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1. ELŐZMÉNYEK 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, beérkezett egyedi kérelem alapján, településfejlesztési 
elképzeléseivel összhangban, a tervezett Multifunkcionális Konferencia és Rendezvényközpont 
elhelyezhetősége céljából módosítani kívánja a vonatkozó hatályos helyi építési szabályzatát és az ennek 
mellékletét képező szabályozási tervét.  

Sopron településfejlesztési koncepcióját a 284/2014. (XI. 27) Kgy. határozattal hagyták jóvá. A város 
közigazgatási területének egészére vonatkozó településszerkezeti tervet 2012-ben felülvizsgálták, és a 
270/2012. (X.25.) Közgyűlési határozattal hagyták jóvá. A Lőverek városrészre, így az érintett területre a 
39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a mellékletét képező 
szabályozási terv van érvényben.  

Az Alsólőverek területén, az egykori Hotel Maroni telkén Multifunkcionális Konferencia- és 
Rendezvényközpont építése tervezett a Modern Városok Program részeként. Az érintett területet a hatályos 
településszerkezeti terv beépítésre szánt különleges területbe sorolja, így a módosítás során új beépítésre 
szánt terület kijelölése nem történik, településszerkezeti tervi módosításra nincs szükség. A hatályos helyi 
építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási terv (SZT) beépítésre szánt különleges építési övezetbe beruházást 
az érintett területre érvényben lévő rendelkezések, az építési övezetre vonatkozó paraméterek nem teszik 
lehetővé. A fejlesztés megvalósításához szükséges az építésjogi feltételek megteremtése, 
elképzelésekhez igazítása, a HÉSZ módosítása. A tervezési feladattal Sopron MJV Önkormányzata a TÉR-t-
REND Terület- és Településtervezési, Építészeti Kft.-t bízta meg. 

A tervezett fejlesztés a településfejlesztési koncepció elhatározásaival és a településszerkezeti terv 
koncepcionális javaslataival összhangban van. A beruházás egy alulhasznosított terület revitalizációjára 
irányul, a konferenciaközpont, mint új funkció a városrész vonzerejét növeli, ugyanakkor építészeti kialakításával 
a városkép fejlesztéséhez is hozzájárul. A területfelhasználási besorolás a módosítást követően is különleges 
beépítésre nem szánt építési övezet marad. Az építési övezeti besorolás kiegészül új építési övezet 
paramétersorával, amely a fejlesztési szándék szerinti konferenciaközpont elhelyezhetőségét, a beruházás 
megvalósíthatóságát biztosítja, az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) rendelkezéseiben meghatározott kereteken belül. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszközök módosítására sor kerülhet 
tárgyalásos eljárás szerint, mivel a Kormány a beruházással érintett tervezési területet a 201/2018. (X. 30.) 
Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította. A 
turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet az érintett ingatlanokat kiemelt 
állami turisztikai beruházások megvalósítási helyszínévé nyilvánította a Sopron-Fertő turisztikai térség részeként. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (5) bekezdése szerinti előzetes adatszolgáltatás kérés megtörtént a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. melléklete, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete 
figyelembevételével a 2021 végén elfogadott tervek készítéséhez. A rendelkezésre bocsátott, releváns adatok 
beépültek a 4 városrészre elkészült településrendezési eszközök felülvizsgálatába. Jelen módosításhoz is a 
felülvizsgálathoz kapott adatokat használjuk fel. 

A tárgyalásos eljárás szabályait a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ és 42. §-a tartalmazza. A 
településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt 
véleményeztetni kell a partnerekkel a helyi szabályok figyelembevételével. A településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi 
egyeztetésének szabályairól az önkormányzat 6/2017. (II. 28.) rendeletével döntött. A partnerségi véleményezés 
során érkező észrevétel, vélemény, javaslat a képviselő-testület mérlegelése és döntése alapján beépül a 
településrendezési eszközök tervezetébe. A partnerségi egyeztetést lezárását követően kerül sor a végső 
szakmai véleményezési szakasz lefolytatására, mely során a polgármester a teljes tervdokumentációt és az 
egyeztetés folyamán keletkezett iratanyagot és képviselő-testületi döntéseket megküldi az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak. 
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Jelen egyeztetési dokumentáció a partnerségi egyeztetés lefolytatásához készült.  

Mivel a módosítandó rendelet 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak megfelelően készült, ezért 
jelen módosítás készítése is ennek megfelelő tartalmi követelményekkel és ennek 6. melléklete szerinti jelmagya-
rázatának alkalmazásával történhet, az OTÉK II. fejezete 2021. 07. 15-én hatályos állapotának figyelembevételé-
vel. 

Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így a helyi építési szabályzat módosítását és 
ennek mellékleteként a szabályozási terv módosítását, valamint a módosítást megalapozó vizsgálatokat és az 
alátámasztó javaslatot. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a megalapozó vizsgálatot és az 
alátámasztó javaslatot a módosítás jellegéhez igazodóan a módosítás várható hatása szerinti területre kell 
elkészíteni a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével. A meghatározott 
tartalmi elemeket és azok részletezettségét az települési főépítész írásban határozza meg. A dokumentáció 
melléklete tartalmazza a tartalmi követelményt meghatározó főépítészi feljegyzést. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása 
alapján kell eldönteni. Mivel az építési szabályzat jelen módosítása településszerkezeti változással nem jár, és 
a beépítési intenzitás növekedése jelentős környezeti terhelésnövekedést nem keletkeztet, ezért a környezeti 
vizsgálat lefolytatása az önkormányzat véleménye szerint nem szükséges. 

Jelen módosítás kapcsán külön örökségvédelmi hatástanulmány nem készül. A 2012-ben elfogadott 
településszerkezeti tervhez a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan készült örökségvédelmi 
hatástanulmány. A 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat alátámasztó 
munkarésze szintén kitért az érintett városrészek örökségvédelemmel kapcsolatos adottságaira, feladataira.  

A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére adatszolgáltatásként 
átadott, földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által szolgáltatott ingatlan-nyilvántartási alaptérkép 
digitális adatállománya alapján. Az adatszolgáltatás sorszáma: 2202.  

A helyi építési szabályzat jelen módosítása során az alábbi adatszolgáltatásként kapott dokumentációk kerültek 
figyelembevételre és felhasználásra: 

 Sopron Multifunkcionális Konferencia- és Rendezvényközpont építészeti tervpályázat – 
tervpályázati dokumentáció (Sopron Fertő Turisztikai fejlesztő Nonprofit Zrt., 2021.), 

 Sopron Multifunkcionális Konferencia- és Rendezvényközpont építészeti tervpályázat - nyertes 
pályamű, helyszínrajz, látványterv, szabályozási koncepció (tervező: KÖZTI Zrt.– Tima Zoltán, 
Márk Péter, 2022.) 
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2. TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

A felmerült fejlesztési igény Sopron 
belterületén, a Lőverek városrészben, a 
beépített belterület déli peremén jelentkezett. 

A tervezett ingatlanfejlesztés helyszíne az 
Alsólőverek területén, a Lőver körút mellett 
található egykori Hotel Maroni és környezete. 

Az érintett tömböt délen a Lőver körút, 
nyugaton a Becht Rezső utca, északon a 
Lánzséri utca, keleten pedig a 
Károlymagaslati út határolja. 

A volt hotel telke – hrsz. 7023/2 – és a 
szomszédos, 7020/2, 7022 hrsz-ú 
földrészletek, összterülete 24 930 m2. 

A tömb többi része és a környező beépített 
tömbök kertvárosias lakóterületek, amelyek a 
várost délről övező erdők közé ékelődnek. 

A komplexum feltárása a Lőver körút és a 
Lánzséri utca felől is biztosított, kiépített.  

A vizsgált terület a tömb egésze, a 
módosítással érintett terület a konkrét 
beruházással érintett telkek csoportja. 

 
 

 
A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

(alaptérkép és ortofotó forrása: Lechner Tudásközpont ) 
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

A megalapozó vizsgálati munkarész kidolgozása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelmények figyelembevételével történt a tervezési feladat jellegéhez igazodóan. A 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdés értelmében a megalapozó vizsgálatot a tervezési terület, a 
tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat 
és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

Jelen módosítás nem jár sem a területfelhasználási besorolások, sem a szerkezeti jelentőségű infrastruktúra 
változásával. A tervezett beruházás a Hotel Maroni bezárásával funkcióját vesztett terület revitalizálását szolgáló 
fejlesztés. Az érintett 3 db ingatlan építési övezeti besorolása változik, annak érdekében, hogy a tervezett 
használatnak – konferenciaközpont – megfelelő épületek a területen elhelyezhetőek legyenek.  

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A térségi szintű területrendezési tervekkel – Sopron város esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvénnyel (OTrT) és a Győr–Moson–Sopron Megyei Területrendezési Tervvel (GYMSTrT) – az 
összhangot a hatályos településszerkezeti terv biztosította, annak elkészültekor. Az OTrT helyébe azóta a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
lépett, amely hatályos 2019. március 16-tól (a továbbiakban: Trtv), valamint megjelent a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, hatályos 
2019. június 22-től. A GYMSTrT felülvizsgálatát a megyei önkormányzat 5/2020 (V.5.) rendeletével fogadta el. 
Eddig nem került sor a szerkezeti terv hatályos új jogszabályi környezethez igazítására. 2021 júliusában 
megváltozott az országos szabályozás (2021. évi XXXIX. törvény, 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet), így az 
elkövetkező időszakban a településszerkezeti terv téralakítási, környezet alakítási szerepe és hosszú távú 
elhatározásainak jelentősége megszűnik. 

