagyonterület a következőképpen definiált:
„kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben
a megállapított bányatelekkel lefedett és bányatelekkel le nem fedett, az állam
kizárólagos tulajdonát képező, az Országos Ásványanyag Nyilvántartás szerint
nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei találhatók,”
Bányatelekkel nem lefedett ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület a Kópháza felé eső
megkutatott agyagvagyon (0455/2-21 hrsz.-ú területrész) a Bányakapitányság
adatszolgáltatása szerint.
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 hatályos OTrT alapján ásványi nyersanyagvagyon terület övezetére vonatkozó
szabályok a következők:
19/B. §: (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak
olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az
ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.
A
megyei
területrendezési
tervben
szereplő térségi övezet megnevezése
(ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
övezete) nem egyezik meg a hatályos
OTrT-ben
szereplő
övezet
(ásványi
nyersanyagvagyon-terület
övezete)
megnevezésével, így ennek lehatárolása
– amely a település teljes közigazgatási
területével került megadásra – jelen
esetben nem mértékadó.
(Forrás: GYMS Megye TrT)
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A/20. VÁROSI KLÍMA
2011-ben, az Európai Unió magyar elnöksége keretében a Belügyminisztérium és a VÁTI
Nonprofit Kft. szakemberei kidolgoztak Klímabarát városok – Kézikönyv az európai
városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről címmel egy
alapdokumentumot, amely a városok szemszögéből foglalkozott a klímaváltozás
hatásaival, és ennek megelőzésére, mérséklésére tett lépésekkel. Ennek megállapításai
mentén tekintjük át Sopron adottságait, hogy a klímaváltozásra való felkészülés
optimális megoldása születhessen meg.
(Forrás: Belügyminisztérium – VÁTI Nonprofit Kft. (2011.), Klímabarát városok –
Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről,
Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest)
A klímaváltozás hatásai ma még felmérhetetlenek. Történelmi ismereteink azonban jó
kiindulási támpontot jelentenek. A Science magazin 2011. februári számában egy
nemzetközi kutatócsoport elemezte Európa elmúlt 2500 évének klímaváltozását.
Megállapították többek között, hogy a Római Birodalom bukásában az éghajlat változása
egyértelműen közrejátszott. (http://www.sciencemag.org/content/331/6017/578.full)
(Forrás: 2500 years of europeanclimatevariability and human susceptibility, Science 4
February 2011: Vol. 331 no. 6017 pp. 578-582)

A/20.1. KLÍMAVÁLTOZÁS
Hatásai










Hőmérséklet:
o csúcshőmérséklet emelkedik,
o nyári hőhullámok hossza nő,
o fagyos napok száma csökken.
csapadék:
o szélsőséges csapadékviszonyok,
o évi csapadékösszeg csökken.
Időjárás:
o erős viharok,
o villámveszély.
A klímaváltozás következményei:
o hőség,
o vízhiány,
o árvíz,
o erdőtűz,
o erózió,
o élettér-változás.
Energia:
o nem megújuló energiaforrások fogynak,
o CO2 kibocsátás üvegházhatást eredményez,
o a mai energiaszint nem tartható.

Mitigáció (csökkentés) eszközei


Klímatudatos szemléletmód kialakítása:
o fogyasztás visszafogása,
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o csomagolóanyagok elhagyása,
o víztakarékos szemléletmód,
o újrafelhasználás,
o helyi termékek preferálása.
Növényzet telepítése:
o zöldfelületek növelése,
o erdősítés.
Kompakt városszerkezet:
o többközpontúság,
o tagoltság (zöldterületi hálózatok, szélcsatorna),
o térbeli/területi optimalizálás,
o környezetbarát közlekedés,
o barnamezős területek felújítása.
Helyi piacok ösztönzése:
o szállítási igény csökken, fenntarthatóság megteremtődik.

Adaptáció (alkalmazkodás) eszközei



Napvédelem, árnyékolás, klimatizálás.
Klímatudatos építészeti eszközök igénybevétele.

A/20.2. SOPRON ADOTTSÁGAI, MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJA
Éghajlati jellemzők
A viszonylag alacsony Soproni-hegység, és nyugati magasabb szomszédjai enyhe
főnjellegű hatást okoznak Sopron környékén, sőt az egész Fertő-medencében, ami a
környékénél melegebb és szárazabb éghajlatot eredményez. A város éghajlata
mérsékelten hűvös, nyugaton mérsékelten nedves, amely kelet felé fokozatosan válik
mérsékelten szárazzá. Az ariditási (szárazsági) index értéke helytől függően 0,93–1,06
közötti, amely az utóbbi évtizedekben folyamatosan növekszik.
Aszályindex területi eloszlása az 1931-2010 közötti tíz legaszályosabb évben.

Forrás: http://www.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf
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Az Aszálystratégia konzultációs anyagában szereplő térkép alapján Sopron a kevésbé
veszélyeztetett térséghez tartozik, köszönhetően jelentős erdőállományának.
A napsütés évi összege kb. 1780–1800 óra körül van, nyáron 680-690 óra körüli, télen
mintegy 175 óra napfénytartamra lehet számítani. A napsugárzásból származó energia
éves egyenlege a lehullott csapadéknál több víz elpárologtatására is képes lenne, de az
aszály nem gyakori jelenség a tájon.
Az évi középhőmérséklet a nyugati részeken 8,5°C, keleten 9,8°C körüli, a
tenyészidőszaké 15,0 és 16,5°C közötti. A fagymentes időszak hossza nyugaton 175-180
nap, keleten 190 nap. A csapadék évi összege általában nyugaton 700-750 mm, a város
középső részén 640-660 mm, keleten 600 mm körüli. A tenyészidőszak csapadéka a
földrajzi fekvéstől függően 480-360 mm körüli. A hótakarós napok száma a tengerszint
feletti magasságtól függően 35-45 nap.
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.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését erdőterületek kijelölésével,
természetes élőhelyek védelmével, közlekedés-hálózati fejlesztésekkel lehet elérni. Az
éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés egyik eleme az árvíztározók létesítése a Sósés Ikva-patakon.
(Forrásul a Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata –
Környezeti Értékelés; (Váti Városépítési Kft., 2012) és a Magyarország Kistájainak
Katasztere. Szerkesztette Dövényi Zoltán. (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
Budapest, 2010) szolgált.)

Napenergia

(Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch05.html)
Sopronban a globális sugárzás átlagos évi összege 4176 MJ/m2. Ezzel az ország
átlagosan legkevesebb sugárzást kapó területei közé tartozik. A téli hónapokban
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(november, december, január, február) azonban a Sopron évi átlagát jelentősen
meghaladó településeknél is kedvezőbb havi átlagos globális sugárzás éri a területét.
A napenergia tehát – elsődlegesen a téli időszakban – jelentős értéket képvisel.

Szélenergia
Évi átlagos szélsebességek (m/s) és az uralkodó szélirányok Magyarországon (20002009.)

(Forrás:
http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel/)
Az átlagos szélsebesség alapján hazánkat a mérsékelten szeles vidékek közé sorolhatjuk,
a szélsebesség évi átlagai Magyarországon 2-4 m/s között változnak, de lokálisan ettől
jelentősen eltérő értékek is megfigyelhetőek. A szélsebességnek jellegzetes évi menete
van, legszelesebb időszakunk a tavasz első fele, míg a legkisebb szélsebességek
általában ősz elején tapasztalhatók.
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 medenceperemi fekvésnek köszönhető. A Fertő mentén az Alpokat megkerülő szelek jellegzetesen
észak-nyugatias és délies dominanciájú gyakorisággal fordulnak elő; az átlagos
szélsebesség 3,5 m/s körüli, de a hegycsúcsokon 4–4,5 m/s körüli. Ezekkel az értékekkel
a hazai viszonyok között a szélenergia hasznosítására potenciálisan alkalmas
területnek tekinthető.
Fenti megállapítást támasztják alá a történeti adatok. Ezek alapján, Sopron területén
több szélmalom is üzemelt, pl. a Kurucdombon két darab. Az 1841-ben épült klasszicista
szélmalom ma ipari műemlék. A másik ún. csonka szélmalmot a 60-as években
alakították át meteorológiai állomássá.

Vízenergia
A Rák-patak mentén malmok sorakoztak 1830-32-ben.
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(Forrás: http://www.hidrologia.hu/portal/letoltes/rak_patak.pdf)
A vízenergia hasznosításának tehát történelmi előzményei vannak.

Geotermikus energia


Míg az ország legnagyobb részén 3000-4000 m között érhető el a 200°C-os
kőzethőmérséklet, addig Sopron körzetében csak 5000-5500 m között. A geotermikus
energia jelentős kitermelésével tehát nem lehet számolni e területen.
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HELYZETÉRTÉKELÉS

B/1. A HELYZETELEMZÉS SZINTÉZISE

B/1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE

Társadalom
Demográfia, népesség

Sopron népességszáma a második világháború befejeződése óta folyamatosan emelkedik
– időszakonként eltérő dinamikával. A bővülés üteme az országos folyamatokkal
szemben 2001 és 2011 között kifejezetten nagy volt (a két népszámlálás között 7%), a
megyei jogú városok közül kizárólag a fővárosból nagy számban kiköltözők
népességnövelő hatásának kitett Érd lakossága bővült a sopronit meghaladó mértékben.
A növekedés összetevőit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a gyarapodás nem a
természetes szaporodásnak köszönhető, ugyanis a halálozások aránya évi két ezrelékkel
meghaladja a születésekét, vagyis inkább természetes fogyásról beszélhetünk. A negatív
természetes egyenleget ugyanakkor határozottan ellensúlyozza az osztrák munkaerőpiac
földrajzi közelsége gerjesztette magas vándorlási többlet, melynek eredményeként
Sopron lakónépességének száma még úgy is majd 4 ezer fővel emelkedett (2011-ben
59.631 fő), hogy számottevő szuburbanizációs folyamat is észlelhető volt, főleg Harka,
Ágfalva, Fertőhomok, Hegykő, Hidegség és Kópháza irányába.
A döntően a keleti országrészek felől érkező migráció a népszámlálás óta fokozódott: az
önkormányzati népesség-nyilvántartás adatai szerint 2013. év végén Sopron
lakónépessége (állandó lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezők összesen)
meghaladta a 64 ezer főt.
Az újonnan beköltözők jellemzően fiatal felnőttek és családok, melynek köszönhetően a
korábban súlyos problémaforrásként prognosztizált elöregedési folyamat számottevően
lassult. A 15 év alatti lakosság népességen belüli aránya (14%) országosan jónak
tekinthető, ami a szintén átlagosnál magasabb 60 év felettiek arányával (23,4%) együtt
azt mutatja, hogy a gazdaságilag aktív népesség relatív alacsony súllyal bír a helyi
társadalomban. Sopron lakosságának nemek szerinti összetételében az országos jegyek
rajzolódnak ki: a fiatalabb korcsoportokban (0-29 éves korúak) egyértelmű férfitöbblet
tapasztalható, a 30-49 évesek csoportjában a nemek közel azonos súllyal reprezentáltak,
majd 50 éves kor felett a női korcsoportok mind nagyobb túlsúlya figyelhető meg.
A lakosságszámot városrészek szerint vizsgálva megállapítható, hogy bár a Belváros
Sopron népességének még most is közel egyharmadát adja (18.243 fő), a Jereván
lakótelephez (9.850 fő) hasonlóan olyan idősödő korszerkezetű városrész, amely 2001 és
2011 között abszolút számban is veszített népességéből. Ezzel szemben minden más
városrész jelentős, 10%-ot meghaladó mértékű lakosságszám-bővülést könyvelhetett el
(a népesebbek közül a Lőverek 16,3%-os növekedéssel 15.658 főre, Kurucdomb 19,2%os bővüléssel 6.416 főre nőtt). Az Északi városrész lakosságszáma még drasztikusabban
változott: a 2011-ben számlált 4.090 fő a 10 évvel korábbi érték közel 2,5-szerese – ez
egyben a legfiatalosabb korösszetételű városrésszé is vált.
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Képzettség

Sopron lakossága egyértelműen magasan iskolázottnak tekinthető: a szinte teljes körűvé
vált általános iskolai végzettség mellett 2001 és 2011 között 10,1 százalékponttal nőtt a
közép- és 5,4 százalékponttal a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. 2011-ben
így Sopron 18 év feletti lakosságának 56,7%-a rendelkezett érettségivel, míg a 25 év
feletti népességből a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 21,2%-ra emelkedett.
Az országos átlaghoz viszonyítva mindkét érték kiváló, a régión belül azonban Győr,
Szombathely és Zalaegerszeg is megelőzi Sopront ezen a téren.
Az összességében kedvező általánosan magas szintet némileg árnyalják a városon belül
kirajzolódó különbségek. A Lőverek lakói igen magas felsőfokú végzettségi arányával (a
megfelelő korú népesség 29%-a) szemben áll a Jereván ltp., ahol fele akkora a felsőfokú
végzettségűek, de kétszer akkora, 11,4% a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
(ez utóbbi az aktív korúak arányában számított érték).

Foglalkoztatottság

Sopronban a foglalkoztatottsági statisztikákat vizsgálva felemás képet kapunk. 2011-ben
a gazdaságilag aktív népesség teljes lakosságon belüli aránya 47,6% volt, amely
minimálisan meghaladja ugyan az országos átlagot, a három legfejlettebb magyarországi
régió nagyobb városai közül ugyanakkor kizárólag Dunaújvárost előzi meg.
A foglalkozásban állók döntő többségének a szolgáltatások és a szellemi tevékenységek
ágazata biztosít megélhetést, az ipar szerepe csupán 25%-os. A legutóbbi népszámlálás
szerint Sopront nagyon kedvező, 6,5%-os munkanélküliség jellemzi a gazdaságilag aktív
népességen belül. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyilvántartott, regisztrált
álláskeresők száma 2013 októberében 538 fő volt – az aktív korúak 1,6%-a. A tartós
munkanélküliség mutatószáma még ennél is kedvezőbb: az egy éven túl állást keresők
csak minimális, 0,2%-át alkotják a munkavállalási korúaknak, amellyel a város
nagyságrendekkel megelőzi a megyei jogú városok többségét, még az ugyancsak
kimagaslóan jó értékekkel rendelkező Érdet, Szombathelyt, Győrt, de a fővárost is. A
városban nem figyelhető meg az ország más területein gondot okozó akut
munkanélküliség, munkaerő-piaci szerkezete stabil. Fontos azonban látni, hogy ez a
kedvező állapot döntően nem a helyben rendelkezésre álló munkahelyek nagy számának,
hanem az osztrák munkaerőpiac megnyílásának, illetve földrajzi közelségének
köszönhető. És noha a Nyugat-Dunántúl régió – és ezen belül Sopron –
foglalkoztatottsági mutatói belföldi viszonylatban kifejezetten jónak tekinthetők, a térség
az elmúlt évek lassú felzárkózása ellenére is jelentősen kedvezőtlenebb társadalmifoglalkoztatási szerkezettel rendelkezik pl. a szomszédos Burgenland tartományhoz
képest.

Életminőség, jövedelmi viszonyok, lakáskörülmények

Sopronban az ezer lakosra jutó adózók száma 454 fő, amellyel a megyei jogú városok
rangsorának mindössze 15. helyét foglalja el, az elmúlt tíz évben bekövetkezett 5,5%-os
csökkenés eredményeként. Még kedvezőtlenebb a kép, ha az egy adófizetőre jutó
adóalapot képező jövedelemátlagot vizsgáljuk, melynek értéke Sopronban 2011-ben
1.634.386 Ft volt – ennél alacsonyabb értéket a megyei jogú városok közül kizárólag
Salgótarján és Hódmezővásárhely esetében regisztrált az Adóhivatal. 2001 és 2011
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között az SZJA alap a megyei jogú városok közül Sopronban nőtt a legkisebb mértékben,
mindössze 62,9%-kal (nominálértéken), szemben a legmagasabb jövedelmekkel
rendelkező városok 80% körüli emelkedésével. Ennek egyik oka a fejlett, innovatív ipari
nagyvállalatok hiánya, de emellett nagyon jelentős szerepet tulajdoníthatunk annak is,
hogy a határ túloldalán munkát vállaló, általánosságban jóval magasabb keresettel
rendelkező több ezer soproni lakos bérjövedelme nem Magyarországon realizálódik.
Az alacsony SZJA alap által jelzett lakossági szegénységnek ellentmond, hogy az ezer
főre jutó személygépjárművek számát tekintve Sopron a megyei jogú városi rangsor élén
áll 366 db-bal. A látványosan magas érték a relatív jólét mellett visszavezethető a
városból a szomszédos Burgenland tartományba ingázók saját gépjármű-használatának
szükségességére. További magyarázó faktor a nem természetes személyek tulajdonában
álló személygépjárművek viszonylag magas aránya.
A KSH 2011-es adatai szerint Sopronban 26.876 lakás található: az ezer lakosra jutó 418
db lakás országos viszonylatban alacsony értéknek tekinthető. A lakások átlagos
alapterülete 70 m2, 3,9%-uk alacsony komfortfokozatú: ezek jellemzően a második
világháború előtt épült, Sopron történelmi városrészeiben található lakások. Az arány 10
év alatti jelentős javulása (2001-ben még az összes lakás 9,7%-a alacsony
komfortfokozatú volt) részben a relatíve magas lakásépítési kedvnek, másfelől pedig az
alacsonyabb komfortfokozatú lakások komfortosításának, ill. több esetben azok
megszüntetésének köszönhető.
Sopronban 2001 és 2011 között 4.852 db lakás épült (nagyobb részük az évtized első
felében) – ezek a jelenlegi lakásállomány 18,1%-át teszik ki. A nagyszámú lakásépítés
ellenére még mindig jelentős lakáshiány jellemzi Sopront. Az eladó lakások átlagára és
különösen a kiadó lakások bérleti díjai nemcsak az országos átlagnál magasabbak, de
mostanra több esetben már a budapesti belvárosban jellemző értékeket is meghaladják.
A lakások iránti egyre növekvő igényt a külsőbb városrészekben megvalósuló zöldmezős
ingatlanfejlesztések próbálják kielégíteni. Az elmúlt 10 év virágvölgyi és aranyhegyi
fejlesztéseinek hatására az Északi városrészben a lakások száma a 2001-es 637-ről közel
háromszorosára, 1.785-re nőtt. Kurucdomb lakásállományának növekedését legnagyobb
mértékben a Pihenőkereszt és Apácakert lakóparkok gerjesztették, míg a Lőverek
városrészben az Ágfalvi úti lakópark kiépülése eredményezett jelentős többletet.

Közbiztonság, közrend

A sokáig példás közbiztonsági helyzettel rendelkező Sopron bűnügyi helyzete az elmúlt
évek társadalmi folyamatainak, a gazdasági migránsok nagyszámú beköltözésének
eredményeként a rendőrség erőfeszítései ellenére is kismértékben romlott. A 2012. évi
KSH adatok alapján az összes regisztrált (2.268 db) és a kiemelt bűncselekmények
(1.117 db) száma egyaránt emelkedett – a 2013-as előzetes adatok ugyanakkor újra
javulást jeleznek.
Különösen szembetűnő volt az elmúlt években a személy elleni bűncselekmények (142
db) és a kábítószerrel való visszaélések (119 db) számának emelkedése. A vagyon elleni
bűncselekmények száma az intenzív megelőző intézkedések és a gyakoribb, célzott
járőrözés hatására csökkent – ezek elkövetői gyakran utazó bűnözők. Az azonosított
bűnelkövetők között egyre emelkedik a fiatalabb korcsoportok aránya (egyharmaduk 24
évnél fiatalabb), és Sopronban viszonylag újkeletű problémaként megjelent a
megélhetési bűnözés és a prostitúció. Országos viszonylatban ugyanakkor Sopron
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az említett kisebb problémák ellenére is kitűnőnek

A helyzetfeltárás során azonosított főbb társadalmi problémák








A város elöregedése a főleg fiatal beköltözőknek köszönhetően lassult, hosszú
távon azonban Sopron számára is kezelendő problémát jelent;
Az elmúlt évek rohamos gazdasági migrációja mind súlyosabb társadalmi-szociális
konfliktusforrásként jelenik meg a városban;
Az Ausztriában dolgozó soproniak külföldön adóznak, ezért a város oktatási,
egészségügyi, városüzemeltetési stb. költségeihez nem járulnak hozzá az elvárt
mértékben;
Az alacsony munkanélküliségi ráta ellenére a kevés helyi munkahely és alacsony
az adófizetők aránya;
Jelentős lakáshiány alakult ki, az albérletek ára irreálisan megemelkedett;
A Belvárosban még mindig számottevő az alacsony komfortfokozatú lakások
aránya, melyek modernizálását a szigorú műemlékvédelmi előírások is
hátráltatják.