Jelen módosítás nem érint sem országos, sem megyei jelentőségű szerkezeti elemet. A módosítással 
érintett terület belterületbe tartozik, valamint az Trtv. és a GYMSMTrT egyaránt települési térségbe sorolja, 
amelyben bármilyen települési területfelhasználási egység kijelölhető. A korábban kijelölt beépítésre szánt 
különleges területi besorolás nem változik, a települési területfelhasználási besorolás és a térségi 
területfelhasználás közötti összhang a továbbiakban is megmarad. 

A GYMSTrT 3.4. melléklete és a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
a tervezési terület a tájképvédelmi terület 
övezetével érintett. A rendelet 4. §-ának előírása 
szerint, a GYMSMTrT felülvizsgálatához készült 
megalapozó vizsgálatban meghatározásra kerültek a 
tájjelleg, tájkarakter helyi jellemzői: „A Soproni-
medence erdőkkel, szőlőterületekkel tarkított 
mozaikos területei, a Soproni-hegység homogén 
erdőterületei és a hegylábi települési területek 
viszonylag kis területű, de változatos hegyvidéki tájak 
(Soproni Tájvédelmi Körzet). Sopron város számos, 
középkori eredetű épített értéket, műemléki 
területeket, továbbá a borvidéki szőlőterületek 
meghatározó táji értékeit hordozza.” 

A tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 
valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit a teljes közigazgatási 
területre készülő településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében, az övezettel 
érintett területre a területfelhasználás és az építés 
helyi rendjének egyedi szabályait a 
településrendezési eszközökben, a településképi 
követelményeket a településképi rendeletben kell 

 
A HELYSZÍN ÉRINTETTSÉGE A TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLETTEL 
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meghatározni. 

A tervezési területen nem található középkori eredetű épített érték, sem műemléki terület. A környező erdők és 
hegyvidéki táj feltárulását, értékeit, a tájjelleg megőrzendő elemeit a jelenleg is beépített területen belüli 
módosítás nem veszélyezteti. 

Az országos övezetek közül a teljes közigazgatási területet fedi le a GYMSMTrT 3.5. mellékletében lehatárolt 
világörökségi és világörökségi várományos területek övezete. Az UNESCO világörökségi címet 2001-ben 
elnyert Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatásaként kapott pontos 
lehatárolás szerint Sopron Balf településrészét foglalja magában, a módosítási helyszín ettől légvonalban 
mintegy 4 km-re nyugatra található. A konferenciaközpont tervezett helye sem a világörökségi helyszínnel, 
sem annak védőövezetével közvetlenül nem érintett. 

A GYMSMTrT-ben meghatározott lehatárolások szerint Sopron teljes közigazgatási területét érinti az ásványi 
nyersanyagvagyon területével érintett települések térségi övezete, a földtani veszélyforrás terület övezet 
által érintett települések és a soproni nagyvárosi településegyüttes megyei övezete, valamint a tervezési 
területet érinti a tájképvédelmi terület, valamint ehhez kapcsolódóan a nap- és szélerőmű létesítésének 
korlátozásával érintett terület övezete. 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezetébe az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi 
nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerinti nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon 
földrészletei tartoznak. Az övezetet a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. A hatályos településszerkezeti terv „Termőföldvédelem, földtani és egyéb korlátozások” című 7. 
tervlap melléklete, valamint az illetékes szerv adatszolgáltatása szerint a tervezési terület nem érintett ásványi 
nyersanyagvagyon területtel. 

A földtani veszélyforrás terület övezetébe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépítésük folytán a lejtős, 
tömegmozgások és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoznak. A 9/2019. 
(VI. 14.) MvM. rendelet 8. §-a alapján a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A rendelet az így lehatárolt területeken 
tervezett új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozóan tartalmaz előírásokat. A 2012-ben elfogadott 
településszerkezeti terv mellékleteiben feltüntetésre kerültek a felszínmozgás-veszélyes területek, a tervezési 
terület ezekkel nem érintett. 

A GYMSMTrT a soproni nagyvárosi településegyüttes övezetébe tartozó településekre a településszerkezeti 
terv készítésére vonatkozó előírásokat tartalmaz, így a térségi övezetnek jelen módosítás szempontjából nincs 
jelentősége. A nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete szintén nincs 
hatással a módosításra. 

A területrendezési tervek lehatárolásait és rendelkezéseit, valamint az adatszolgáltatásokat figyelembe véve a 
területen a tervezett beruházás megvalósítását korlátozó területrendezési térségi szintű előírás nincs 
érvényben.  