Köznevelés, oktatás
Demográfiai jellemzők

A megyei jogú városok nagy részénél megfigyelhető fogyó népesség Sopronra nem
jellemző, ellenkezőleg: a város lakónépessége az utóbbi két népszámlálás (2001, 2011)
adatait tekintve 7%-os növekedést mutat.
A demográfiai adatokból az is kitűnik, hogy a növekedést nem a soproni
gyermekszületések számának emelkedése okozza, hanem a belső, döntően gazdasági
migráció. Az ideiglenesen itt tartózkodó lakosságra jellemző, hogy gyermekeik
Sopronban veszik igénybe az alapfokú közoktatást.
2012-ben a lakónépesség és az állandó népesség közötti 3% körüli eltérés már olyan
arányú, hogy hatást gyakorol a közszolgáltatások kapacitás-tervezésére a szociális és
egészségügyi ellátórendszer mellett az alapfokú közoktatásra is.

Az utóbbi évek jogszabályi változásai

Az elmúlt 3 évben országos szinten jelentősen átalakult a közoktatási feladatellátás
rendszere az időközben megjelent jogszabályi változások – elsősorban a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, röviden Nkntv. - miatt, melyek értelmében
az alapfokú köznevelés feladatait 2013. jan. 1-jétől Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata működtetőként látja el, míg korábban az Önkormányzat fenntartásában
működtek. Kivétel ez alól az óvodák egy része, melyek döntő hányadát továbbra is
Sopron MJV Önkormányzata működteti. Ezen kívül vannak egyházi, alapítványi és
egyetemi fenntartású óvodák is.
A korábban önkormányzati fenntartású, 5 általános iskola 2013-tól a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) Soproni Tankerület fenntartásába, míg a
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középiskolák egy része a KLIK Soproni Tankerülethez, bizonyos intézmények pedig a
Győri KLIK-hez kerültek.
A Nyugat-magyarországi Egyetem fenntartásában két óvoda és egy szakközépiskola
működik.
A Soproni KLIK a fenntartója továbbá a Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (továbbiakban EGYMI), a Doborjáni Ferenc EGYMI és a Kozmutza
Flóra EGYMI, valamint a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek.

Óvodai nevelés

2012-ben összesen 22 feladatellátási helyen működik Sopronban óvoda, melyből 3 óvoda
összesen 11 tagóvodával tartozik Sopron MJV Önkormányzata fenntartásába. Az
intézményekbe beírt gyermekek száma 2012-ben 2.088 fő (forrás: KSH).
Megállapítható, hogy a fenntartói háttér 2013. évi változásával Sopron arányaiban óvodái
működtetésére költi a legtöbb saját forrást. Az óvodák teljes kapacitás-kihasználtsággal
működnek, de a férőhelyek száma szűkös volt, melyet döntő részben a magas migráció
okozott. A város folyamatosan törekszik a férőhelyek bővítésére. 2013-ban a Rozália u.
3. sz. alatti kurucdombi óvoda 1 csoporttal, illetve a Gesztenyés körúti tagóvoda 2
csoporttal, összesen plusz 75 férőhellyel bővült. A 2014-ben megvalósuló projekt
keretében, a Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf bővítésével a szakemberek szerint
rövidtávon megoldottá válik a kapacitás-probléma, azonban az eddigiekhez hasonló
arányú migráció esetén néhány éven belül ismét bővítés lehet szükséges.

Alapfokú oktatás

A KSH adatai alapján a soproni általános iskolai feladatellátási helyek száma 2012-ben 13
(2001-ben 15 volt). 2001-ben 217, 2012-ben már csak 190 iskolai osztály működött. Az
intézmények nappali oktatásban részt vevő tanulóinak létszáma 2012-ben 4.242 fő,
amely a 2007-es adatnál közel 3%-kal több. Sopronban 2001-2012 között a 8.
évfolyamosok számának 14,6%-os csökkenése és az első évfolyamosok 13,5%-os
gyarapodása történt. A demográfiai hullámvölgy hatását a betelepülő családok száma
ellensúlyozza az alapfokú oktatásban.
Az általános iskolai elhelyezés mind a városban, mind pedig a kistérségben megoldott. A
KLIK és az érintett szervezetek biztosítják a gyermekek/tanulók igényeinek megfelelő
oktatáshoz jutás szervezeti, ill. tárgyi feltételeit a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően. A helyi szakemberek véleménye szerint Sopronban fejlett az alap- és
középfokú oktatási intézményrendszer, a helyi iskolákban eredményes szakmai munka
folyik jól képzett pedagógusokkal.
A helyi köznevelési intézményekre nehezedő, az eseti jelleg miatt előre nehezen
tervezhető többletterhelés mellett további probléma, hogy a hivatalos statisztikákban
meg nem jelenő „árnyéklakosok” számát – és így a jövőbeli ellátórendszerrel kapcsolatos
igényeket is – csak becsülni lehet, mely megnehezíti az előre tervezést.
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Középfokú oktatás

Míg 2001-ben 18 feladatellátási helyen, addig 2012-ben már csak 15 helyen folyt a
városban középiskolai oktatás. A középiskolai tanulók száma 2010-től a 14-17 éves
korcsoport számának mérséklődése következtében szintén csökken: 2012-ben 4.525 fő
(forrás: KSH). A középiskolák térségi, regionális beiskolázással bírnak, sok a más
településekről bejáró tanuló. A faipari képzésre (Handler SZKI) még szélesebb, dunántúli
hatókörű.
Országos és soproni probléma is, a jelenleg 10-12 év alatti népesség jelentős fogyása,
mely miatt 10 év múlva mintegy 30%-kal kevesebb lesz a 15-25 éves korosztály
létszámaránya, mely tendencia negatívan érinti a közép-és felsőfokú oktatási
intézményeket: férőhelycsökkentést, de intézmények bezárását is eredményezheti.
A város középiskoláiban a tanulói létszám vegyes képet mutat: a gimnáziumokban
mérsékelt növekedés, a szakközépiskolában mérsékelt csökkenés, míg a szakiskolákban
hullámzó létszám mutatkozik.
Az 5 KLIK által fenntartott középfokú intézmény mellett a Berzsenyi Dániel Evangélikus
Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola, valamint a Szent Orsolya Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium egyházi; a Lippai János Kertészti Szakképző Iskola és Kollégium a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola
és Kollégium pedig a Nyugat-magyarországi Egyetem fenntartásában működik. A
Danubius Hotels is működtet Szakképző Iskolát és Kollégiumot. Továbbá, egy önálló, 250
fő befogadására képes, koedukált Középiskolai Kollégium is működik, mely jól kihasznált.
Három intézményben működik speciális szakképzés azon diákok számára, akiket a
szakértői vélemény alapján szegregált formában szükséges nevelni.

Városrészi elhelyezkedés

Városrészi elhelyezkedésüket tekintve a soproni köznevelési, oktatási intézmények a
lakósűrűséghez igazodva a Belvárosban összpontosulnak, de a különböző típusú
intézmények – bölcsődék, óvodák, általános iskolák és középiskolák – a másik két
legsűrűbben lakott városrészben (Jereván ltp. és Lőverek) is megtalálhatók
lakónépesség-arányosan. A nevesített városrészeken kívül, Sopron közigazgatási határán
belüli területeken (Brennbergbánya, Sopronkőhida-Tómalomfürdő, Balf) van még 4
óvodai telephely, és 3 általános iskolai tagintézmény. A Doborjáni Ferenc NevelésiOktatási Központ Bánfalva és Brennbergbánya között félúton található.

Fejlesztési szükségletek

Az utóbbi évek fokozatosan megvalósuló korszerűsítései mellett, további köznevelési
intézmények találhatók Sopronban, melyek infrastrukturális fejlesztése időszerű. Az
akadálymentesítés – különösen a komplex, info-kommunikációs - hiánya és az
eszközállomány folyamatos bővítésének igénye szinte minden intézményben aktuális.
Emellett az épületek egy részének modernizáló, energiahatékony rekonstrukciója,
valamint a 21. századi korszerű technológiák (IKT) fogadására alkalmas intézményi
környezet kialakítása is időszerű még. Ezeket a szükségleteket a fenntartók – a
korlátozott saját források miatt – várhatóan csak a 2014-2020 európai uniós
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(társ)finanszírozású regionális operatív program(ok) akciótervei szerint, a pályázati
körökhöz igazított ütemezéssel, fokozatosan tudják csak orvosolni.

Szakképzés

A helyi szakemberek szerint a szakképzés tág spektrumú és magas színvonalú
Sopronban, de mégsem lehet megfelelő szakembereket találni a városban. A sajátos
határközeli elhelyezkedés miatt, elsősorban a szolgáltatásban (szakács, pincér, fodrász
stb.) és építőiparban (ács-állványozó, burkoló, villanyszerelő stb.) szakképzettséggel
rendelkező soproni fiatalok jelentős része Ausztriában vállal munkát (kb. háromszoros
bérért) és ingázik, többnyire napi szinten. Pontos számarányukról jelenleg még nem
állnak rendelkezésre frissebb KSH-adatok.
Sopronban 2012-ben 8 feladatellátási helyen működött szakiskolai oktatás. A tanulók
száma – különösen az elmúlt években – jelentős fluktuációt mutat: a 2006 óta
folyamatosan növekvő tanulólétszám 2011 és 2012 között 11%-kal (125 fővel) csökkent,
melynek hatására 8 osztály szűnt meg.
A TÁMOP 2.2.3. pályázat keretében, 2008-ban 400.000.000 Ft keretösszeggel nyertek
pályázatot konzorciumi formában a TISZK rendszer kialakítása, illetve továbbfejlesztése
érdekében.
A SOPRONTISZK (székhelye:9400 Sopron Ferenczy János u. 60.) partneriskolái:








Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
Handler Nándor Szakközépiskola
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola
Vas- és Villamossági Szakképző iskola és Gimnázium
Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium.

A soproni szakképzés 6 fő szakmacsoportot fed le: vendéglátás-idegenforgalom,
mezőgazdaság (borászat, kertészet), faipar, gépészet-automatizálás, közgazdasági,
egyéb szolgáltatások (fodrász stb.).

Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI)

Sopron város oktatásszervezését nem jellemzi szegregáció, ezzel együtt működik három
különböző típusú szegregált intézmény, melynek tanulói 100%-ban SNI-k, ezek: a
Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola szegregált
gyógypedagógiai tagozattal működik (136 tanulóval), emellett a KLIK fenntartásában
működő Tóth Antal EGYMI (149 tanulóval) és a Doborjáni Ferenc EGYMI (130 tanulóval).
Az óvodák közül a Kőszegi Úti Óvoda kettő csoportjában folyik gyógypedagógia nevelésgondozás, 2013-ban 14 sajátos nevelési igényű gyermek részére.
Az enyhe fokban, valamint a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók valamennyien
gyógypedagógiai tagozaton folytatják tanulmányaikat, mindegyikőjük szakvélemény
alapján, melyet kétévente felülvizsgálnak. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosok ilyen
magas arányú szegregálása eltér az uniós gyakorlattól, ahol az arányuk közel fele a
hazainak. Ez a probléma azonban országos szintű, nem soproni specifikum.
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Hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos (HHH) helyzetű tanulók

A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban tartotta a közoktatásról szóló
törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a HH/HHH
vonatkozásában. 2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzet meghatározása, az új definíciót a Gyvt. 67/A §-a tartalmazza. A jegyző
összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai
adatokat minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr.
27-29. §).
A Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi Közgyűlési beszámolójában az akkor még önkormányzati
fenntartású óvodákban összesen 1.568 gyermekből 119 fő HH és mindössze 4 fő HHH. Az
általános iskolákban összesen 3.082 tanulóból 313 fő HH és 57 fő HHH, míg a középfokú
oktatásban részt vevő összesen 3.490 diákból 122 fő HH és 1 fő HHH.
2011-ben a volt önkormányzati - jelenleg KLIK - fenntartású iskolákban az általános
iskolai tanulók 2,86%-a volt HHH-s, míg 2012-ben 1,85%. A 2013. évi adatok alapján
1,74% a HHH arány. A középiskolás diákok esetében HHH tanulók aránya még
kedvezőbb: 2011-ben 0,4%, 2012-ben 0,03%, 2013 szintén 0,03%.
A volt önkormányzati fenntartású általános iskolákban 11,74% a HH tanulók átlaga.
2012-ben intézményi szinten a legmagasabb a Lackner Kristóf Általános Iskolában, a
teljes tanulólétszám 19,71%-a, míg a HHH tanulók aránya 4,32%. A második
legmagasabb HH-arány a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskolában:
16.76%, ugyanitt a HHH tanulók aránya 4,79%. A városi átlagot meghaladja a Petőfi
Sándor Általános Iskola is (HH:14,3%). A HH tanulók megoszlása nem változott
lényegében: városi szinten 2008-ban is ugyanez a három intézmény állt a sor elején.
Az önkormányzati fenntartású óvodákban elenyésző a HHH gyermekek aránya: 2013-ban
mindösszesen 3 HHH gyermeket regisztráltak városi szinten 1.688 beóvodázott
gyermekből, mely 0,17%-os arányt jelent.
A fenti adatokból kitűnik, hogy a HHH statisztikák még a jó szociális helyzetű Sopronban
is irreálisan kedvezőnek tűnnek. Ennek oka egyebek között az lehet, hogy a HHH
minősítést eddig a szülő vonatkozó nyilatkozatához kötötte a jogszabály, mely
nyilatkozatokat az érintett szülők kb. egynegyede tette csak meg.
A KLIK felelős szakembere szerint a hatályos törvényi változásoknak – a HH/HHH
statisztikák összesítésének jegyzői hatáskörbe helyezése - köszönhetően várhatóan 2014
szeptemberétől állnak rendelkezésre egységes, városi szintű, pontos adatok. Mélyebb
elemzés, értékelés akkor végezhető el HH/HHH témában, ha a városi szintű
adatszolgáltatás azonos szempontok szerint megadott és teljes körű lesz, kiterjed az
összes – így a magán, egyházi és alapítványi stb. – intézményfenntartóra.
A szintén a leghátrányosabb helyzetű családokat érintő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben 2012-ben 632 fő, 2013-ban 512 fő részesült Sopronban.

Felsőoktatás: Nyugat-magyarországi Egyetem
Képzési szerkezet, hallgatói létszám

A Nyugat-magyarországi Egyetemen 2013 augusztusa óta 9 kar működik, melyből 4 kar
található Sopronban: Erdőmérnöki Kar (965 fő), Faipari Mérnöki Kar (942 fő)
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Közgazdaságtudományi Kar (1.258 fő), Benedek Elek Pedagógiai Kar (1.166 fő). A
soproni karok összesen az egyetem teljes hallgatói létszámának 32%-át adják. A
Sopronban működő felsőoktatási intézetekben 2012-ben összesen 3.627 hallgató tanult,
46%-kal kevesebb, mint a csúcsnak számító 2004. évben.
A Nyugat-magyarországi Egyetem fejlesztési stratégiája szerint az egyetem karainak
általános vonzáskörzetét a telephelyenkénti közvetlen megyék és a határoló megyék
jelentik (ilyen pl. a soproni közgazdász és óvodapedagógus), az unikális képzések,
szakok (pl. erdészeti és faipari mérnöki) esetében viszont országos a beiskolázás.
Idegen nyelvű képzések is működnek Sopronban, és számuk az elmúlt években
szaporodott, azonban ezt a területet valószínűleg jobban ki lehetne aknázni pl. német
nyelvű faipari és erdőmérnöki alap- és mesterképzések terén. A NYME soproni karainak
nemzetközi szerepvállalása, hallgatók beiskolázása pl. Ausztriából lényegileg nem
erősödött meg.

Az egyetem városi szerepe

Az egyetem központi épülete a Lőverekben található, az újabb intézetek a Belvárosban
kaptak helyet, mely szempont elősegíthetné az egyetem, a diákok jobb városi
integrációját, ennek mértéke azonban napjainkban is javítható még. Az autonóm
egyetem szakmai együttműködése a gazdasági szereplőkkel még sok kiaknázatlan
lehetőséget rejt magában. Különösen a műszaki karokra érvényes, hogy a gazdaság
igényeihez kapcsolódva alkalmazott kutatásaikkal a K+F+I folyamatban aktívabban részt
vállalhatnának.
Az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) - szakmai profiljából adódóan is - részt vett a
2008-2013 közötti funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztésekben (pl. a portálprogramban), és jelen tervezési folyamatnak is aktív részesei kreatív, a város lakosságát
is megmozgató programjaikkal. Ezen kívül környezetvédelmi területeken is van
együttműködés az önkormányzat és az egyetem között. Mindazonáltal, kölcsönös
szándékok esetén a kooperációs lehetőségek spektruma tovább bővíthető.

A helyzetfeltárás során azonosított, főbb köznevelési, oktatási problémák








A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és egyéb szakpolitikai
változások miatt jelentősen átalakult a korábban közoktatási, jelenleg köznevelési
intézményhálózat: a fenntartói háttérben és működtetésben lényegi változások
történtek, az új rendszer még nem stabilizálódott, az átalakulás folyamata még
nem zárult le.
2012-ben a lakónépesség és az állandó népesség közötti 3% körüli eltérés – mely
a belső migrációból adódott – nagysága miatt hatást gyakorol a közszolgáltatások
kapacitás-tervezésére, különös tekintettel az óvodai és általános iskola alsó
tagozatos férőhely-igényre.
Az ideiglenesen Sopronba költöző gyermekes családok megjelenése a köznevelési
intézményekben előre nehezen kalkulálható mind a létszámok, mind pedig a
tartózkodás időtartama tekintetében.
A jelenleg 10-12 év alatti népesség jelentős fogyása miatt 10 év múlva mintegy
30%-kal kevesebb lesz a 15-25 éves korosztály létszámaránya, mely tendencia
negatívan
érintheti
a
középés
felsőfokú
oktatási
intézményeket:
férőhelycsökkentést, de intézmények bezárását is eredményezheti.
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Jelenleg a HHH tanulókról nem végezhető el pontos és mélyreható elemzés, mert
a városi szintű adatszolgáltatás nem teljes körű és nem egységes szempontú.
A Sopronban működő 4 felsőoktatási karon 2012-ben 46%-kal kevesebb diák
tanult, mint 2004. évben.
A Nyugat-magyarországi Egyetem és Sopron város együttműködésében még
számos kiaknázatlan önkormányzati, gazdasági, kulturális, közösségi stb.
lehetőség van; az egyetem nemzetközi vonzereje jelenleg csekély.

Egészségügy
Az ÁNTSZ adatai szerint a soproni férfiak átlagosan 71,3, a nők 80 évet élnek. Ez
mindkét nem estében hosszabb élettartamot jelent a magyarországi átlaghoz képest,
mely a férfiaknál 70 év, míg a nők esetében 78,3 év. Az Európai Unió tagországainak
átlagához viszonyítva már jóval kedvezőtlenebb a kép: az Unióban a férfiak 5,1 évvel,
míg a nők 2,3 évvel élnek várhatóan hosszabb ideig, mint a soproniak.
A 65 év alattiak körében elhalálozást a leggyakrabban valamilyen rosszindulatú
daganatos megbetegedés okoz. A helyi férfiak közel harmada, a nők majdnem fele
emiatt halt meg. Kiemelve, hogy a nők körében a bőr rosszindulatú betegsége miatti
mortalitás Sopronban az országos átlagot meghaladó, míg a férfiaknál az alkoholos
májbetegség vezeti a negatív statisztikát. Emellett a vezető halálokok között a keringési
rendszer betegségei, illetve az emésztési rendszer betegségei szerepelnek előkelő
helyen.
A prevencióval megelőzhető betegségek miatti halálozást vizsgálva a férfiak
dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozása 41%-os, a nőké 29%-os
csökkenést mutat. A járási csecsemőhalálozás a vizsgált másfél évtized alatt a felére
csökkent, jelenleg a hazai átlag alatti.
Sopronban jelenleg is szervezett népegészségügyi prevenciós és szűrőprogramok
működnek (pl. mammográfiás emlővizsgálat, méhnyak-szűrés, vastagbél-szűrés stb.),
melyekbe a háziorvosi rendelők 16%-a, 4 szolgálat kapcsolódott be 2013-ban. Ennek az
aránynak a javítása, a prevenciós célú szűrőprogramok kiterjesztése a közeljövő egyik fő
feladata.
Az önkormányzat a lehetőségeihez képest támogatja a különböző prevenciós célú, helyi
civil, vagy egyházi karitatív kezdeményezéseket: helyet ad, megjelenési felületet biztosít,
pályázati támogatást nyújt stb. Működik Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, megújult a
városi Drogstratégia, működnek különböző közösségi klubok (pl. diabéteszes és
daganatos betegek számára stb.).
A lakosság egészségügyi állapotának vizsgálata során kiemelten fontos tényező, hogy a
lakosság jelentős hányada idős (2013-ban a 60 év feletti lakosság aránya 22,7%). Az
országos összehasonlításban magas életszínvonalon élő népesség a jó minőségű
ellátórendszer által biztosított modern gyógykezelési módszereknek és eszközöknek
köszönhetően is magasabb kort ér meg, ugyanakkor természetes módon egyre inkább
rászorul az ellátórendszerre. Jelenleg nincs Sopronban egy olyan komplex idősügyi
ellátást biztosító központ, mely együttesen foglalkozna a különböző életszakaszukban
levő idősek egészségügyi és szociális szükségleteinek kezelésével. Ez a megoldás
napjainkban még hazánkban nem elterjedt, viszont az elöregedési mutatók indokolják a
kérdés középtávú kezelését.
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Alapellátás

Győr-Moson-Sopron
megyei
Kormányhivatal
Soproni
Járási
Hivatal
Járási
Népegészségügyi Intézet 2013. novemberi adatai szerint Sopronban az egészségügyi
alapellátást:










25 felnőtt háziorvosi szolgálat,
9 gyermek háziorvosi szolgálat,
16 vegyes fogorvosi körzet,
15 iskolafogászati körzet,
20 alap- és 1 szakellátási foglalkozás-egészségügyi szolgálat,
17 területi védőnői körzet,
17 iskolai védőnői körzet,
1 házi ápolást és szakápolást végző szolgálat, valamint
17 gyógyszertár biztosítja.

Az egészségügyi alapellátást biztosító, területi ellátási kötelezettségű körzetekbe
szervezett szolgáltatásokat – egy gyermekorvosi körzet kivételével – az önkormányzat
privatizálta, az orvosok vállalkozási formában praktizálnak, ezért a háziorvosi
szolgáltatásokra jelenleg nincs ráhatása az önkormányzatnak.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, belvárosi Lenkey utcai rendelő állapota leromlott,
átfogó korszerűsítése régóta esedékes. Ezen kívül az intézmények akadálymentes elérése
több esetben nem biztosított.
A szétterülő városban nagy kiterjedésű területeket kellene egységes színvonalon lefedni,
melynek biztosítása esetenként problémát okoz. Ugyanakkor a város egészségügyi
alapellátó-rendszere a megyei jogú városokkal összehasonlítva kedvezőbb általános
képet mutat.

Szakellátás

2007-ben 246, 2013-ban 267 a regisztráltan működő szakorvosi magánpraxisok száma,
melyek összesen közel 30 szakterületet fednek le. Nem véletlenül nevezik Sopront a
„fogorvosok városának”, 2013-ban 125 praxis működött hivatalosan. A magánrendelők
többsége korszerű és kiválóan felszerelt.
A helyi magánorvosok számára fontos kérdés, hogy milyen módon tudják
vállalkozásaikat hosszabb távon is nyereségesen fenntartani, mivel jelentős a regionális
konkurencia (pl. Mosonmagyaróvár, Pozsony stb.). Egyesek pl. a WABI a legmodernebb
technológia és szolgáltatások, illetve kényelmi feltételek biztosításával szilárdítják meg
térségi üzleti pozícióikat. Az egészségturizmus a lassan mérséklődő tendencia ellenére
még mindig kiemelt szerepű Sopronban.

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

A városban oktatókórház működik, mely 2013-tól állami fenntartású lett, és az év során
szervezeti átalakításon, racionalizáláson is átesett. Jelenleg 3 telephellyel, 51 épületben
működik. A Győri út 15. alatti központi telephely (Kurucdomb városrész) mellett 2013.
áprilistól két új telephely - a Soproni Rehabilitációs Intézet (Várisi út 2. – Lőverek
városrész), valamint a Balfi Gyógyfürdőkórház és Gyógy-Kastélyszálló – tartozik a helyi
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A kórház férőhely-kapacitása az alábbiak szerint alakul: fekvőbeteg-ellátás: 413 aktív
ágy, 60 krónikus ágy, 498 rehabilitációs ágy. A fekvőbeteg-ellátás Sopron-Fertőd
kistérség területén 92.842 fő, továbbá Sopron, Fertőd és Kapuvár területén 118.336 fő,
valamint 120.000 járóbeteg ellátását jelenti.
A Soproni Gyógyközpontban 2013-ban 11 különböző léptékű és típusú fejlesztési projekt
megvalósítása volt folyamatban. A két új telephely mozgásszervi, szív és keringési
rehabilitációt biztosít a régió lakosságának, azonban mindkettő állapota erősen leromlott,
az infrastruktúra korszerűtlen.
A Sopron-Balfi Gyógyfürdőkórház fejlesztése régóta esedékes és tervezett, mely a
Soproni Rehabilitációs Intézet (Várisi út. 2. – Lőverek városrész) prevenciós, rekreációs
célú gyógyturisztikai fejlesztésével együtt szerepel a 2013 novemberében az NTH-nak az
önkormányzat részéről leadott, középtávon tervezett beavatkozások előzetes
projektlistáján.
Összegezve megállapítható, hogy Sopron lakosságának egészségi állapotát általánosan,
az ország teljes lakosságához viszonyítva jelentősen kedvezőbb helyzet jellemzi, amely
egyértelműen összefüggésbe hozható az itteni magasabb életminőséggel, illetve az
egészségügyi ellátórendszer jó minőségével.
A városban minden adottság (képzett szakembergárda, szakintézmények, hegy,
gyógyvíz, szubalpin klíma, kiterjedt zöldfelületek stb.) megvan ahhoz, hogy a meglévő
mozgásszervi és szív rehabilitációs profil kiemelkedő prevenciós, rekreációs központ is
legyen, melyhez azonban jelentős infrastrukturális beruházások szükségesek. A
fejlesztések volumene és hosszabb távú megtérülése miatt az állami, önkormányzati és
uniós pályázati források mellett magántőke bevonása is feltétlenül szükséges. Az Európai
Unió tagországai vonatkozó, jobb átlag-mutatói csak fejlesztő beavatkozásokkal és a
megelőzést, a rekreációt célzó, középtávú programokkal érhetők utol.
Egy jó adottságú és a hazai átlagnál jobb helyzetű városban is akadnak fejlesztendő
területek, orvosolandó problémák, melyek közül a legrelevánsabbakat az alábbiakban
soroljuk fel.

A helyzetfeltárás során azonosított főbb egészségügyi problémák








Az alapellátást biztosító szakrendelők közül legrosszabb az önkormányzati
tulajdonú, belvárosi Lenkey utcai rendelő állaga, melynek felújítása évek óta
esedékes;
Az egyenlő esélyű, akadálymentes lakossági hozzáférés feltételei nem vagy
részben biztosítottak a Táncsics utcai (Belváros) és Kodály téri (Jereván lakótelep)
összesen 6 rendelő-épületben. A Lenkey utcai (Belváros) és a Vasvári Pál utcai
(Lőverek-Bánfalva) rendelők összesen 17 épületében nem biztosított a
mozgáskorlátozott WC.
A Sopron-Balfi Gyógyfürdőkórház régóta felújításra, korszerűsítésre szorul;
A Várisi úti (Lőverek) szívbetegségeket kezelő, Soproni Rehabilitációs Intézet
prevenciós és gyógyturisztikai célú bővítése, korszerűsítése indokolt.
Az elöregedő helyi lakosság jobb kiszolgálására régóta hiányzik egy komplex egészségügyi és szociális - idősügyi ellátást biztosító (gerontológiai) központ;
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A különböző prevenciós intézkedések gyakran esetiek, projektszerűen valósulnak
meg, ezek tervszerű bővítése és összehangolása hiányzik.

Szociális és gyermekjóléti ellátórendszer
Az elmúlt két évben az országos szakpolitikában, jogszabályi környezetben bekövetkezett
jelentős változások helyi szinten módosításokat eredményeztek a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben: egyes feladatkörök bővültek vagy korrigálódtak, több
alap és szakosított ellátás társulási formában működik.
A helyzetfeltárás egyik fő célja a rendkívül összetett szervezeti és intézményi struktúra,
ezen belül különösen a 2008-2013 között bekövetkezett főbb intézményi-ellátási
változások, valamint a hiányosan ellátott vagy még lefedetlen területek részletes
feltérképezése volt. Ugyanakkor, a szociális ellátórendszerre is érvényes az az általános
megállapítás, hogy Sopronban az általános életminőség meghaladja a hazai átlagot, így a
munkanélküliségi és a szociális segélyezési mutatók országos szinten is a legjobbak közé
tartoznak.

Demográfiai és migrációs jellemzők

A megyei jogú városok között a két utóbbi népszámlálás (2001-2011) között Sopron 7%kal növelte lakónépességét, mely már akkora különbség, ami természetesen kihat a
szociális ellátórendszer biztosítására is.
Itt fontos kiemelni, hogy az erőteljes lakónépesség növekedés nem a helyi születésszám
emelkedésének, hanem az országon belüli – döntően gazdasági - migrációnak
következménye. Lényeges figyelembe venni, hogy migránsok többsége ideiglenesen
tartózkodik Sopronban: egy részük tipikusan csak albérletet vesz ki a városban, míg
Ausztriába ingázva dolgozik (és ott adózik). Ugyanakkor, családja számára igénybe
kívánja venni a soproni közszolgáltatásokat: leginkább a bölcsődei, óvodai, iskolai, illetve
az egészségügyi alapellátási szolgáltatásokat. A képzetlen, hátrányos helyzetű migráns
családok gyakran a szociális ellátórendszer ügyfeleiként jelennek meg: az utóbbi években
átlagosan 50 új család került be közülük a családsegítő gondozottjai körébe.
Sopron népességére jellemző az elöregedés: a 60 év feletti népesség aránya a 15 év
alatti népességhez viszonyítva 118,3%, így az idősekről való gondoskodás jelenleg és
középtávon is kiemelt feladat.

Szociális célú foglalkoztatás

A kedvező soproni foglalkoztatási mutatók (az aktív korúakon belüli munkanélküliek
aránya országosan Sopronban a legalacsonyabb 2011-ben 6,5%) ellenére, a gazdasági
válság hatására egyre több gyár, üzem zárta be kapuit, és a Nyugat-Dunántúl régióban
jelentkezett a legnagyobb létszámot érintő csoportos leépítés, továbbá csökkent a
szolgáltató szektorban dolgozók száma is.
Sopronban a közfoglalkoztatottak száma folyamatosan növekszik, mivel a városban
működő nagyvállalatok (pl. TAEG, Vízmű, Soproni Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem, GYSEV) is bekapcsolódtak e programokba, így 2013 végéig a munkavállalók
száma meghaladta a 300 főt. Kistérségi, téli és önkormányzati közfoglalkoztatási
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program egyaránt folyt, melyekbe halmozottan hátrányos helyzetű emberek, így romák
is bekerültek.
A szociális foglalkoztatás másik fő bázisát a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Foreno
Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. jelenti, mely jelenleg 124 főt foglalkoztat
(ebből 80% megváltozott munkaképességű). Fő tevékenységük nyomdai, varrodai,
csomagolási stb. profilú. 2011-ben átlagosan 50 fős várólistája volt a Kft.-nek, azaz
jelentős túligény mutatkozik Sopronban a szociális foglalkoztatásra.

Főbb pénzbeli szociális támogatások Sopronban

Sopronban a rendszeres szociális segélyben részesültek népességen belüli aránya a
megyei jogú városok között 2011-ben a legalacsonyabb: 1.000 főre vetítve 0,9 fő/1.000
lakos (mely tizede a legmagasabb mutatójú Salgótarjánénak).
Sopronban a lakhatást segítő támogatások viszonylag széles köre állt rendelkezésre
2012-ig. A lakásfenntartási támogatás viszonylag magas jövedelemhatárhoz kötötten volt
kapható, illetve albérleti támogatás is igényelhető volt. A könnyen hozzáférhető helyi
szociális támogatások túlságosan vonzóak voltak a belső gazdasági migráns családok
számára, akik egy részét valószínűleg a támogatások vonzották Sopronba. Az ilyen célú
beköltözés növekvő mértéke és az önkormányzati költségvetést is érintő általános válság
nyomán 2012-ben a helyi támogatások rendszerét újraszabályozták, a hozzáférést
szigorították. 2012-ben 39-en vették igénybe az adósságkezelési támogatást, illetve a
tanácsadást.

Lakhatás

Az önkormányzat 2011-ben 1.328 db bérlakással és 369 szociális bérlakással
rendelkezett. Fontos jellemzője még Sopronnak, hogy az önkormányzati bérlakások
döntő része leromlott állapotú, korszerűtlen, azonban műemléki védettség alá esik, így
felújításuk meglehetősen költséges és körülményes. Az elöregedett, általában alacsony
jövedelmű bérlők nem vonhatók be a felújításba, de problémát okoz a megfelelő
cserelakás biztosítása is. Mindezek miatt az önkormányzat szeretné tovább csökkenteni,
megfelelő feltételekkel eladni bérlakás-állománya egy részét, mivel korszerűsítésre
várhatóan középtávon sem lesz lehetősége, az épületek állaga pedig egyre romlik.
A szociális bérlakások száma a szükségletekhez képest kevés, ugyanakkor az
önkormányzat nem tervez számottevő bővítést rövid távon. Most van folyamatban a
Kurucdombon, a Rodostó utca 2-8. szám alatti épületegyüttes 4 lakóépületének átfogó,
szociális városrehabilitációs célú felújítása, melynek eredménye 2015 májusára 40
összkomfortosított szociális bérlakás lesz.
Számos rászoruló család piaci lakbért fizet, amit csak részben kompenzál az albérleti
támogatás. A lakhatási támogatásokhoz jutás jelenleg relatíve magas küszöbű, egyben
viszonylag alacsony összegű, ezért további koordinálást, pontosítást igénylő támogatási
rendszer kialakítására volna szükséges.

Szociális és gyermekjóléti intézményrendszer

2013-ban Sopronban az Sztv-ben meghatározott
alapszolgáltatások mindegyike rendelkezésre áll.

szociális

és

gyermekjóléti
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A kötelező szakosított szociális ellátási formák közül azonban hiányzik három: nincsen
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona és hajléktalanok otthona. Az
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül nem biztosított a fogyatékos személyek
gondozó háza és a szenvedélybetegek átmeneti otthona. A felsorolt hiányok azt jelentik,
hogy nincs telephelye ezen ellátási formáknak, ugyanakkor az érintett célcsoportok
ellátása átirányítással, vagy civil szervezetek bevonásával megoldott.
Az Sztv. 90. § (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város saját területén köteles az
alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti
szállását, idősek otthonát fenntartani, mely feladatok tekintetében Sopron MJV megfelel
a hatályos jogszabályi előírásoknak; az ÁNTSZ azonban több szolgáltatás-típus esetében
feltételek teljesítéséhez kötött, ideiglenes működési engedélyt adott csak ki.
A gyermekjóléti alap és szakosított szolgáltatások mindegyike biztosított, döntő
többségük – a bölcsődei ellátás kivételével - 2013. július 1-sejétől a Sopron és Környéke
Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában.
Amennyiben a fő ellátotti célcsoportokat tekintjük, a következő főbb megállapítások
tehetők a feladatellátás módjáról, illetve a kapacitás-kihasználtságról:

Időskorúak ellátása

Az idősek kiemelt célcsoportot jelentenek Sopronban, tekintettel a növekvő elöregedésre.
2012-ben még öt idősek klubja működött a városban, 2013-tól már csak két telephelyen,
a Lila akác (Major köz 3.) és Ciklámen (Kossuth u. 10.) Idősek klubjában, összesen 65
engedélyezett férőhelyen működik nappali ellátás, így a korábbi 110 főről 59%-kal
csökkent az ellátásban részesülők száma. Mindkét klub Sopron Belvárosában működik, és
ugyanazon tartalmú szolgáltatást nyújt, beleértve a demensek ellátását is. A
szakemberek szerint kiemelten fontos a minél aktívabb élet időskorban, mely elősegíti
azt is, hogy az idős ember saját lakókörnyezetében élje az életét. Az elöregedő
Sopronban az idős nappali ellátás jelenlegi férőhely-kapacitása már rövid távon sem
elegendő, és jelenleg területileg teljesen a Belvárosra korlátozódik.
A bentlakásos idősek otthonai ellátás formái alapján átlagos, emelt szintű, és átmeneti
típusokat különböztetnek meg. A Balfi út 80. alatti intézmény 174 fő átlagos és 11 fő
számára emelt szintű ellátást nyújt, de jelenleg átmeneti elhelyezést nyújtó feladatokat
is ellát, mivel 2012 novemberétől az Idősek Gondozóházát a Gesztenyés körútról ide
helyezték át, és a 15 férőhely 8-ra csökkent. A demens időseket elsősorban a Balfi úti
demens részlegén látják el 2010-től, de tekintettel nagy számarányukra, minden
részlegen találhatók elkülönített helyen demens lakók. A József Attila u. 5. alatti Ikva
Otthon 37 főnek nyújt emelt szintű ellátást.
Az Idősek Gondozóháza és az Ikva Otthon határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkezik. A Balfi úti telephelyének működési engedélye 2014. december 31-ig szól,
mivel egy részleg nem rendelkezik a törvény által előírt egy főre jutó 6 m2 alapterülettel,
és hiányos a fürdők és mosdók száma is. Az elkövetkezendő időszak feladatai közé
tartozik a végleges működési engedély megszerzése.
Az idősotthon szolgáltatásai iránt továbbra is nagy az igény, jelenleg 164 várakozót
tartanak nyilván 2013. október 1-ig. A várakozók között nő az alacsony jövedelemmel
rendelkezők száma, akik magasabb térítési díjat nem tudnak kifizetni. Országos jelenség,
mely Sopronban is jellemző, hogy idősellátási feladatokat egészségügyi intézményekben,
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kórházakban látnak el, mely hosszú távon nem fenntartható állapot, s így a tartós
ápolásra szorulók potenciális számának meghatározása is alaposabb felmérést igényel.
Az idősellátási intézmények szakképesítési aránya megfelel a törvényi minimális
előírásoknak. Ugyanakkor, ezek a szakmai létszámok nem elégségesek a lakók gondozási
szükségleteinek kielégítéséhez, ezért a dolgozók nagyon túlterheltek, nagy a fluktuáció.

Hajléktalanok ellátása

Sopronban a hajléktalanok ellátását az önkormányzati fenntartásban működő SOSZI
Hajléktalanokat Ellátó Intézete biztosítja, mely önálló szakmai egység. Az Intézet
szociális alapszolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásokat nyújt kötelező
önkormányzati feladatként.
A 2001-es népszámláláskor Sopronban 29 fő lakóhely nélküli hajléktalant írtak össze,
míg 2011-ben már 111 főt.
Sopronban az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a Belvároshoz közel, műemléki
környezetben helyezkednek el, a célra kevéssé alkalmas épületben. Az intézmény
elhelyezése más, alkalmasabb helyszínre régóta tervezett. Készült elfogadott terv is a
sörgyárhoz közel eső területen való elhelyezésre, de eddig nem került sor a
megvalósításra.
Az Éjjeli Menedékhely engedélyezett férőhelyszáma 23 fő, az ellátás kizárólag férfiakat
fogad be, de a téli krízisben 6 fő női férőhelyet is biztosít. Az Átmeneti Szállás 37
engedélyezett férőhelyen nyújt ellátást, amiért térítési díjat kell fizetni. Megállapítható,
hogy egy ellátottra jutó lakóterület az Átmeneti Szállás egyik szobájában sem éri el a
jogszabályban előírt mértéket (4 m 2/fő), az aktuális infrastrukturális állapot ennél a
szolgáltatásnál a legrosszabb. Évszaktól függően 9-16 fő veszi igénybe ezt az ellátást.

Védőnői Szolgálat

2013-ban Sopronban 17 területi védőnői körzet és 17 iskolai védőnői körzet található,
mely megfelelő lefedettséget biztosít. Egyes védőnői tanácsadók és irodahelyiségek
felújítása, felszerelésének korszerűsítése indokolt (pl. van, ahol nincs lehetőség a
babakocsi tárolásra).

Bölcsődei ellátás

A városban a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Intézménye látja el a
feladatot 6 bölcsődében, összesen 347 férőhellyel. A megelőző években az 5
intézményben mutatkozó túlzsúfoltság a 6. bölcsőde, a 44 férőhelyes, 4 új
csoportszobával rendelkező Csodaország Bölcsőde (Kőműves köz 4.) 2013. szeptemberi
átadásával megszűnt.
2013. november végén a feltöltöttség 95%-os. Várólistán 38 gyermek szerepel, akik
2014. évtől igénylik a bölcsődei ellátást, ők az üres férőhelyekre folyamatosan kerülnek
be.
Megállapítható, hogy jelenleg Sopronban a bölcsődei ellátás megoldott, és a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő.
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Gyermekjóléti szolgáltatások

A 2012-es közigazgatási változások érintették a Gyermekjóléti Központ működését is,
ezen belül a hatósági feladatokhoz kapcsolódó alapellátást. A járási gyámhivatal
felállítása, a hatósági feladatelosztás megváltozása 2013. év elején kisebb ügymenetbeli
problémát okozott, mára azonban bejáratódott az új rendszer: Sopron város, Ágfalva,
Harka, Fertőrákos és Kópháza községek tekintetében az ellátás folyamatos. 2012-ben
Sopron városban 527 gyermeket gondoztak. Hatékony jelzőrendszer is működik a
városban.
2011. évben 52 migránsnak tekinthető családot (83 felnőttet és 100 gyermeket), 2012nen pedig 44 migráns családot gondoztak, és emellett tanácsadási formában láttak el
közel ugyanennyi családot. Jellemző problémák: a gyermek magatartási zavara, családi
konfliktus, iskolakerülés, iskolakeresés.

Családsegítés

2012-ben a Vasvári P. u. 2/A szám alatti épületegyüttesbe költözött át a Családsegítő
Szolgálat szakmai egysége, mely tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető,
és ahol az infrastrukturális feltételek is biztosítottak. 2012-ben a Családsegítő
Szolgálatnál megfordult kliensek száma 370 fő, ebből új ügyfél 124 fő.
Gyermekek Átmeneti Otthonában (GYÁO) 2013. január 1-jén 7 gyermeket gondoztak. A
Családok Átmeneti Otthonában (CSÁO) 2012-ben 28 család vette igénybe a szolgáltatást,
az ellátottak száma összesen 81 fő volt (47 fő gyermek, 34 fő felnőtt). A CSÁO-ban a
kihasználtság maximális, a gyermekek létszáma nőtt.

Támogató Szolgálat

Támogató Szolgálat is működik a városban, melynek korábban az önkormányzat, 2013.
június 1-jétől azonban már a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás a fenntartója, és Sopron, Ágfalva, Fertőrákos, Harka,
Kópháza területét fedik le. A Szolgálat fogyatékos emberek alapellátását végzi a
jogszabályban meghatározott külön célcsoportoknak. Problémát jelent, hogy a 10 éves
szállítójárművük teljesen elöregedett, állandóan meghibásodik, így a feladatellátás emiatt
akadozik.

Összegezve megállapítható, hogy Sopron szociális ellátórendszere összességében
magas színvonalú országos szinten és a megyei jogú városokkal összehasonlítva is. A
város törekszik arra, hogy a törvényileg előírt kötelezettségeket teljesítse, és a már elért
ellátási színvonalat szinten tartsa, illetve fejlessze, ahol szükséges.
Kiemelt feladat az elöregedő városban az idősellátás színvonalának és férőhelykapacitásának emelése – mind a még aktív, mind pedig a demens, ápolásra szoruló idős
emberek esetében.
Az alapellátás terén legsürgetőbb feladat
elhelyezésének hosszabb távú megoldása.

a

hajléktalan

személyek

ellátásának,

Egyes speciális célcsoportokra a pszichiátriai és szenvedélybetegekre, a fogyatékossággal
élőkre is több figyelmet és erőforrást kell fordítani.
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Új kihívást jelent Sopron számára mind a szociális, mind pedig a gyermekjóléti, -védelmi
ellátórendszerben az utóbbi években számottevően felerősödő migrációs folyamatok
megfelelő kezelése, az ebből adódó többletfeladatok ellátása pl. a bölcsődei kapacitás
növelése, amennyiben emiatt szükségessé válik.

A helyzetfeltárás során azonosított főbb szociális és gyermekjóléti problémák
Időskorúak













Az elöregedés miatt növekvő potenciális igények ellenére nem bővül az időskorúak
gondozását szolgáló intézmények kapacitása: a férőhelyszám 2008-ban 373, míg
2013-ban 379, azaz stagnáló.
Az idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma 2012-ben 59%-kal
csökkent (110 helyről 65-re), ugyankkor nappali szolgáltatásra erős igény van az
aktivitás, a közösségi élet minél további megőrzése érdekében.
A korábbi 5 nyugdíjas klub helyett jelenleg 2 működik, mindkettő a Belvárosban,
míg a többi 5 városrészben egyáltalán nem érhető el nappali klub.
Az Idősek Otthona Balfi utcai telephelyének 2014. dec. 31-ig van engedélye, mivel
az egy főre jutó alapterület és a vizesblokkok mennyisége nem felel meg a
törvényi előírásoknak.
Az Idősek Gondozóházában 2012-ben 15 főről 8 főre csökkent a férőhelyek
száma, míg az igények nőnek.
Az időskori demenciában szenvedő betegek nappali ellátására egyre nagyobb
igény mutatkozik.
164 fő szerepelt az idősek átmeneti ellátását biztosító intézmény várólistáján
2013 októberében, akik magasabb térítési díjat nem tudnának kifizetni.
A
városhoz
tartozó
külső
övezetekre
(Balf,
Bánfalva,
Görbehalom,
Brennbergbánya) nehéz megszervezni a házi segítségnyújtást.

Hajléktalanok






A hajléktalan ellátás telephelyének aktuális infrastrukturális állapota leromlott, az
egy főre jutó alapterület az Átmeneti Szálláson nem felel meg a jogszabályi és
ÁNTSZ előírásoknak, a bővítés nem megoldható.
Az önellátásra képtelen, beteg hajléktalanok elhelyezése jelenleg nem megoldott
fenntarthatóan.
A környékbeli lakosok nem fogadják el a hajléktalanok jelenlétét közvetlen
lakókörnyezetükben, sok a konfliktus, a panasztétel.

Migránsok





Az utóbbi években a belső, döntően gazdasági célú, jelentős migráció egyebek
mellett a szociális ellátórendszerre is megnövekedett, és gyakran előre ki nem
számítható feladatokat ró.
A Gyermekjóléti Központ 2011-ben 52 migráns családot (83 felnőttet és 100
gyermeket), míg 2012-ben 44 migráns családot gondozott, és emellett
tanácsadási formában láttak el közel ugyanennyi családot.

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó


464

A döntően a belső migrációból fakadó, ideiglenes lakónépesség növekedés miatt a
bölcsődei férőhely-igény már rövid távon is nehezen tervezhető Sopronban.

Szociális szakemberek




Forráshiány miatt nincs megfelelő keret a szociális szakemberek továbbképzésére,
szupervízióra.
Szakemberhiány van egyes területeken (pl. idősellátás), nagy a fluktuáció.

Infrastrukturális hiányosságok






A város részéről kötelezően biztosítandó, szakosított szociális ellátási formák közül
hiányzik három: nincsen szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek
otthona és hajléktalanok otthona.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül nem biztosított a fogyatékos
személyek gondozó háza és a szenvedélybetegek átmeneti otthona.
A védőnői tanácsadók átfogó felújítása, felszerelésének korszerűsítése indokolt
(pl. nincs lehetőség a babakocsi tárolásra).

Lakhatási problémák







Az önkormányzat 2011-ben 1.328 db bérlakással rendelkezett, melyek döntő
része műemléki védettség alá esik, így felújításuk meglehetősen költséges és
körülményes. Az elöregedett, általában alacsony jövedelmű bérlők nem vonhatók
be a felújításba, de problémát okoz a megfelelő cserelakás biztosítása is. Átfogó
korszerűsítésre várhatóan középtávon sem lesz lehetőség forráshiány miatt, az
épületek állaga pedig egyre romlik.
A szociális bérlakások száma a szükségletekhez képest kevés (2011-ben 369 db),
állapotuk
általában
leromlott.
A
jelenleg
folyamatban
levő
szociális
városrehabilitációs projekt keretében 40 szociális bérlakás kerül átfogó felújításra,
összkomfortosítással (Rodostó utca 2-4-6-8.), ezen kívül rövid távon nem
tervezett a szociális bérlakás-állomány bővítése.
A lakhatási támogatásokhoz való hozzájutás forráshiány miatt relatíve magas
küszöbű és egyben viszonylag alacsony összegű, ezért a jelenlegi támogatási
rendszer további koordinálása, pontosítása kívánatos.

Kultúra
Sopron kulturális élete gazdag, mindazonáltal tovább fejleszthető. 1769-től van önálló
kőszínháza, mely második volt Magyarországon. A Soproni Petőfi Színház 1991 óta
működik.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben hozta létre a város kulturális és
közművelődési életét szervező Pro Kultúra Sopron Közhasznú Társaságot, 2009-től a Pro
Kultúra Sopron Nonprofit Kft-t, mely működteti a Soproni Petőfi Színházat, a Liszt Ferenc
Konferencia és Kulturális Központot, a balfi József Attila Művelődési Házat, a Fertőrákosi
Barlangszínházat és a Festőterem kiállítótermet. Szervezi továbbá a Soproni Tavaszi
Napok, a Soproni Ünnepi Hetek és a Liszt Fesztivál programsorozatát.
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A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar a város kulturális arculatának egyik
meghatározó eleme, Magyarország egyik legrégibb zenekara, melyet 2013-tól szintén a
Pro Kultúra működtet.
A magyarországi városok közül lakosság-arányosan a legtöbbféle múzeum Sopronban
található. A Soproni Múzeum – melynek jogelődje 1867-ben alakult -, az ország egyik
legrégibb műtárgyállományával rendelkezik. 2013. jan. 1-jétől 8 muzeális intézmény
fenntartója Sopron MJV Önkormányzata.
A városban működik a Széchenyi István Városi Könyvtár, melyhez a Helytörténeti
Gyűjtemény és a Bánfalvai Fiókkönyvtár, valamint Gyermekkönyvtár és eMagyarország
Pont is kapcsolódik; továbbá Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára, mely digitális
szolgáltatásokat is nyújt.

A helyzetfeltárás során azonosított főbb kulturális problémák






2013-tól az önkormányzat a fenntartója a Soproni Múzeumnak: az
intézményrendszer évek óta alulfinanszírozottan működött megyei fenntartásban,
így a szükséges infrastrukturális fejlesztések elmaradtak (pl. a Deák téri Lenck
villa épülete, hiányzó raktárkapacitások megoldása stb.); a szakmai feladatok
megvalósításához
(tudományos
kutatás,
új
időszaki
kiállítások,
múzeumpedagógia, ismeretterjesztő tájékoztatás stb.) az utóbbi években nem
volt betervezett, éves költségkeret.
A városi könyvtár épülete nem központi elhelyezkedésű, területi kapacitása nem
elegendő, így jelenleg külső raktárból kölcsönöznek.
A levéltár és könyvtár által megkezdett, értékmentő dokumentum digitalizálás
folytatása jelenleg csak bizonytalan pályázati forrásokból valósulhat meg.
A Liszt Konferenciaközpont nagyterme kevéssé kihasznált a magas férőhelyszám
és a magas bérleti díj miatt, ezért kifejezetten nem kulturális célú
rendezvényekhez is bérbe kénytelenek adni.

Sport, rekreáció
Sopront a „Nemzet Sportvárosa” címhez méltóan igen sokrétű sportélet jellemzi. A város
a versenysport mellett a diáksportra, az utánpótlás-nevelésre és a szabadidősportra is
nagy hangsúlyt fektet. Sopronban 83 sportegyesület működik, melyek a lehetőségek
széles palettáját nyújtják a sportolni vágyóknak.
A
helyi
mozgáskultúra
megfelelő
színvonalon
tartásához,
működtetéséhez
elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra biztosítása. Sopron sportlétesítményei ezen a
téren vegyes képet mutatnak.
A Sopron Holding Zrt. által üzemeltetett, modern Városi Stadion 5.000 néző
befogadására alkalmas. A stadion lelátóinak lefedésére a város 400 millió forintot nyert a
Nemzeti Stadionfejlesztési Program részeként – a beruházás a tervek szerint még 2014ben megvalósul.
Az Anger réti Sporttelepen egy villanyvilágításos és egy világítás nélküli labdarúgó pálya,
baseball pálya, továbbá egy atlétika pálya található, mellette minősített kispuska és
pisztolylőtér. A Papréti Tornacsarnok az ország legrégibb, sportcélra épített épülete, ipari
műemlék.
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Az erősen elavult állapotú Halász Miklós Sportcsarnok teljes megújítására a kurucdombi
szociális városrehabilitációs projekt keretében kerül sor a 2014-es év során. Az épület
energiahatékonyságát is jelentős mértékben javító fejlesztéssel párhuzamosan két új
aszfaltburkolatú sportpálya is kialakításra kerül a sporttelepen.
A jelenleg 2.000 néző befogadására alkalmas MKB Arénát a Raabersport Kft. üzemelteti,
mely 2013-ban a Társasági Adó program keretében 550 millió forintos támogatást kapott
sportfejlesztési programjának megvalósításához (melyből 135 millió Ft az önkormányzati
önrész). A beruházás során az Ikva-patak irányába egy 24 m hosszú toldással, két
szinten összesen 1.600 m2 térrel bővül a létesítmény, befogadóképessége 3.000 főre
emelkedik.
A Soproni Vízmű Zrt. által üzemeltetett Lővér Fürdő sem áraiban, sem szolgáltatási
színvonalában nem versenyképes a közeli burgenlandi (élmény)fürdőkkel. A kapcsolódó
Csik Ferenc Uszodában rendelkezésre álló vízfelület a helyi igények kielégítésére sem
elegendő, bővítése elodázhatatlan.
A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei a jelenlegi korosztályoknak
adottak, azonban mivel az átállás felmenő rendszerben kerül bevezetésre, ezért évről
évre több iskolai osztálynak kell teret biztosítani – ehhez a sportinfrastruktúra
fejlesztése, bővítése elengedhetetlen.

A helyzetfeltárás során azonosított főbb sportügyi problémák




Kiemelt probléma a mindenki számára elérhető uszodai vízfelület hiánya, a Csik
Ferenc Uszoda két medencéje nem képes kielégíteni az egyre növekvő igényeket.
Az Anger réti és az Ágfalva úti Sporttelep egyaránt elavult, korszerűtlen.
A Lőtér elhelyezkedése az Apácakert és a Lehár Ferenc utcai lakóparkok közelsége
miatt kedvezőtlen.

Gazdaság
Sopron hagyományosan nem tartozik a nagy gazdasági súlyú megyei jogú városok közé;
a szocializmus idején betelepített iparvállalatok döntő többsége a rendszerváltást
követően előbb-utóbb megszűnt vagy feldarabolódott. Később a gazdasági
szuburbanizálódás is gyengítette a város gazdaságát, melynek struktúrája így alapvetően
átalakult. Legnagyobb visszaesést a textilipar és az élelmiszeripar szenvedte el, de a fa-,
fém- és gépipari vállalatok száma és jelentősége is csökkent.
A város gazdasági súlya országos viszonylatban és különösen a fejlettebb hazai régiók
megyei jogú városaival összehasonlítva mérsékelt, amit az iparűzési adó bevétel abszolút
nagysága (2011-ben 2,77 mrd Ft) és 1 lakosra vetített értéke (45.300 Ft/lakos) egyaránt
jól mutat. Az önkormányzat saját folyó bevételeiből az iparűzési adó bevétel 43,5%-os
súlyt képvisel, amely jelentősen elmarad a regionális riválisok értékeitől, rontva a saját
erős fejlesztések megvalósíthatóságát.
Hiányoznak a városból a potens nagyvállalatok: egyetlen soproni székhelyű vállalat sem
szerepel Magyarország 100 legjelentősebb vállalatának listáján (sem a nettó árbevétel,
sem a nettó nyereség alapján), és a Győr-Moson-Sopron megyei TOP100 listán is
mindössze 7 vállalattal képviselteti magát a város. 2012-ben Sopronban a Heineken
Hungária Sörgyárak Zrt., a GYSEV Zrt., az Ikea Industry Magyarország Kft. és a GYSEV
Cargo Zrt. produkálták a legnagyobb árbevételt. Sopron gazdasági versenyképességét
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rontja, hogy a hazai versenytársak mellett speciális földrajzi helyzetéből adódóan a
gyorsan fejlődő burgenlandi középvárosok is Sopron közvetlen riválisaiként jelennek
meg.

A gazdaság ágazatai

A gazdasági szektorokat vizsgálva megállapítható, hogy Sopronban a mezőgazdaság
súlya elenyésző, a TAEG Zrt. nevével fémjelzett erdőgazdasági ágat azonban érdemes
kiemelni (a vállalat 17 ezer hektárnyi erdőterületet kezel). A nagy múltú borászat néhány
pozitív kivételtől eltekintve inkább kulturális, mint gazdasági jelentőségű.
Az iparon belül a feldolgozóipar súlya domináns, azonban a betelepült vállalatok nagy
része összeszerelő, vagy más alacsony hozzáadott értékű tevékenységet folytat. Az
ágazaton belül kiemelendő autó- és elektronikai ipar (AWF Kft., IMS Connector Systems
Kft., ADS Hungary Kft.), a fa- és bútoripar (Ikea Industry Magyarország Kft., FalcoSopron Bútor Kft.), üvegipar (Hirschler Üvegipari Vállalkozás, Csonkaglas Kft.) és a
Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. révén az élelmiszeripar szerepe. A zárgyártás
hagyományait az Euro-Elzett Kft. folytatja, a fém- és gépipart az Unimas Kft., a
gumiipart pedig a Semperit Csoport két vállalata képviseli.
Az építőipari vállalkozások döntő többsége a helyben és a környező településeken
felmerült igények, megrendelések teljesítését végzi – az ágazatot a gazdasági válság
jelentősen visszavetette. A Sopronban élő építőipari szakmunkások és segédmunkások
jelentős része inkább a határ túloldalán vállal munkát a min. háromszoros bérezés miatt.
A szolgáltatási ágazat részaránya Sopronban a működő vállalkozások és a foglalkoztattak
száma alapján is meghaladja a 80%-ot. A szektor legjelentősebb alterületei a logisztika
(szereplőit a Sopron Régió Logisztikai Klaszter fogja össze, legfontosabb képviselője a
2011-től önálló GYSEV Cargo Zrt.), a szálláshely-szolgáltatás/vendéglátás, a
kereskedelem, az ingatlanügyletek, valamint az egészségügyi- és wellness-szolgáltatások
(méretében és szolgáltatási színvonalát tekintve is kiemelkedő a Wabi Szépségcentrum).
Egyértelműen érzékelhető, hogy Sopron gazdaságában az egészségügyi és szépségipari
turizmus átvette az 1990-es évek bevásárló turizmusának helyét, hiszen a fogászati,
wellness, plasztikai beavatkozások, fodrász, kozmetikus stb. szolgáltatások ára még
mindig számottevően alacsonyabb, mint Ausztriában (sőt távolabbi országokból is
érkeznek vendégek: Németország, Anglia és Svájc is a „küldő” országok között szerepel.
A magas színvonalú szolgáltatások ugyanakkor sok esetben még mindig a
szürkegazdaságot erősítik.
A 2000-es években a bevásárló turizmus visszaszorulásával párhuzamosan a ruházati és
az élelmiszerboltok száma csökkent, ugyanakkor több új bevásárlóközpont is létrejött:
Sopron Pláza (1998.), Tesco (2001.), Interspar (2005.), és Alfapark (2007). Az
átrendeződés különösen a kiskereskedelemnek hagyományosan otthont adó belvárosi
területeket sújtja: az itt található boltok néhány kivételtől eltekintve sem küllemükben,
sem árukínálatukban nem tudtak minőségi irányba fejlődni.
A soproni ipari és szolgáltató vállalatok egyaránt komoly munkaerőhiánnyal küzdenek: az
osztrák elszívó-hatással szemben a helyben elérhető bérek nem versenyképesek.
A potenciális nagybefektetők számára a szakemberhiánynál is súlyosabb problémát jelent
a város nem kielégítő közúti megközelíthetősége.
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Vállalkozások száma és mérete

A regisztrált vállalkozások száma (2011-ben 8.809 db) az elmúlt 10 évben dinamikusan,
25%-kal nőtt, míg a ténylegesen működő vállalkozások száma (2011-ben 4.693 db)
nagyjából változatlan maradt. Ez utóbbi mutató vonatkozásában a régió minden más
megyei jogú városában 20%-ot meghaladó csökkenés volt tapasztalható, így a stagnálás
kifejezetten pozitívnak tekinthető. A gazdasági életet a mikro-, kis- és
középvállalkozások dominálják, a legjelentősebb súlyú foglalkoztatók számottevő része
pedig a nonprofit szférában működő közszolgáltató. 250 főt meghaladó foglalkoztatotti
létszámmal mindössze 8 vállalat működik, ugyanakkor a nagyvállalatok hiányának pozitív
hozadéka a világgazdasági folyamatoknak való mérsékeltebb kitettség: Sopron
gazdasága a válságévek alatt sem esett vissza jelentősen, a munkanélküliség is csak
minimálisan emelkedett. A legnagyobb foglalkoztatók székhelye a Dél-Keleti Ipari
Parkban, az északnyugati iparterületen és a belvárosban koncentrálódik.
Sopron határ közeli fekvése miatt a külföldi befektetők számára vonzó területnek számít.
Az első vegyesvállalatot még 1988-ban alapították, jelenleg pedig már a működő
vállalkozások 6,5%-a külföldi érdekeltségű, ami a megyei jogú városok között a
legmagasabb érték. A 305 db külföldi érdekeltségű vállalat átlagos saját tőkéje
ugyanakkor kifejezetten alacsony: a rendszerváltást követően betelepült osztrák
tulajdonú cégek döntő többsége a földrajzi közelség és az olcsó munkaerő jelenléte miatt
választotta Sopront.

A gazdaság területi sajátosságai

A gazdaság városrészi megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szolgáltatások
jelentős többsége a Belvárosban összpontosul, ezen kívül a turisztikai szolgáltatók a
Lőverekben vannak még jelen nagyobb koncentrációban - hagyományosan itt is voltak a
soproni klimatikus gyógyhely imázsra létrejött hotelek. Az ipar szereplői az északnyugati
városrészben, valamint a két ipari parkban koncentrálódnak.
A hagyományos ÉNy-i iparterület kedvezőtlen adottságú, megközelítése kizárólag a
városon keresztül lehetséges, ami jelentős légszennyezéssel, zaj- és rezgésterheléssel jár
az érintett útvonalak mentén élők számára. Már kiépült infrastruktúrája miatt
megszüntetése ugyanakkor nem javasolt. A területen lévő számos egykori üzem,
telephely a rendszerváltás után feldarabolódott, az egykori szocialista vállalatok utódai
összezsugorodtak, telephelyet váltottak és a helyükre más, kisebb üzemek települtek. A
terület egy része barnamezőnek számít, de a viszonylag olcsó, közművesített területek
vonzzák az alacsonyabb fizetőképességű ipari, logisztikai üzemeket.
A 84-es bevezető út mentén, a GYSEV vasútvonalai által körülhatárolt területen található
Sopron legnagyobb zöldmezős iparterülete, mely magánerős beruházásként jött létre, az
Ipari Park címet 2005-ben nyerte el. Közlekedési helyzete kiváló, bár a vasútvonalak
beszorítják, és belső útjai ma már nem felelnek meg a növekvő forgalom igényeinek. A
területen az elmúlt évtizedben nagyon gyors fejlődés zajlott: a betelepült terület 11,6
hektár, ami a teljes hasznosítható terület 37,6%-a. Kópháza felé még jelentős zöldmezős
területek állnak rendelkezésre, amelyek közlekedése, közművesítése azonban nincs
megoldva; további fejlesztését tulajdonjogi problémák is nehezítik. A Dél-Keleti Ipari
Park bővíthető, de ehhez a befektetővonzás mellett a további közművesítés és úthálózatfejlesztés korántsem egyszerű és olcsó problémáját meg kell oldani.
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Az Aranyhegyi Ipari Park a soproni gazdaságfejlesztés másik kiemelt szervezete, mely az
agyagbánya rehabilitációját követően, annak helyén jött létre Sopron északi részén. Az
ipari park címet 1997-ben nyerte el, az intenzív lakópark-építés ugyanakkor
megnehezítette a vállalkozások betelepítését. A korszerű inkubátorház megépítése
ellenére az eredeti célt, a technológiai park és innovációs központ funkciót nem teljesen
tölti be. A kezdeti elképzelések szerint az inkubátorház 1/3-át a Nyugat-magyarországi
Egyetem, 1/3-át kezdő, technológia intenzív vállalkozások kapták volna, 1/3-át piaci
alapon értékesítették volna. Mára az épület döntő részét piaci alapon működő cégek
foglalják el, illetve a Sopron Holding irodái találhatók benne. Az egyetemi K+F központ
kiköltözött, a tervezett cégkiválasztási mechanizmus, amelyben az Egyetemnek komoly
szerep jutott volna, ma már nem működik. Az ipari park kedvező elhelyezkedésének
köszönhetően mára már erősen korlátozott a kiadható területek száma.
A 15 fős kutatói létszámmal működő Nyugat-magyarországi Egyetem, mint helyi K+F
központ az elmúlt évek pozitív kezdeményezései (Erdő- és Fahasznosítási Regionális
Egyetemi Tudásközpont – ERFARET; Kooperációs Kutatási Központ – KKK) ellenére sem
tudott a helyi gazdasági élet szerves részévé válni.

A helyzetfeltárás során azonosított főbb gazdasági problémák
















Alacsony az iparűzési adó bevétel, ami visszafogja az önkormányzat fejlesztési
lehetőségeit.
Hiányoznak a városból a sok embert foglalkoztató, nagy hozzáadott értékű,
termelő típusú tevékenységet folytató iparvállalatok.
Nem kielégítő a város közúti (gyorsforgalmi) megközelíthetősége.
Az önkormányzat rendelkezésre álló gazdaságfejlesztési eszközrendszere szűkös.
A gazdasági szereplők és az önkormányzat közötti kommunikáció esetenként
akadozó.
A Dél-Keleti Ipari Park meglévő úthálózata leromlott és hiányos, esetleges
bővítése
komoly
infrastrukturális
előkészítő
beruházásokat
(útés
közműfejlesztések) igényel.
Az Aranyhegyi Ipari Park területe számottevően nem bővíthető.
A hagyományos ÉNy-i iparterület elhelyezkedése kedvezőtlen, kizárólag a városon
keresztül közelíthető meg.
Hiányzik a szakképzett munkaerő - döntően az ausztriai intenzív munkaerőelszívás miatt.
Erős burgenlandi konkurencia: gyorsan fejlődő, specializált ipari parkok a határ
túloldalán.
A kereskedelem és vendéglátás területén folyamatos keresleti visszaesés
tapasztalható.
A szolgáltató szektorban továbbra is magas a szürkegazdaság aránya.
Az egyetem és a gazdasági szereplők kapcsolódása az együttműködési
megállapodások ellenére is mérsékelt.
A városnak eddig nem volt ciklusokon átívelő gazdaságfejlesztési stratégiája.

Turizmus
Sopron gazdaságában régóta megkülönböztetett fontossággal bír a turizmus, melyben
több tényező együttes hatása érvényesül:
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hazai viszonylatban egyedi természeti környezet és éghajlati viszonyok
(klimatikus gyógyhely státusz);
a Fertő tó és a Fertő-Hanság Nemzeti Park mint világörökségi kultúrtáj (kedvező
adottság a komplex turisztikai kínálat aktív, ill. öko-elemeihez);
a folyton átalakuló, formálódó határvárosi szerep (a történelem során: tranzitútvonal, zárványterület, szimbolikus határnyitás; a rendszerváltást követően a
bevásárló-, majd szolgáltatás-turizmus célpontja, belföldi viszonylatban a nyugatközeliség szimbóluma);
a környező településeken (Fertőrákos, Fertőd, Nagycenk) található kiegészítő
vonzerők;
Burgenland és Sopron szoros kapcsolata (rivalizálás és együttműködés
párhuzamosan; Sopron gyakran a burgenlandi turizmus kiindulópontja);
a belföldön unikális épített környezet (történelmi belváros és műemléki
épületegyüttesei).

Probléma ugyanakkor, hogy ezek az adottságok inkább csak hazai viszonylatban
érdekesek, a nemzetközi turizmus nagyobbrészt az egészség- és wellness-turizmushoz,
illetve újabban a VOLT fesztiválhoz kapcsolódik. Az 1990-es években még kiemelt
jelentőséggel bíró bevásárló turizmus számottevően visszaesett, az elmúlt évek
törekvései nyomán azonban új egyetemes tematika lehet a Páneurópai Piknik öröksége.
A szolgáltatók között továbbra is alacsony az együttműködési hajlandóság, azonban
megjelentek pozitív kezdeményezések; ilyen a pénzhelyettesítőként működő Kékfrank
utalvány, a Védnöki Táblás éttermek hálózata, a Bormarketing Műhely Nonprofit Kft., a
Soproni Borút Egyesület és a Kulturális Örökségturisztikai Klaszter.
Sopron turisztikai potenciáljához képest viszonylag kevés a városi nagyrendezvény és a
korszerű, élményközpontú múzeumok is hiányoznak. A programkínálat látszólag jelentős,
ám ezek – részben a műemléképületek korlátozott helykihasználhatósága miatt - nem
mozgatnak nagyobb tömeget és a rendezvények marketingje sem tökéletes. A Belváros
gyakran üres, turisztikailag kitalálatlan.
A nemzetközi/országos vonzerejű VOLT fesztivál mellett a Soproni Ünnepi Hetek
tekinthető jelentősebb rendezvénynek. A részletesen kidolgozott és potenciális húzó
termék, a Lisztiáda mérsékelt jelentőségű, a Liszt-tematikában professzionális osztrák
kezdeményezéseknek nem jelent valódi konkurenciát. A VOLT fesztivál kapcsán
kezelendő probléma, hogy a Lővér Kemping területe a Natura 2000 terület része,
melyhez kapcsolódóan 2012-től szigorúbb szabályozás lépett életbe – 2017. után új
helyszínre kell vinni a rendezvényt.
Regionális jelentőségű programsorozatot jelent a Soproni Tavaszi Napok, illetve a
Kékfrankos Nyár; emellett a Barlangszínház megújulása is komoly potenciált rejt
magában. Említésre érdemesek még az MKB Aréna musical előadásai, a Tündérfesztivál,
a Fertő Party, az innoLignum Faipari Kiállítás és Vásár, és az év zárásaként a Soproni
Adventi Vásár.

Kereskedelmi és magán szálláshelyek

A kereskedelmi szálláshelyek száma az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent (2001:
5.300 db, 2011: 3.383 db), melynek fő oka a kempingek és turistaszállások megszűnése
volt. A szállodai férőhelyek száma ellenben határozott bővülést mutat: 2001-ben 2.303
db, 2011-ben 2.607 db – ez döntően a wellness szállodáknak köszönhető. 2011-ben a
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kereskedelmi szálláshelyek 77%-át szállodák kínálták, melyek a Belvárosban és a
Lőverekben koncentrálódnak.
Sopronban a kereskedelmi szálláshelyek átlagos kihasználtsága a megyei jogú városok
közül a legmagasabb, 35,6%-os. A szállástípusok közül a legmagasabb jövedelmet
termelő szállodák kihasználtsága a legjobb, 41,3%-os átlagértékkel. A három és
négycsillagos szállodák széles palettája mellett hiányzik a városból egy kiemelt
színvonalú, ötcsillagos hotel.
Bár Sopron a megyei jogú városok férőhely-rangsorában csak az 5. helyen áll, a
kereskedelmi szálláshelyeken mégis itt töltötték a turisták a legtöbb vendégéjszakát:
2011-ben 439 ezret. Ez a vendégéjszaka-szám kb. 184 ezer turistához kötődik, vagyis az
átlagos tartózkodási idő 2,4 éjszaka, ami alig magasabb a megyei jogú városok
átlagánál. A nem túl kedvező érték részben annak is köszönhető, hogy sok turista úgy
érzi, hogy nem feltétlenül tudna Sopronban egy egész hetet tartalmasan eltölteni. A
vendégéjszakák számában elért, a megyei jogú városok közötti vezető pozíció országos
viszonylatban ugyanakkor csak a 9. legmagasabb érték: a főváros mellett fürdővárosok
és két Balaton parti település előzi meg Sopront.
Sopronban a vendégszám és a vendégéjszaka-szám 2001 és 2011 között lassú
növekedést mutatott, 2012-ben azonban a KSH mindkét mutató tekintetében közel 16%os visszaesést regisztrált – egyelőre kérdés, hogy ez csak egyedi jelenség (pl. a
belváros-városrehabilitációs építkezések ideiglenes hatásaként), vagy tartós folyamat
kezdetét jelzi. Fontos megjegyezni, hogy a csökkenést teljes mértékben a belföldi
vendégek elmaradása felelős, a külföldi vendégéjszakák száma ugyanis kismértékű
növekedést mutatott.
A jellemzően jóval többet költő külföldi turisták aránya viszonylag alacsony (2012-ben a
vendégéjszakák közel 25%-a, 92.346 éjszaka), a megyei jogú városok versenyében
azonban ez még így is a második legmagasabb abszolút érték. A külföldi vendégéjszakák
közel kétharmadát mindössze három küldő ország: Németország (24.204), Ausztria
(19.635) és meglepő módon Ukrajna (16.185) tette ki.
A kereskedelmi szálláshelyek számának csökkenése mellett a magán szállásférőhelyek
száma megduplázódott, regisztrált vendégéjszakáik száma 2011-ben meghaladta 28 ezer
főt.

Speciális turisztikai területek

A dinamikusan fejlődő egészségturizmus már több mint két évtizede a soproni turizmus
egyik legfontosabb alterülete, ugyanakkor az ágazat kezelése és elfogadottsága továbbra
sem egyértelmű. Egyre több turista érkezik fogászati, szépészeti kezelésre Sopronba,
pontos számuk azonban nem ismert: gyakori, hogy nem soproni illetékességű
vállalkozások (orvosok) a szolgáltatók, az egészségügyre általánosan jellemző
szürkegazdasági elemek továbbra is kontrollálatlanok. A közszféra számára komoly
fejlesztési potenciált jelent a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Várisi úti és balfi telephelyeinek modernizációja és bővítése.
Az aktív turizmus alapadottságait a Fertő tó és Fertő-Hanság Nemzeti Park, a változatos
domborzatú Lőverek erdőségei, valamint az egyre bővülő kerékpárút-hálózat jelentik. A
Fertő tavi vízitelep komoly fejlesztési potenciállal bír. A helyi gasztronómia is Sopron
fontos turisztikai termékei közé tartozik, szolgáltatói a vendéglátóhelyek és a borászatok,
borkimérések.
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A turisztikai ágazat fontossága ellenére sokáig nem kapott megfelelő stratégiai szintű
támogatást, a nemrég létrehozott Sopron Régió Turisztikai Nonprofit Kft. (mint turisztikai
desztináció menedzsment (TDM) - szervezet) azonban középtávon már megteremti a
lehetőséget a térség turisztikai fejlesztéseinek egységben kezelésére. A folyamatot a
környező
településeken
megvalósuló
turisztikai
nagyprojektek
(Fertőrákosi
Barlangszínház, Fertődi Esterházy-kastély) is erősíthetik.

A helyzetfeltárás során azonosított főbb turisztikai problémák










A hazai szinten unikális épített környezet, a történelmi Belváros önmagában nem
elég vonzerő a nyugat-európai turisták számára.
Sopron sok esetben csak a szállást biztosítja a burgenlandi kínálathoz.
Hiányoznak a komplex turisztikai csomagok és a tematikus kínálat.
2011-et követően 20%-os visszaesés a vendégéjszakák számában és költésben, a
belföldi vendégek elmaradtak.
Továbbra is viszonylag kevés a belvárosi attrakció, program: a történelmi belváros
és a Várkerület turisztikailag nincs kitalálva.
Számos műemléképület fejújításra szorul, a modernizálásukat hátráltatják a túl
szigorú műemlékvédelmi előírások.
Nincs a városban kiemelkedő színvonalú, ötcsillagos szálloda.
2017-től környezetvédelmi okokból új helyszínt kell biztosítani a VOLT
fesztiválnak.
A prosperáló egészség- és wellness-turizmus gazdaságilag továbbra is szürke
zóna.

Az
önkormányzat
intézményrendszere

gazdálkodása,

a

településfejlesztés

eszköz-

és

Az önkormányzati vagyon tulajdonosa maga a város, azaz a lakosság. Az önkormányzati
vagyon funkciója kettős: egyrészt infrastruktúrát biztosít a törvényben előírt kötelező,
illetve önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához, másrészt bevételt teremt az
önkormányzat számára a közfeladatok ellátásához, a vagyon állagmegóvásához,
felújításához. Az önkormányzat vagyona forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és
forgalomképtelen elemekből áll össze.
Az önkormányzatok alapvetően helyi stratégiák, tervek és programok kidolgozásával,
azok megvalósításának koordinációjával segítik elő a település fejlődését. Sopron MJV
Önkormányzata az elmúlt években több alkalommal kötött ún. "háromlábon álló"
vállalkozási szerződéseket az érintett szabályozási terv módosítása tárgyában, amikor a
harmadik fél számára az aktuális, hatályos szabályozási tervi és a helyi építési
szabályzatban megfogalmazott építési előírások nem voltak megfelelőek, korlátozták
fejlesztési elképzeléseiket.
A sikeres és eredményes településfejlesztés érdekében a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztálya és a Soproni Városfejlesztési Kft. szoros együttműködésben
dolgozik. A kft. fő feladatköre a városi építési projektek szervezése és a rehabilitációs
projektek menedzselése.
Az önkormányzat gazdaságfejlesztési lehetőségei a merev törvényi előírások miatt
korlátozottak, ugyanakkor az elmúlt években elindult néhány pozitív kezdeményezés
ezen
a
területen:
belvárosi
Portál-program,
rendszeres
Gazdasági
Fórum,
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Az önkormányzati gazdálkodás egyik fontos eleme a lakás- és helyiséggazdálkodás. Az
önkormányzati lakásállomány állapota leromlott, nagy arányban a történelmi
Belvárosban, műemléki védettségű környezetben található. Számuk a rendszerváltás óta
folyamatosan csökken: a város jelenleg 1.270 db lakásbérleménnyel rendelkezik, az
egyéb bérlemények száma pedig meghaladja az 500-at. A lakások döntő többsége egy,
másfél vagy kétszobás, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a városi átlagnál
jóval magasabb (26,4% komfort nélküli, 10,4% félkomfortos). Az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési és
karbantartási feladatainak ellátását a Sopron Holding Zrt. végzi üzemeltetési szerződés
keretében.
Az önkormányzat saját intézményein túl számos központi intézmény működtetéséért
felelős, ezért az energiahatékonyság kérdéskörét régóta prioritásként kezeli. Az
intézmények egyharmadában korszerű, vagy felújított kazán található, a fennmaradó
kétharmad esetében viszont egyre növekvő modernizációs kényszer érezhető. A legtöbb
önkormányzati intézmény gázzal, vagy távhővel fűtött.
A villamosenergia-költségek csökkentése az intézményi épületek mellett a közvilágítás
esetében is kiemelt fontosságú; pályázati forrásból a Jereván lakótelepen már megtörtént
a lámpatestek cseréje. Az energiaracionalizálással összefüggő pályázatok helyi
fontosságát jól példázza a Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek, GUTS – Green
Urban Transport Systems elnevezésű nemzetközi partnerségi projektben vezető
partnerként való részvétel.
A közszolgáltatást ellátó önkormányzati intézményi telephelyek 39%-a esetében az
akadálymentesítés részlegesen sem megoldott, míg a célállapotnak tekinthető komplex
akadálymentesítettség mindössze a telephelyek 10%-a esetében valósult meg - ezáltal a
fogyatékossággal élők közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése nem minden
esetben biztosított.

A helyzetfeltárás során azonosított főbb problémák






A helyi gazdaság élénkítésére kevés hatékony eszköz áll az önkormányzat
rendelkezésére.
Az alacsony komfortfokozatú, erősen leromlott állapotú önkormányzati bérlakások
komplex felújításának forrása az alacsony bérleti díjakból nem biztosítható.
Az önkormányzat által fenntartott intézményi épületek jelentős része korszerűtlen,
energiapazarló, felújításukra azonban csak erősen korlátozott források állnak
rendelkezésre.
A középületek 39%-a részlegesen sem akadálymentesített.

B/1.2. KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE
Az előző fejezet a társadalmi és gazdasági tényezők tényleges állapotát értékelte,
kiemelve az általános követelményeknek ellentmondó problémákat, megoldandó
feladatokat.
Ebben a fejezetben a művi és természeti adottságok jelentette külső és belső tényezők
összefoglalására vállalkozunk. A helyzetfeltáró munkarész valamennyi érintett
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szakterületre kiterjedő részletes elemzést adott, amely alapját szolgálja a későbbi
tervezési ütemeknek.
Az elemzés a vizsgálati részletezettségre nem törekszik, szeretné az ún. vezetői
összefoglaló áttekinthetőségét nyújtani az olvasó számára.
Sopron MJV jövőbeni terveit az európai elvárások határozzák meg. Európa
környezettudatos, a jövő generációi felé elkötelezett elvekkel rendelkezik, amelyeket
stratégiai dokumentumai rögzítenek. Elvárásokkal él az Európai Unió tagállamai felé,
hogy közösen tegyenek lépéseket egy jobb világ irányába.
Magyarország szintén fontosnak vallja az Unió által felvállalt elveket, ezért 2030-ig szóló
nagytávú elképzeléseiben számol azok megvalósításával.
Sopron számára az európai tér jelenti azt a hátteret, amelyhez történetisége köti, és
amellyel sok évszázados kapcsolatok összefűzik. Céljai nem különböznek sem Európa,
sem Magyarország céljaitól, egyedi adottságai azonban önálló utakat jelölnek ki a
fejlesztési tengelyeken belül.
Közlekedés-földrajzi helyzete egyértelmű fejlesztést igényel. Azon az állapoton, hogy
Bécs biztonságosabban elérhető, mint Budapest változtatni kell, tudomásul véve azt a
tényt, hogy Bécs marad minden fejlesztés ellenére a legközelebb elérhető főváros
számára.
Magyarország gyorsforgalmi úthálózati elképzelései Sopron számára kedvező helyzetet
teremtenek. Nemcsak az egyszerű gyorsforgalmi elérhetőség megteremtése ugyanis a
cél, hanem azoknak az új folyosóknak a megnyitása, azoknak az új
összeköttetéseknek a megteremtése, amelyek Sopront pozícióba helyezik,
tranzitszerepét felértékelik.
A közlekedés másik ága, amelynek átalakítása jelenleg tervbe van véve, a vasúthálózat.
Sopron számára a vasúti kapcsolatok jelentik a közösségi közlekedés legerősebb
láncszemét. A közlekedési mód-váltás megteremtése az előzőekben vázolt úthálózati
fejlesztéssel együttesen fontos csomóponti szerepkörre teszi a települést alkalmassá.
A vonzás pedig fontos szempont a tervezett központszerep erősítéséhez.
Sopron történetileg egy vármegye székhelye volt. Az akkori szerepe a település
intézményhálózatában, városszerkezeti állapotában ma is nyomon követhető. Jelen
állapota alkalmassá teszi egy határon átnyúló településhálózat vezetői
szerepkörének betöltésére. Meglévő intézményhálózatát, egykori közintézményi
épületállományát fejlesztéseinél meg kell őriznie. Közlekedési szerepét a majdani központ
igényeire kell méretezni. Nem cél a bejövő forgalom belvárosba hozása, sőt éppen egy
környezetbarát
közlekedési
rendszer
megteremtése
a
követendő,
ahol
a
személygépkocsik
egyeduralmát
felváltják
a
gyalogosok/kerékpárosok/közösségi
közlekedést igénybe vevők tábora. Ahol visszatérnek a közösségi térhasználat elemei,
ahol a művi elemek felújítása ütemesen elindul.
A város hatalmas értéket képviselő műemlék-együttesének funkcióhoz kötődő
felújítása elindul, magával hozva a városi sűrűsödési pontok iránti keresletet. A jelen kor
épületadottsága kimozdulást igényel, egyedi épületek megszépülése, közterületek
megújulása környezetüket is felértékeli, elindít egy fejlődési trendet.
A városban sok alulhasznosított terület, épület található. Ezek mindegyike
potenciális beruházási helyszín. Rendelkezik tehát a város kellő számú fejlesztési
lehetőséggel, amelyek a folyamatok elindulását követően azonnal mozgósíthatók.
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A természetvédelem jelenléte további egyedi adottságot kölcsönöz Sopronnak.
Szinte valamennyi védelmi szint előfordul ezen a helyen.
Talán egyetlen városa sincs ennek az országnak, ahol annyiféle, és oly sokrétű adottság
található, mint ezen az egy településen: hegyek, tavak, kilátók, a régi és a nem régi
történelmi múlt emlékei, műemlékek, látnivalók, gyógyvíz, városias belső mag, kulturális
sokféleség, határ-közeliség, bányász múlt, védett állat- és növényfajok, múltjukra
büszke lokálpatrióták, egyöntetűen kedvező külső vélemény a városról stb.
A természeti és művi elemek Sopron MJV legfontosabb erőforrásai. Fejlesztésük
szükségszerű, ám építeni lehet mindegyikre. Kitűnő adottságait szerepkörének
bővítésével kellene kihasználni.

B/1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉS KAPCSOLATA
Sopron MJV hosszú távú elképzeléseinek Településfejlesztési Koncepcióban, valamint
középtávú fejlesztési terveinek Integrált Településfejlesztési Stratégiában való
rögzítésével irányokat jelöl ki. Ezek az irányok döntően a Településszerkezeti Tervében
szereplő elhatározásokra épülnek, azonban a jogszabályi környezet megváltozása, a
tervezett fejlesztések megvalósulási tanulmányai finomítanak az akkor rögzített
elemeken. Az iteráció elvén alapuló módszer előreláthatólag a TSZT módosításához is
elvezet.
A TSZT ma már látható tervrészletei, melyek módosítása szükségszerűnek tűnik:












M85 autópálya elkerülő szakaszának nyomvonal-korrekciói:
o K-i csp előtti szakasz
o Ny-i csp előtti rövid szakasz;
GYSEV-vasútvonal nyomvonaltervei;
tervezett intermodális csomópont és járulékos létesítményei;
víztározók rekreációs célú hasznosíthatóságának megteremtése;
Fertő-tavi vízitelep;
A Páneurópai Piknik területének fesztiválközpont céljára történő alkalmassá tétele;
Északnyugati összekötő szakasz 84. sz. főút csp-ja előtti nyomvonal-módosulása;
MKB aréna fejlesztése miatti gyűjtőút-szakasz törlése;
Uszoda-bővítés lehetőségének megteremtése;
Városi zöldfelületek zöldterületből beépítésre nem szánt köztér területbe való
átsorolása.
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B/2. PROBLÉMATÉRKÉP / ÉRTÉKTÉRKÉP

B/2.1. ELEMEK BEAZONOSÍTÁSA
Az adottságok területi elhelyezkedése, sűrűsödése térképi ábrázolással könnyen nyomon
követhetővé válik. Az egyes elemek értékként, vagy korlátozásként való nevesítése
azonban nem tűnik egyszerű feladatnak. Hiszen szinte mindegyik elem egyik olvasatában
jelentős értéket képvisel, másik olvasatában komoly korlátozást eredményez. Ki fogja
eldönteni, hogy egy település életében csak az örökségvédelmi elemeket és a természeti
kincseket tekintsük értéknek, miközben nyomvonalas infrastruktúra elemek nélkül a
gazdasági élet nem tud működni, tehát meglétük értéket képvisel.
Javaslatunk alapján tehát nem elkülönített térképen ábrázoljuk az adottságokat, hanem
egyazon ábra szolgál valamennyi alább felsorolt elem feltűntetésére.

Sopron MJV klasszikus értéktérképi elemei:































Natura 2000 KJMT területe;
Natura 2000 KMT területe;
Ramsari terület;
MAB - Man and Biosphere;
Fertő-Hanság Nemzeti park területe;
Fokozottan védett terület;
Védett természeti területek;
Tervezett védett természeti területek;
Temészetvédelmi terület;
Természeti terület;
Soproni Tájvédelmi Körzet területe;
Nemzeti Ökológiai Hálózat – magterület;
Nemzeti Ökológiai Hálózat – ökofolyosó;
Nemzeti Ökológiai Hálózat – pufferterület;
Erdő rezervátum;
Erdő rezervátum magterület;
Ex lege barlang;
Ex lege forrás;
Ex lege földvár;
Ex lege láp;
Egyedi tájérték;
Világörökség területe;
Tájképvédelmi terület;
Helyi jelentőségű természeti érték;
Lőverek jellegvédelmi területe;
Történelmi borvidék területe;
Gyógyhely;
Régészeti lelőhely;
Műemlék /egyedi, területi/;
Helyi jelentőségű művi érték.

Sopron MJV klasszikus problématérképi elemei:



D200-as ivóvízvezeték;
Tervezett regionális ivóvízvezeték;
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Vízbázis hidrogeológiai védőövezete;
Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület;
Szennyvízhálózat elemei;
120 kV-os elektromos vezeték;
35 kV-os villamos szabadvezeték;
20 kV-os villamos szabadvezeték;
20 kV-s villamos földvezeték;
Tervezett 20 kV-os villamos átkötések;
Tervezett 20 kV-os villamos földvezeték;
Nagynyomású gázvezeték;
Nagyközép-nyomású gázvezeték;
Telefon vezeték;
Településgazdálkodási terület védőövezete (szennyvíztisztító, hulladéklerakó);
Mikrohullámú összeköttetés;
Bányatelek;
Bányászatilag megkutatott terület;
Barlang felszíni védővezet;
Felszínmozgás veszélyes terület;
Átlag feletti minőségi osztályú földterület;
I. II. osztályú szőlőkataszter terület;
Karszt;
Repülőtér miatti védőkorlátozás.

B/2.2. ADOTTSÁGTÉRKÉP
Az előzőekben beazonosított értéktérképi és problématérképi elemeket egyazon
alaptérképre feltéve megkapjuk az ún. adottságtérképet, amely a továbbiakban jó
fogódzót nyújt a fejlesztési irányok meghatározásához.
A következő oldalon szereplő térképről leolvasható, hogy Sopron MJV érintettsége igen
magas szintű. Közigazgatási területének minden részletét érinti valamilyen figyelmet
érdemlő, figyelembe veendő elem. Az adottságok számbavétele itt nem egyszerű és nem
mechanikus feladat. A több rétegben egymáson fekvő tényezők mindegyikét fel kell tárni,
mindegyikre figyelmet kell fordítani.
A térkép a természeti és művi elemek gyűjteménye. Az ember adottságainak térbeli
ábrázolására nem alkalmas. A folyamatosan mozgó, a lakás-iskola-munkahely-üzletkultúra-rekreáció-szórakozás-utazás témakörben pörgő emberi tényező számára
túlságosan statikus a térkép. Alkalmas azonban az életterek megjelenítésére.
Összegzés: Sopron MJV kedvező feltételekkel rendelkezik, erős potenciál
birtokában van. Adottságainak kihasználását kell célul tűznie. Barnamezős
belterületi
részeinek
felújítására,
használatbavételére
kell törekednie.
Fejlesztések kijelölése az adottságok vizsgálatának részletes elemzésére kell,
hogy épüljön.
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B/3. TELEPÜLÉSRÉSZEK
B/3.1. TELEPÜLÉSRÉSZEK KIJELÖLÉSE, LEHATÁROLÁSA, BEMUTATÁSA
Sopron MJV 2008-ban készült Integrált Városfejlesztési Stratégiája a település
történetileg
kialakult
húsz
részét
(Alsó-Lőver,
Aranyhegy,
Balf,
Belváros,
Brennbergbánya, Dél-keleti Ipari Park, Egeredi-domb, Első fertály: Újteleki városrész,
Második fertály: Győri városrész. Harmadik fertály: Szent Mihály-domb – Pozsonyi
városrész, Negyedik fertály – Déli városrész, Északnyugati Iparterület, Felső-Lőver,
Jereván-lakótelep, Kurucdomb, Ó-Hermes és Új-Hermes, Sopronkőhida, Sörház-domb,
Tómalom, Virágvölgy) hét városrészi területté olvasztotta össze.
A területek adottságainak részletes elemzése alapján további összevonás vált
szükségszerűvé. Az Egyéb belterületek önálló városrészi egységben tartása sem
lakosságszámát, sem karakterét, sem infrastrukturális helyzetét tekintve nem volt
indokolt. A városon belüli elhelyezkedésük alapján, a szomszédos városrészek részeként
kerültek nevesítésre. Így alakult ki Sopron MJV végleges 6 városrészi egysége:







Belváros;
Kurucdomb
Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida;
Jereván lakótelep;
Lőverek;
Iparterületek és Egyéb belterületek (Balf, Brennbergbánya, Görbehalom, ÓHermes és Új-hermes).

/A városrészek egyedi bemutatásán belül nem szerepel azok zöldfelületi adottsága,
hiszen azt az A/13 fejezetben már részletesen ismertettük./
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Az egyes városrészeket bemutatása Sopron MJV hatályos településszerkezeti tervére,
valamint földhivatali alaptérképének állami alapadataira épül.

Belváros
A Belváros az egyetlen olyan városrész, amely minden oldaláról másik városrésszel
határos. Északról az Északi városrész, keletről Kurucdomb valamint az Iparterületek,
délről a Lőverek, nyugatról a Jereván lakótelep határolja.
Belváros - területfelhasználás
A Belváros területe 245,12 ha, melyen
közel 3200 ingatlan helyezkedik el.
Területének több mint a felét a
településközpont vegyes (29,43%) és
a kisvárosi lakóterület (37,53%) teszi
ki. Jelentős a közúti közlekedési
(11,3%) és a nagyvárosias lakóterület
(6,15%) aránya is.

Belváros - karakter
A városrész jellegét, karakterét nézve–
történetiségéből következően – a
belvárosi, valamint a belső magot
karéjozó fertályok karaktere dominál.
Ez az 5 karakter, belvárosi (5%), első
fertály
(7,72%),
második
fertály
(5,85%), harmadik fertály (9,29%),
negyedik fertály (5,95%) együttesen a
városrész harmadát; 33,81%-át teszi
ki. A kisvárosi karakter is igen erős
(21,74%). A közterület aránya szintén
magas 31,44%.
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A városrészben a 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok aránya (34,87%)
Belváros – beépítettség
Az üres ingatlanok aránya 25,81%,
azaz a belváros telkeinek kétharmadán
áll épület 74,19%.

A terület átlagos beépítettsége, ha az
összes ingatlanra nézzük 49%, viszont
ha kivesszük a beépítetlen, üres
telkeket, közterületeket ez a szám
eléri a 61%-ot.

Belváros – teleknagyság
Az átlagos teleknagyság a városrész
egészére nézve 758,88 m2. Ha csak
azokat a telkeket nézzük, ahol épület
áll akkor ez a szám 698,78 m2.
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Belváros – szintszámok
A szintszámokat a városrész egészére
nézve az egyszintes épület teszi ki a
terület 56%-át, a kétszintes a 15,5%át, a háromszintes az 5,77%-át, a
négyszintes az 1,87%-át, míg az
ötszintes a 0,69%-át. Ha az üres,
beépítetlen
ingatlanokat
nem
számoljuk még magasabb értékeket
kapunk: Ekkor az épületek 70%-a
egyszintes,
19,37%-a
kétszintes,
7,2%-a
háromszintes,
2,33%-a
négyszintes és 0,86%-a ötszintes.

Kurucdomb
Kurucdomb a Belvárostól keletre, az Északi városrésztől délre, és az Iparterületek keleti
részétől északra helyezkedik el.
A városrész 186 ha-os területen helyezkedik el, összesen 1861 db telket foglal magába.
Kurucdomb – területfelhasználás
Többnyire
egységes,
homogén
területfelhasználásról beszélhetünk. A
területnek
majd
felét
(47,84%)
kisvárosias lakóterület teszi ki. A
második
legnagyobb
területfelhasználás (17,59%) a kertvárosias
lakóterületé, a harmadik a közlekedési
terület (7,88%), míg a negyedik
(5,45%) a központi vegyes terület.
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Kurucdomb - karakter
A Kurucdomb karakterét tekintve
döntően kisvárosi (44,06%), valamint
kertvárosi (22,59%) karakterbe lehet
sorolni. Magas még a bevásárlóközpont (11,51%) jellege is.

A telkek közel 30%-a önkormányzati tulajdon. A közterületek aránya közel 26%.
Kurucdomb - beépítettség
Jelentős az üres ingatlanok aránya,
amely 38,9%.
A városrész beépítettsége a teljes
területre vetítve 25,12%, az üres
telkeket
nem
számolva
viszont
33,44%.
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Kurucdomb – teleknagyság
Az átlagos teleknagyság az egész
városrészre vizsgálva 1013,34 m2,
míg ha kivesszük az üres telkeket,
akkor 814,83 m2.

Kurucdomb - szintszám
A területen túlnyomórészt (66%)
egyszintes épületek találhatóak. Ezt
követi a kétszintes épületek aránya
(8,65%) Ennél nagyobb szintszám
elenyésző.
Ha kivesszük az üres telkeket, akkor
az egyszintes épületek aránya 88%, a
kétszinteseké 11,5%.

Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida
Az Északi városrész nem összefüggő területű, hiszen a Belvárostól, illetve Kurucdombtól
északra található településrész mellett Tómalom és Sopronkőhida területe is beletartozik.
A terület egésze 516 ha, amelyen 3145 ingatlant található. Ebből Tómalom és
Sopronkőhida területe 160 ha, 1266 ingatlannal. A továbbiakban a városrész egésze
egységen lesz figyelembe véve és számítva.
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Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida - területfelhasználás
Legjelentősebb
(39,82%)
a
kertvárosias lakóterület aránya. Ezt a
hétvégiházas üdülőterület (12,72%)
követi.
A
harmadik
legnagyobb
területfelhasználás
(9,05%)
a
kereskedelmi szolgáltató gazdasági
terület. Említést érdemel még a
központi vegyes terület (7,25%) és a
kisvárosi
lakóterület
5,24%).
A
közlekedési terület aránya 5,27%.

Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida - karakter
A lakó- és mezőgazdasági területeknél
a sok üres beépítetlen ingatlan miatt
nem
érzékelhető
egy
egységes,
nagyobb területet uraló karakter
jelenléte. A kertvárosi (13,25%) és a
kertes mezőgzadasági karakter (7,3%)
aránya összességében így is jelentős.
Az egyéb gazdasági karakter szintén
meghaladja az 5%-ot.

A városrész ingatlanjainak 11%-a önkormányzati tulajdonú.
A közterületek aránya 13%.
Jelentős az üres, beépítetlen ingatlanok száma, több mint 1900 telek, amely a terület
62%-a. A közterületeket figyelmen kívül hagyva a terület 50%-a beépítetlen.
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Északi városrész +Tómalom és Sopronkőhida –beépítettség
Az átlagos beépítettsége a városrész
egészének 6,58%, ha kivesszük a
beépítetlen ingatlanokat, akkor ez a
szám 17,47%-ra nő.

Északi városrész +Tómalom és Sopronkőhida - teleknagyság
Az átlagos teleknagyság 1642,64 m2 a
városrészben, de ha csak a beépített
ingatlanokat vesszük figyelembe akkor
1355 m2.
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Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida - szintszám
A területen az egyszintes épületek
aránya az összes ingatlant nézve
36,55%, és a kétszinteseké 1%. A
beépítetlen ingatlanok nélkül számolva
azonban a beépített telkek 97%-a
egyszintes, a kétszintes épületek
aránya pedig 2,7%.

Jereván lakótelep
A Jereván-lakótelep zöldmezős beruházásként, az 1960-70-es évek fordulóján épült fel.
Mintegy 3400 lakása a győri házgyárban készült. Nevét Sopron akkori szovjet
testvérvárosáról kapta.
A Jereván lakótelep városrész területe 91,7 ha, melyen 725 db ingatlan helyezkedik el.
Jereván-lakótelep - területfelhasználás
A
terület
igazolva
elnevezését
40,44%-ban
nagyvárosias
lakóterületté
van
besorolva.
Ezt
a
kisvárosias lakóterület követi 22,7%kal.
A
harmadik
legnagyobb
területfelhasználás
a
különleges
beépítésre nem szánt terület, ami
9,42%-ot tesz ki. A közlekedési terület
7,51%.
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Jereván-lakótelep - karakter
A Jereván lakótelepen a lakótelepi
karakter dominál (53,27%). Ezt a
kisvárosi (16,45%) karakter követi.
Magas
a
közterületek
(18,40%)
aránya. A bevásárlóközpont karakter
(7,31%) is említést érdemel.

A városrészben az önkormányzati tulajdonú ingatlanok aránya 27,72%.
A beépítetlen telkeknek a teljes városrész területére vetített aránya 30,48%.
A terület átlagos beépítettsége a teljes városrészre nézve 36,77%, míg a beépített
területet nézve 52,81%.
Jereván lakótelep - beépítettség

A szűken vett lakótelepen, jellegéből fakadóan, a magas beépítettségű úszótelkek és a
beépítettség nélküli közterületi tömbtelkek dominálnak.
A városrész déli részén inkább a kisvárosi karakter 50%-ig besűrűsödő telekstruktúrája
dominál.
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Jereván lakótelep - teleknagyság

Az átlagos teleknagyság a fentiek alapján 1261,23, míg az üres ingatlanok nélkül 793,76
m2.

Jereván-lakótelep - szintszám
A
szintszámokat
tekintve
ez
a
„legmagasabb” városrész. Az ötszintes
épületek aránya eléri majdnem a 10%ot (9,53%). Ha kivesszük az üres
ingatlanokat, akkor ez az érték
13,69%. A kilencszintes épületek
aránya 1,24%, illetve beépítetlen
ingatlanok nélkül 1,79%.
Az egyszintes épületek aránya ha az
egész városrészre nézzük 49,59% míg
a beépített városrészre 71,23%. A
kétszinteseknél ez a két szám 5,8%,
illetve 8,33%.
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Lőverek
Lőverek a vasúttól délre található városrész. Területe több, mint 700 ha, rajta 4941 db
ingatlannal.
Lőverek - területfelhasználás
A
területfelhasználás
legnagyobb
részét
(54,86%)
a
kertvárosias
lakóterületek teszik ki, melyek egy
része
kertvárosias
lakóterület
(28,51%),
másik
része
Lőverek
kertvárosias lakóterület (16,35%). Ezt
követi
a
kisvárosias
lakóterület
(13,95%).
Jelentős
erdőterület
(14,53%) is található a területen. A
közlekedési terület aránya 5,63%.

Lőverek - karakter
A Lőverek legjellemzőbb karaktere a
városrész nevéből is adódóan a
Lőverek kertvárosi karakter (14,01%),
emellett
a
kertvárosi
(19,56%)
karakter és a közterület (22,69%)
nagyobb arányát lehet kiemelni. A
falusias karakter a sopronbánfalvai
területen képviselteti magát. (7,75%).
A közterületek aránya 9,15%.

A 100%-ig önkormányzati tulajdonú telkek aránya 9,63%.
A beépítetlen telkek aránya 34,53%.
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Lőverek - beépítettség
A
teljes
városrész
átlagos
beépítettsége 16,54%. Ha csak a
beépített ingatlanokat vesszük, akkor
ez az arány 25,22%-ra nő.

Lőverek – teleknagyság
Az átlagos teleknagyság a teljes
városrészben 1446,8 m2, míg a
beépített telkeket számolva 1245,63
m2.
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Lőverek - szintszám
A teljes városrészt nézve az egyszintes
épületek aránya 59.35%, míg a
kétszintes épületek 5,18%-ot tesznek
ki. Ha a beépítetlen ingatlanokat
kivesszük, akkor viszont az egyszintes
épületek
aránya
90,52%
és
a
kétszinteseké 7,9%. Az ennél több
szintszámmal
rendelkező
épületek
aránya az 1%-ot sem éri el.

Iparterületek és Egyéb belterületek /Balf, Brennbergbánya, Görbehalom, ÓHermes, Új-Hermes/
Ennél a városrésznél sem beszélhetünk egységes, összefüggő területről. Már az
iparterület is két részre bontható: Északnyugati iparterületre és Dél-keleti Ipari Parkra.
Mindehhez csatlakoznak még a Sopronhoz tartozó, elkülönülő belterületek.
Iparterületek és Egyéb belterületek- területfelhasználás
1,

2.

3.

1. Iparterületek
2. Brennbergbánya, Görbehalom, Ó- és Új-Hermes
3. Balf
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A városrész egésze 573 ha területű, amely 1812 telket foglal magában.
A területfelhasználást tekintve jelentős (18.17%) a falusias lakóterület aránya, amely az
Egyéb belterületeknek köszönhető. Az iparterületek aránya a következő: a kereskedelmi
szolgáltató terület 29.66%, az egyéb ipari gazdasági terület 21,61%. A gazdasági terület
tehát az egész városrész 50%-át lefedi. Említést érdemel még a 6,61% kertvárosi és az
5,02% erdőterület. A közlekedési terület aránya 7,51%.
Iparterületek és Egyéb belterületek - karakter

A városrész egészének jelentős egyéb gazdasági (37,18%) karaktere, valamint egyéb
bevásárlóközpont (4,33%) jellege van. Az Egyéb belterületeknek, Brennbergbányának,
Görbehalomnak, Ó-Hermesnek és Új-Hermesnek bányászkolónia (12,31%) karaktere
van, míg Balfon a falusi (7,89%) karakter dominál.
A közterületek aránya 14,23%.
A 100%-ig önkormányzati telkek aránya 20,91%.
Iparterületek és Egyéb belterületek - beépítettség
A beépítetlen telkek aránya magas: 46,41%.
Az átlagos teleknagyság és beépítettség a következőképp alakul.
A városrész egészét nézve az átlagos beépítettség 9,53%. Csak a beépített területeket
figyelembe véve az átlagos beépítettség a duplája 20,46%-ra nő.
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A városrész egészét nézve az átlagos teleknagyság 3151,9 m2.
Csak a beépített területeket figyelembe véve az átlagos
teleknagyság 3903,18 m2-re nő.

Iparterületek és Egyéb belterületek- szintszám

Az egész városrészt nézve az egyszintes épületek aránya 45,89%, a többszintes épületek
aránya együttesen sem éri el az 1%-ot. Ha viszont kivesszük a beépítetlen ingatlanokat
akkor az egyszintes épületek aránya 98,58%-ot ér el.

Városrészek egymással történő összehasonlítása
Városrészek területe
A városrészek összehasonlítását nagyságuk szerinti összevetéssel kezdjük. Méretük
alapján a legnagyobbnak a Lőverek városrész bizonyul, a maga 715,38 ha-os területével,
amely a városrészek összességét tekintve 30,76%-ot tesz ki. Ezt követi Iparterületek és
Egyéb belterületek (Balf, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes és Új-hermes) a
maga széttagoltan elhelyezkedő összterületével (573,86 ha – 24,68%); illetve ettől kissé
lemaradva Északi városrész, amelyhez kapcsolódik Tómalom és Sopronkőhida is
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(516,14 ha – 22,19%), így ez a városrész sem rendelkezik egybefüggő területtel. Ennek
okán a Lőverek városrész egybefüggő területével kiemelkedik a többi közül. A legkisebb
területtel a Jereván lakótelep rendelkezik mindösszesen 91,74 ha, amely a városrészek
3,94%-át teszi ki.
Városrészekben található telkek száma és mérete
A városrészek területéhez kapcsolódóan vizsgálat alá került az egyes városrészekben
található telkek száma (beleértve a közterületeket is). Számukat összefüggésben
mutatjuk be a városrészek területével, és vizsgálat alá kerül az egyes városrészekben
megfigyelhető átlagos telekméret is. A legnagyobb városrészben (Lőverek) található a
legtöbb telek, összesen 4941 db, az átlagos telekméret (1447,85 m2) azonban nem
ebben a városrészben a legnagyobb. A Belvárosban (3203 db) és az Északi városrészben
(3145 db) található még viszonylag nagy számú telek. A Belváros városrész mivel
viszonylag kis területen, sok telek található bír a legalacsonyabb átlagos telekmérettel
756,96 m2. A legkevesebb telek a Jereván lakótelepen található (725 db), de mivel ennek
a városrésznek a legkisebb a területe, az átlagos telekméret itt közepes értéket mutat
(1265,36 m2). A legnagyobb átlagos telekméret az Iparterületek és Egyéb belterületek
városrészben található (3167,0 m2), ami természetesnek is mondható, hiszen ez a
városrész jellemzően gazdasági tevékenységek célterülete. Teleknagyság tekintetében,
ha csak az iparterületi részt vizsgálnánk, ennél a városrésznél még nagyobb átlagos
telekterületeket figyelhetnénk meg.
Városrészek területfelhasználása
Területfelhasználás tekintetében a városrészeket a hatályos településszerkezeti terv
alapján vizsgálja a koncepció. Az összehasonlítás megmutatja, hogy mely városrész
milyen területfelhasználások tekintetében emelkedik ki, és ennek milyen összefüggései
vannak. A területfelhasználások arányai minden esetben az adott városrészre vonatkozó
arányt mutatják.
Kiemelten kezeljük a főbb területfelhasználások szerinti összehasonlítást (lakóterület,
intézményi terület, gazdasági terület, üdülés és idegenforgalom, zöldfelületek).
Lakóterületek

Lakóterületi szempontból négy városrészt kell kiemelnünk. Mind a négy városrész magas
területi arányban rendelkezik egymástól eltérő típusú lakóterülettel: Jereván lakótelep a
nagyvárosias lakóterület (40,44%), Kurucdomb a kisvárosias lakóterület (47,84%),
Lőverek a kertvárosias lakóterület (44,86%), míg Iparterületek és Egyéb belterületek
(természetesen az egyéb belterületek területén) a falusias lakóterület (18,17%)
sűrűsödési helyét jelentik.
Vizsgálat alá került még, hogy az egyes lakóterületi típusok hol fordulnak nagyobb
mértékben elő. Nagyvárosias lakóterület fellelhető még a Belvárosban, de sokkal kisebb
mértékben (6,15%). Kisvárosias lakóterület szintén található a Belvárosban és itt a
kiemelkedő értéket meg is közelíti (37,53%). Kertvárosias lakóterület az Északi
városrészhez köthető, ahol szintén megközelíti a legmagasabb értéket (39,82%).
Falusias lakóterület már csak egyetlen városrészben található meg, és ott is nagyon
alacsony értékkel bír: ez a Lőverek (0,78%).
Intézményterületek

Intézményterületek előfordulása szempontjából vizsgálva a városrészeket két városrész
emelhető ki: a Belváros településközpont vegyes területe (29,43%) és az Északi
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városrész + Tómalom és Sopronkőhida központi vegyes területe (7,25%). A településközpont vegyes terület a többi városrészben elhanyagolható aránnyal bír, a központi
vegyes területnél még számottevő aránnyal rendelkezik a Kurucdomb (5,45%) és a
Belváros (4,10%).
Gazdasági területek

Gazdasági területek előfordulása szempontjából egyértelműen az Iparterületek és Egyéb
belterületek városrész emelkedik ki, mind kereskedelmi gazdasági területekből
(29,66%), mind egyéb ipari gazdasági területből (21,61%). Ezen túlmenően még két
településrészen jelennek meg gazdasági területek: Északi városrész + Tómalom és
Sopronkőhida (Gksz 9,05%, Ge 1,65%), illetve a Jereván lakótelepen (Gksz 5,84%).
Idegenforgalmi és rekreációs területek

Idegenforgalom és rekreáció területén három településrész emelkedik ki területi arányait
tekintve: Lőverek üdülőházas üdülőterület (1,02%), különleges beépítésre szánt
sportterület (1,73%) és különleges beépítésre szánt egyéb nagyfelületű zöldterület
(4,26%); Északi városrész hétvégiházas üdülőterület (12,72%); Kurucdomb különleges
beépítésre szánt egészségügyi, idegenforgalmi terület (4,65%). Üdülőházas üdülő terület
ezen túlmenően még az Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida városrészben
található (0,86%), illetve az Iparterületek és Egyéb belterületek területén (0,22%),
amely utóbbi az Egyéb belterületekre esik. Hétvégiházas üdülőterület csak az Északi
városrész + Tómalom és Sopronkőhida területén található. Különleges beépítésre szánt
sportterület elhanyagolható mértékben még az alábbi városrészekben is megtalálható:
Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida, Kurucdomb, Belváros és Iparterületek és
Egyéb belterületek. Különleges beépítésre szánt egészségügyi, idegenforgalmi terület a
Lőverek területén (3,18%) is található és elhanyagolható mértékben az Iparterület és
Egyéb belterületek városrészben. Különleges beépítésre szánt egyéb nagyfelületű
zöldterület szintén még két városrészben található: az Északi városrész + Tómalom és
Sopronkőhida városrészben (1,49%), illetve elhanyagolható mértékben az Iparterületek
és Egyéb belterületek területén.
Zöldfelületi fedettség

Zöldfelületi fedettség szempontjából három városrész emelhető ki: Lőverek védelmi
rendeltetésű erdőterülete (14,53%); Jereván lakótelep zöldterülete (7,59%); továbbá
Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida természetközeli területe (1,46%) és
gazdasági rendeltetésű erdőterülete (0,82%). Gazdasági rendeltetésű erdőterület a
további városrészekben nem is található. Zöldterület az összes többi városrészben is
megtalálható, arányuk 1,5-4,66% között mozog, a legkisebb az aránya az Iparterületek
és Egyéb belterületek városrész területén. Védelmi rendeltetésű erdőterület a Jereván
lakótelep kivételével minden városrészben megtalálható, a legkisebb értékkel a Belváros
bír (0,41%). Természetközeli területtel az Iparterületek és Egyéb belterületek, illetve a
Lőverek városrész is rendelkezik, de az utóbbi szinte elhanyagolható mértékben.
/Itt jegyezzük meg, hogy az A/13 fejezetben részletesen bemutatásra került az egyes
városrészek zöldfelületi ellátottsága./
Közlekedési területek

Közlekedési területek szempontjából vizsgálat alá kerültek a szerkezeti jelentőségű utak
területei és a kötöttpályás, vagyis vasúti területek aránya a városrészekben. A szerkezeti
jelentőségű utak természetesen minden településrészben megtalálhatók, de területi
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arányuk a Belvárosban a legmagasabb (11,3%), az összes többi városrészben ez az
arány 5,27-7,88% között mozog. Vasútterület a legnagyobb arányban a Belváros
városrészben található (5,2%), ezen kívül még megjelenik az Iparterületek és Egyéb
belterületek városrészben (2,76%) és elhanyagolható mértékben a Lőverek területén
(0,92%).
Vízgazdálkodási területek

Vízgazdálkodási terület minden városrészben megtalálható. A legmagasabb értékkel a
Jereván lakótelepen rendelkezik (2,19%), a legalacsonyabb az arány az Iparterületek és
Egyéb belterületek városrészben.
A városrészek némelyikére elhanyagolható mértékben mezőgazdasági területek
(általános és kertes mezőgazdasági terület) is jutnak, melyek az alábbiak: Iparterületek
és Egyéb belterületek, Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida és Lőverek.
Városrészek markáns területfelhasználásai

Az alábbiakban városrészenként kiemelésre kerülnek azok a területfelhasználások,
amelyek a legmagasabb értékkel bírnak:
Belváros: településközpont vegyes terület, vasút terület, közlekedési terület.
Kurucdomb: kisvárosias lakóterület, különleges beépítésre szánt terület (temető terület;
egészségügyi, idegenforgalmi terület)
Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida: központ vegyes terület, hétvégi házas
üdülőterület, különleges beépítésre szánt terület (bánya terület), gazdasági erdőterület,
kertes mezőgazdasági terület, természetközeli terület
Jereván lakótelep: nagyvárosias lakóterület, zöldterület (közpark), vízgazdálkodási
terület, különleges beépítésre nem szánt terület
Lőverek: kertvárosias lakóterület, üdülőházas üdülőterület, különleges beépítésre szánt
terület (sportterület, egyéb nagy felületű zöldterület), védelmi rendeltetésű erdőterület
Iparterületek és Egyéb belterületek: falusias lakóterület, kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület, egyéb ipari gazdasági terület, különleges beépítésre szánt terület
(szennyvíztisztító, mezőgazdasági üzemi terület), általános mezőgazdasági terület
Az előzőekben leírtak alapján elmondható, hogy minden városrész más és más terület
tekintetében
kiemelkedő.
A
területfelhasználás
városrészenkénti
vizsgálatából
egyértelműen kiolvasható, hogy mely terület milyen adottságokkal bír.
Városrészek funkciója a területfelhasználás alapján:

Belváros: a település intézményi központja ide összpontosul, beékelődve kisvárosi
lakóterületekkel.
Kurucdomb: túlnyomó részben kisvárosias lakódominancia, kertvárosias területekkel
kiegészülve, alacsony szintű alközponti ellátással.
Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida: kertvárosias lakódominancia, kisméretű
intézményi alközponttal, sokrétű és magas arányokkal bíró rekreációs területekkel
kiegészítve.
Jereván lakótelep: lakótelepi dominancia, magas zöldfelületi fedettséggel.
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Lőverek: kertvárosias lakódominancia, sokrétű rekreációs területekkel kiegészülve és
erdőfoltokkal tarkítva.
Iparterületek és Egyéb belterületek: a városrész ugyan egy területként kezelt, de részei
funkcionálisan teljes mértékben elkülönülnek. Az iparterületeket egyértelműen a
gazdasági területek dominanciája, míg az Egyéb belterületeket a falusias lakóterületi
dominancia jellemzi.
Városrészek karaktere
A városrészek összehasonlítását a jellemző karaktereik alapján folytatjuk. Az
összehasonlítás arányai minden esetben az adott városrész területére eső arányokat
mutatják. A karakterek vizsgálatánál az arányok megállapításához figyelembe vételre
kerültek az üres telkek és a közterületek is. A legmagasabb beépítetlen telekállománnyal
az Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida rendelkezik (52,93%), a közterületek
aránya a Belvárosban a legmagasabb (31,44%).
A belvárosi és a négy fertály szerinti karakterek kizárólag a Belváros városrészben
találhatók meg. Megjelenésük a területen közel azonos arányra tehető 5,00-9,29%
között mozog, a legkiemelkedőbb közülük a harmadik fertály – Pozsonyi városrész.
A lakótelepi karakter természetesen a Jereván lakótelepen található a legnagyobb
arányban (53,27%), amely kiemelkedő érték. Az Északi városrész + Tómalom és
Sopronkőhida kivételével mindenhol fellelhető ez a karakter, de elhanyagolható
mértékben (0,93-2,55%).
A kisvárosi karakter minden városrészben felfedezhető, a legmagasabb értékkel a
Kurucdomb városrészben bír (44,06%). Még említésre méltó két városrész, ahol az
értékek viszonylag magasak: Belváros (21,74%) és a Jereván lakótelep (16,45%).
A kertvárosias karakter a Belváros kivételével minden városrészben megtalálható,
legmagasabb értékkel a Kurucdomb rendelkezik (22,59%). Ezt megközelítő értéke van a
Lőverek területén a kertvárosias karakternek, hiszen ott 19,56%. A Jereván lakótelepen
és az Iparterületek és Egyéb belterületek városrészben elhanyagolható az értéke (0,140,32%).
A Lőverek zöldövezeti karakter természetesen csak a Lőverek városrészben fedezhető fel,
14,01%-os arányban.
A falusias karakter csak két városrészben található meg közel azonos az arányuk az adott
városrész területén: Lőverek (7,75%), illetve Iparterületek és Egyéb belterületek
városrész, ahol természetesen a megjelenése az Egyéb belterületekre esik (7,89%).
Bányászkolónia karakter csak egy városrészben fedezhető fel az Iparterületek és Egyéb
belterületek területén (12,31%), azon belül is jól elkülönülten Görbehalom,
Brennbergbánya, Ó- és Új-Hermes területén, amelyeket szinte teljesen le is fed.
Az egyéb gazdasági karakter a Jereván lakótelep kivételével minden városrészben
felfedezhető, legnagyobb értékkel természetesen az Iparterületek és Egyéb belterületek
városrész rendelkezik (37,18%). A többi városrészben az értékek nem túl jelentősek.
Az egyéb bevásárlóközpont karakter két városrészben egyáltalán nem jelenik meg, ezek
az Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida, valamint a Lőverek. A legmagasabb
értékkel a Kurucdomb rendelkezik (11,51%), amelyet a legjobban a Jereván lakótelep
közelit meg (7,31%).
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Az egyéb intézményi karakter szintén két városrészben nem jelenik meg, ezek a
Kurucdomb és a Jereván lakótelep. A legmagasabb értékkel a Lőverek városrész
rendelkezik (8,74%), amelyet a legjobban az Északi városrész + Tómalom és
Sopronkőhida közelít meg (4,86%).
A kertes mezőgazdasági karakter összesen három városrészben jelenik meg, ebből a
legmagasabb értékkel az Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida rendelkezik
(7,30%), a Belváros és a Lőverek értékei elhanyagolhatóak (0,05-0,06%).
Városrészek legjellemzőbb karaktere:

A Belvárosban található ugyan meg egyedül a belvárosi és a négy fertály karakter,
amelyek összességében 33,81%-ot tesznek ki, de a legjellemzőbb karaktere a területnek
a kisvárosi, a maga 21,74%-val.
A Kurucdombon ennél is egyértelműbb a helyzet, hiszen a kisvárosi karakter itt
kiemelkedő értékekkel bír, közel fele a városrésznek (44,06%).
Az Északi városrész+ Tómalom és Sopronkőhida városrésznél fontos megemlíteni, hogy a
telkek több mint fele üres (52,93%), emellett a legmagasabb értékkel itt a kertvárosi
karakterű területek rendelkeznek (13,25%). Szükséges még megemlíteni kertes
mezőgazdasági karaktert, amely 7,30%-kal bír.
A Jereván lakótelepnél természetesen a lakótelepi karakter bír a legmagasabb értékkel
(53,27%), emellett még említésre méltó a kisvárosi karakter a maga 16,45%-val.
A Lőverek városrészben szintén fontos megemlíteni, hogy a közterületek és az üres
telkek aránya igen magas összesen 47,27%. A legmagasabb értékkel a kertvárosi
karakter rendelkezik (19,56%), és csak ezt követi a Lőverek zöldövezeti karakter a maga
14,01%-val.
Az Iparterületek és Egyéb belterületek városrészben a legmagasabb értékkel az egyéb
gazdasági karakter bír (37,18%), amely természetesen az iparterületekre jellemző. Ezt a
karaktert követi a csak ebben a városrészben megjelenő bányászkolónia karakter
(12,31%), amely gyakorlatilag lefedi Görbehalom, Brennbergbánya, Ó- és Új-Hermes
területét.
Városrészek Önkormányzati tulajdona
A városrészek összehasonlításában a 100%-os önkormányzati tulajdonok arányának
vizsgálata következik. Megállapítható, hogy szinte minden városrészben igen magas az
önkormányzati tulajdon aránya, természetesen ennek nagy részét az utak területe teszi
ki. A legmagasabb arány a Belvárosban található (34,87%), a legalacsonyabb pedig a
Lőverek városrészben (9,63%).
Itt kell megemlítenünk a be nem épített telkek arányának adatait, amelyekbe
beletartoznak a közterületek telkei is. Az Északi városrész + Tómalom és Sopronkőhida
városrészben található a legtöbb üres telek (62,35%), a legkevesebb a Belvárosban
(19,98%).
Városrészek szintszáma
Sopron városrészeiben I-V szintes, illetve XI szintes épületek találhatók. A szintszámok
arányainak alakulása ennek megfelelően kerül vizsgálat alá, az üres telkek a vizsgálatból
kizárásra kerültek. Általánosságban elmondható, hogy a városrészek nagy többségében a
szintszámok emelkedésével az arányok folyamatos csökkenést mutatnak. Az egyszintes
épületek aránya minden városrészben kiemelkedően magas, a legmagasabb érték az
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Iparterületek és Egyéb belterületek városrészben található (98,58%), amelyhez
hozzátartozik, hogy az igen magas csarnoképületek is ebbe az egyszintes kategóriába
tartoznak. A legalacsonyabb érték a Belvárost takarja 70,25%-kal. Gyorsan hozzá kell
tenni, hogy a Belváros rendelkezik arányában a legtöbb kétszintes épülettel (19,37%), a
legkevesebb pedig az Iparterületek és Egyéb belterületek városrészben található
(0,71%), tehát az arányok pont megfordulnak. Kétszintes épületek arányában még a
Kurucdomb emelkedik ki (11,52%), amely a kisvárosi karakterben meg is jelenik a
területen. Háromszintes épület az Északi városrészben egyáltalán nem jelenik meg, a
legnagyobb aránnyal ebben a tekintetben a Belváros rendelkezik (7,20%), a többi
városrészben ezeknek az épületeknek az aránya elhanyagolható (0,24-1,98%). A
négyszintes épület minden városrészben fellelhetők, de arányuk már rendkívül alacsony.
A legnagyobb értékkel természetesen a Jereván lakótelep bír (2,98%), a legkisebb az
arány a Kurucdombon (0,07%). Ötszintes épületekkel már csak három városrész
rendelkezik, amelyek javarészt lakótelepi épületeket takarnak. A legmagasabb arány
újfent a Jereván lakótelepen található (13,69%), a Belvárosban és a Kurucdombon
található értékek elhanyagolhatók (0,07-0,86%). A nagy ugrás a szintszám tekintetében
itt jelenik meg, hiszen a következő szintet a XI szintes épületek jelentik, amelyek csak
két városrészben találhatók meg. A legmagasabb arányban természetesen szintén a
Jereván lakótelepen találhatók meg, de értékük már igen alacsony (1,79%).A Lőverek
városrészben az Ibolya utcai lakótelephez köthető ez a szintszám, melynek aránya
elhanyagolható értéket (0,09%) eredményez.
Városrészek beépítettsége
A városrészek beépítettségét vizsgálva két irányból közelítettük meg a témát: egyrészt
az arányok számításánál figyelembe vételre kerültek az üres telkek, másrészt vizsgálat
alá kerültek az e nélküli adatok is. A sorrend a városrészek között nem változott. A
legmagasabb aránnyal a Belváros rendelkezik: 49,01% az üres telkekkel együtt, 61,09%
az üres telkek nélkül. A legszellősebb városrész mindkét tekintetben az Északi városrész
+ Tómalom és Sopronkőhida (6,58%, illetve 17,47%). Az üres telkekkel együttes arány
tükrözi, hogy ebben a városrészben a legtöbb az üres telkek aránya (52,93%).

B/3.2. SZEGREGÁLT, VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK
A Központi Statisztikai Hivatal Sopron MJV adatkérése részeként a 2011-es népszámlálás
adatai alapján elvégezte a településen található szegregátumok lehatárolását.
A lehatárolás a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott ún. szegregációs mutató
alapján történt. A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek tekinthetők
szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri,
illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutató a 2011-es népszámlálási
adatokból állítható elő.)

Szegregátumok
A KSH megküldte a települési kartogramot, amely jelzi, hogy mely területek tesznek
eleget a szegregátum kritériumainak, vagyis ahol a szegregációs mutató 50%, illetve
a fölötti értéket vesz fel. A térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a
szegregációs mutató 40% feletti, az ilyen területek szegregáció szempontjából
veszélyeztetett területnek számítanak.
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A fenti térkép olyan területeket is megjelenít, amelyek eleget tesznek ugyan a
szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk, vagy intézeti
háztartásban élők miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak.
A Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztályának levelében az alábbi szerepel:
„Adataink szerint az Önök településén nem található olyan terület, mely a
szegregációs
mutató
alapján
megfelelne
a
tényleges
szegregátum
feltételeinek.”
Sopronban a szegregátum 2 típusa közül:



sem városszövetbe ágyazódott, szegregált, szegregálódó területek (telepszerű
környezet);
sem a városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakófunkciójú területekbe
ékelődött szegregátumok (telepek) nincsenek.

Mindezt a részletes helyzetfeltárásban szereplő városi és városrészi szintű






demográfiai,
szociális (segélyezési. lakhatási, infrastrukturális ellátottsági),
területi elhelyezkedési (nem lakóövezetben, külterületen elhelyezkedő lakott
területek vizsgálata),
foglalkoztatási (aktív korúak aránya, munkanélküliek aránya),
képzettségi

adatok megbízhatóan alátámasztják.

Fogyatékos Gyermekek Otthona

Görbehalom,
Hidegvízvölgy u.

Gesztenyés
krt. 2.
József
Attila
Gyermekvédelmi
Központ

Szegregátumként megjelölt területek Sopron belterületén, 2011.
Forrás: KSH.

A 2011-es népszámlálási adatokból előállított szegregációs KSH-térkép (lásd fenti ábra!)
négy területet jelöl 50% feletti értékkel rendelkezőnek, azaz elvben e terület(rész)ek

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó

503

tesznek eleget a szegregátum kritériumainak. A KSH által szegregátumként megjelenített
területek közül 3 bentlakásos szociális intézmény (Fogyatékos Gyermekek Otthona Tómalom u. 23.; József Attila Gyermekvédelmi Központ - József Attila u. 42.; Időskorúak
Átmeneti Gondozóháza – Gesztenyés krt. 2. – utóbbi 2013-tól megszűnt, a helyén óvoda
létesült) területe, melyek azonban az intézeti ellátásban élők miatt nem tekinthetők
valódi szegregátumnak. A további szegregátumnak jelölt görbehalmi terület,
lakosságszáma miatt, szintén nem releváns.
A roma népességet magas arányban koncentráló városi szegregátumok, telepek,
telepszerű képződmények
Sopronban nem jellemző a roma/cigány népesség magasabb arányú jelenléte, a 2011-es
népszámlálás során 449 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek. Telepfelszámolási és
teleprehabilitációs programok nem folynak a városban, mivel nem voltak, és azóta
sincsenek ilyen szegregátumok. Emiatt sem a 2008. évi Anti-szegregációs terv, sem
pedig a Helyi Esélyegyenlőségi Program beavatkozásai között nem szerepel vonatkozó
intézkedés.
Összegzés: Megállapítható, hogy - a 2001-es népszámlálási adatokhoz
hasonlóan - 2011-ben sincs a definíciónak megfelelő szegregátum Sopronban.

Szegregációval veszélyeztetett területek
A KSH által jelölt területeken kívül az önkormányzati statisztikák alapján Sopronban
ugyan léteznek rosszabb státuszú területek (a Belváros egyes épületei/tömbjei, a
kurucdombi Szélmalom stb.), azonban ezen területek egyike sem felel meg a szegregáció
szempontjából veszélyeztetett terület (ahol a szegregációs mutató 40% feletti, a térkép
jelmagyarázatában narancssárga színnel jelölve) definíciójának.
Folyamatban levő városrehabilitációs beavatkozások
A soproni viszonylatban rosszabb státuszú területek döntően a Belvárosban helyezkednek
el, mely városrész a már megvalósult, illetve 2015-ig megvalósuló funkcióbővítő típusú
városrehabilitáció akcióterülete.
Most van folyamatban a legnagyobb mértékű önkormányzati bérlakás felújítás, mely a
2008. évi IVS-ben még tervezettként volt nevesítve. Szociális városrehabilitáció
keretében 2015. nyarán fejeződik be a Kurucdombon található Rodostó u 2., 4., 6., 8. sz.
alatti 4 épülettömb átfogó korszerűsítése, melynek eredménye 40 összkomfortosított
szociális bérlakás, valamint a környező játszótér és sporttelep közösségi célú felújítása.
Leromlott lakóterületek
Az önkormányzati statisztikák alapján Sopronban rosszabb státuszú terület, ahol:




a népesség társadalmi összetétele kedvezőtlenebb a városi mutatókhoz
viszonyítva: magasabb a 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, vagy
kevesebbel rendelkezők aránya és a
a terület fizikai jellemzői kedvezőtlenebbek.

A fenti kritériumok alapján rosszabb státuszú területek a következők:
Belváros




Történelmi belváros,
Szent Mihály domb - Poncichter negyed;
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Szélmalom utca – Rózsa utca;
Fapiac környéke (Magyar út és Pócsi út);
Hátulsó utca - Petőfi tér – Rákóczi út által határolt terület.

Kurucdomb



Szélmalom és közvetlen környéke, mely a Rozália u. 3. szám alatt található és 48
önkormányzati bérlakást is magában foglal (megelőzően huszárlaktanya volt); a
Rodostói. u. - Szélmalom u. által lehatárolt részen található. A Szélmalom és
környéke sajátos hangulatát az adja, hogy nyilvánvalóan nem lakás célra épült.
Az épületegyüttes egyedisége, műemléki értéke azt erősíti, hogy megújulva
művészeti-kulturális-turisztikai célokat szolgálhasson, egy hátrányosabb helyzetű
városrész vonzó közösségi létesítményeként. Az önkormányzat tervei között
szerepel a Szélmalom rehabilitációja.

Északi városrész



Rákosi út rosszabb állapotú szociális bérházai.

Északnyugati iparterület



A Vándor Sándor és a Somfalvi út sarkán két házsorból álló lakótömb ékelődött be
az iparterületbe. Az itt álló ikerházak korábban a szőnyeggyárhoz tartoztak, egy
részük felújított. Társadalmi problémák nem jellemzőek; a zöldterület hiánya, a
felszínen futó fűtőcsövek stb. azonban jelentősen rontják a lakókörnyezetet.

Brennbergbánya



A Borbála-telep és a Soproni út közötti lakóterület.

B/3.2. EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK
Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területeknek tekintjük az alulhasznosított
területeket, amelyeket az A/14. fejezetben részletesen bemutattunk. Lehatárolásuk,
térképi ábrázolásuk és helyzetelemzésük megtörtént, erre jelen fejezetben nincsen tehát
szükség. A beazonosított 9 helyszín potenciális akcióterületnek minősül, barnamezős
fejlesztést lehetővé téve a település számára.
További ingatlanok felújítása, revitalizációja is szükségszerű, ezeket azonban nem önálló
fejlesztések keretében, hanem az alábbi potenciális akcióterületek közé besorolva,
integrált megközelítéssel nevesítettünk.

Potenciális akcióterületek:
Alulhasznosított. barnamezős területek (9 helyszín):










Anger rét – Balfi út
Somfalvi úti ipartelepek
volt Déli pályaudvar
volt kenyérgyár
volt laktanya
volt ruhagyár
volt téglagyár
volt vágóhíd
volt vasöntöde
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Északnyugati Iparterület
Dél-keleti Ipari Park – Technológiai Centrum fejlesztése
Soproni Gyógyközpont




Kórház
Balfi Gyógyfürdő és Szanatórium
Szív Szanatórium)

Fertő tavi Vízitelep
Páneurópai Piknik területe – Fesztiválközpont


/Európai Örökség címre pályázik: A cím olyan európai helyszíneket díjaz, amelyek
szimbolikus történelmi vagy kulturális jelentőséggel bírnak Európa számára.
Franciaország még 2006-ban kezdeményezte, hogy az UNESCO által odaítélt
kulturális világörökségi cím mintájára, Európai Kulturális Örökség címet és a
díjazottakat felsoroló jegyzéket hozzanak létre. Ez jelenleg kormányközi
együttműködés keretében létezik, de a kezdeményezés hamarosan EU-s szintre
emelkedhet./

M85 városi szakaszának kiépítése
Északnyugati összekötő út + Déli forgalmi gyűrű zárása
Határon átnyúló kapcsolatok (gépjármű, kerékpár, gyalogos) kiépítése (3 irányba):




Ritzing
Sankt Margarethen
Schattendorf

Intermodális Csomópont Kiépítése + Városi közösségi közlekedési rendszer átszervezése
Belvárosi forgalmi gyűrű kialakítása
Záportározók kiépítése / rekreációs célú hasznosításuk
Egyetem és Város kapcsolatának erősítése (pl. könyvtár-fejlesztés)
Várkerület fejlesztése + belvárosi közterek megújítása
Épített örökség felújításának pilóta-projektjei:









Amfiteátrum
Anger-rét
Cézár-ház
Kurucdombi szélmalom
Lenck villa
Papréti Zsinagóga
Russ villa
Zichy-Meskó palota

Jereván lakótelep megújítása
Sportfejlesztések:



Stadion fejlesztése
Fedett uszoda bővítése
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FORRÁSOK

IRODALOMJEGYZÉK
1.

dr. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai, Győr-Moson-Sopron
Vármegye

2.

Magyarország történeti statisztikai helységnévtára, Győr-Moson-Sopron megye
(MTA Történeti Demográfiai Albizottsága – KSH Lakossági Adatgyűjtések
Főosztálya, Budapest)

3.

Helységnévtár (2012.)

4.

Dr. Marosi – Dr. Somogyi: Magyarország kistájainak katasztere (MTA, 1990.)

5.

Szepes: (1940.)

6.

SWOT elemzés a területi stratégiák kialakításának folyamatában 2001. (szerző:
Faragó László)

7

Iránymutatás a Megyei jogú városok számára a TOP és az ágazati OP-k tervezési
folyamatának és végrehajtásának érdekében elkészítendő tervdokumentumok
kidolgozásához /v2_2013_09_30/

8.

Városfejlesztési Kézikönyv (2009.)

9.

Jankó Ferenc – Bertalan Laura: Egy sosemvolt
barnamezők Sopronban (Tér és Társadalom 2009/4.)

10.

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon – A Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió
szezonon túli turizmusfejlesztési programja (Limex Kft. Szombathely, 2009.)

11.

Sopron Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Koncepcióját előkészítő tanulmány –
Helyzetfeltárás és koncepcionális keretek (NYME Közgazdaságtudományi Kar,
Sopron, 2007.)

12.

Sopron Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Koncepció - Tanulmány (NYME
Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, 2008.)

13.

Sopron város turizmus fejlesztését megalapozó kutatás - Primer kutatási tanulmány
(Proprimo Marketing Bt. Sopron, 2006.)

14.

Nyugaton a helyzet változatlan: Sopron város turizmusa (2008) - Primer kutatási
tanulmány (Qualimark Bt. Sopron, 2008.)

15.

A Sopron Régió Turisztikai Nonprofit Kft. Desztinációfejlesztési stratégiája 20132020 – Helyzetfeltárás / munkaváltozat (2013.)

16.

A Sopron Régió Turisztikai Nonprofit Kft. felmérése Sopron és térsége turisztikai
desztináció szolgáltatói körében / munkaváltozat (2013.)

17.

Burgenland és Nyugat-Dunántúl – a határ két oldala (KSH, 2012.)

18.

Fel is út, le is út… városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a
20. Században - Tér és Társadalom 2004/1. szám

19.

Sopron Megyei Jogú Város épített környezet helyi védelmi rendelet javaslatai
dokumentációja (Winkler Tervező - Kutató Kft. 2011.)

20.

Sopron
MJV
Esélyegyenlőségi
Euroconsulting Kft. 2008.)

Program

iparváros

2009-2013.

ipari

öröksége:

(HitesyBartuczHollai
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21.

Sopron MJV Környezetvédelmi Programja 2010-2015. (Nyugat-magyarországi
Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.)

22.

Javaslat Sopron MJV természeti környezetének fejlesztésére az önfenntartó
dinamikus ökológiai egyensúly érdekében (Nyugat-magyarországi Egyetem
Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. 2011.)

23.

Fenntarthatósági terv (Sopron MJV Önkormányzata, 2010.)

/Továbbá a dokumentációban hivatkozott további irodalmi hivatkozás./

KONCEPCIÓJEGYZÉK
1.

Európa 2020. – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

2.

Kohéziós politika 2014-2020. – Befektetés a növekedésbe és a munkahelyekbe

3.

Burgenland 2020. – Entwicklungsstrategie

4.

Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos
feladatairól és lehetőségeiről, Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest (2011.)

5.

Nemzeti Fejlesztés 2030. – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

6.

Nemzeti Közlekedési Stratégia

7.

Nyugat-Dunántúli Operatív Program

8.

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója

9.

Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója

10.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2010-2014.

TERVJEGYZÉK
1.

Országos Területrendezési Terv

2.

Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve

3.

Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve

4.

Sopron Megyei
Szabályzata

5.

Sopron Megyei Jogú Város több részterületére szóló Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata

Jogú Város

INTERNETES OLDALAK
www.sopron.hu
www.ksh.hu
www.mePar.hu

Külterületi

Szabályozási

Terve és

Helyi

Építési

SOPRON Megyei Jogú Város
2014. augusztus hó
www.kdop.hu
www.nfu.hu
www.nepszamlalas.hu
www.teir.hu
www.elvira.hu
www.terkepcentrum.hu
www.soproniborvidek.hu

TÉRKÉPEK
1.

I. Katonai felmérés (1782-1785.)

2.

II. Katonai felmérés (1858.)

3.

III. Katonai felmérés (1910.)

4.

Sopron Vármegye térképe (1:350.000)

5.

Sopron katonai térképe (1970.)

6.

Földhivatali alaptérkép (2013.)
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