3.2. VÁROSRÉSZ SZINTŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI ADOTTSÁGOK, ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A módosítási helyszín Sopron belterületen, Lőverek városrészében található. A Belvárostól és a vasúttól 
délre-délnyugatra eső hegyes-dombos Alsólőverek egykori gyümölcsösei, kertjei nagyrészt kertvárosias 
lakóterületekké alakultak, amelyeket különféle rekreációs funkciók egészítenek ki. A környék zöldfelületi 
ellátottsága, értéke magas, a délen húzódó erdőségnek és a magánkerteknek köszönhetően. 
A módosítással érintett beépítésre szánt különleges terület az Alsólőverek kertvárosias lakóterülete és a 
várost övező erdőterületek határán helyezkedik el. Délen, a Lőver körút túloldalán további, hasonló besorolású 
területek – sportpálya, hotelek, gyógyintézet – sorakoznak az erdő ölelésében. 
Sopron fő infrastruktúra-elemei nem érintik a területet. A Lőverek kiemelt útja a Lőver körút, mely a telekcsoport 
mellett fut el. A különböző városrészekkel a kapcsolatot a Lőver körút és a hozzá kapcsolódó, a vasutat 
keresztező utcák teremti meg. A helyszíntől nyugatra a Sörházdomb és az épülő uszoda, távolabb délre a Károly-
kilátó található. A városrész levegője legendásan tiszta, a Lőverek területe klimatikus gyógyhely, így 
kiemelkedő fontosságú a terület levegőminőségének megőrzése is. A módosítást igénylő fejlesztés állandó 
jellegű jelentős többletforgalmat, környezeti terhelést nem keletkeztet. 
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3.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

3.3.1. Útkapcsolatok 

A módosítással érintett tömböt északon és délen is közterületek határolják. Ezek közül városi forgalmi út 
kategóriába tartozik a délnyugaton húzódó Lőver körút, ami a Lőverek kiemelt útja. 
A tervezett konferenciaközpont elsődleges bejárata a Lőver körútról nyílik. A másodlagos, hátsó bejárat a 
Lánzséri utca felől, a volt munkásszálló mellett helyezkedik el. 
A Lőver körút jól kialakított, 2x1 forgalmi sávval, az érintett szakaszon kétoldali gyalogjárdával (a déli oldalon 
közös gyalogos és kerékpárúttal) és mindkét oldalon keskeny zöldsávval, kiépített közvilágítással. A közterületi 
szélesség, a légtérarány kedvező. A hotel telkétől keletre található a helyi buszjárat megállója. 
A Lánzséri utca a tömböt érintő szakaszon 4-5 m széles vegyes használatú út, sem gyalogjárda, sem bicikliút, 
zöldsáv nem kíséri. A közvilágítás kiépített, a csapadékvíz-elvezetés azonban nem megoldott. A tömböt keletről 
határoló Károlymagaslati út és nyugaton a Becht Rezső utca a szomszédos lakóterületeket kiszolgáló lakóutcák. 

 
A TERVEZÉSI TERÜLET KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATAI  

(forrás: KIRA) 

3.3.2. Jelenlegi területhasználat ismertetése 

A tervezési terület a Sörházdomb és a Károly-magaslat lábánál található lankás területen helyezkedik el, és keleti 
irányba lejt. A 7023/2 hrsz-ú telken az évek óta üresen álló Hotel Maroni bontásával szabadult fel a tervezett 
konferenciaközpont intenzív, de elhanyagolt zöldfelülettel körbevett helye. A telek beépítettsége a hotel és a 
kiszolgáló épületek bontása előtt közel 20%-os volt. A szállóépület bontása után mára csak a földrészlet északi 
részén, a Lánzséri utca mentén, a közterületi határtól közel 18 m-re található volt munkásszálló megtartandó 
épülete maradt meg. Az üresen álló épület kb. 10 m magas, 3 emeletes, lapostetős kialakítású. 

A 7020/2 hrsz-ú és 7022 hrsz-ú telkek beépítetlenek, utóbbinak nincs közvetlen közterületi kapcsolata. A 3 telek 
növényállományában az örökzöld fa- és cserjefajok dominálnak. A határoló utcák irányából a terület képét is a 
kifejlett faegyedek és a dús cserjeszint határozza meg. Az ingatlan teljes közművel ellátott. 

A környező telkek, a közterületeket leszámítva, jellemzően beépítettek, és lakó funkciót szolgálnak ki. 
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A TERVEZÉSI TERÜLET FELTÁRULÁSA A LŐVER KÖRÚTRÓL – A HOTEL MARONI LEBONTOTT ÉPÜLETE 

(forrás: Google Earth) 

 
A TERVEZÉSI TERÜLET FELTÁRULÁSA A LÁNZSÉRI UTCÁRÓL – A VOLT MUNKÁSSZÁLLÓ ÉPÜLETE 

(forrás: Google Earth) 
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3.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS RENDELKEZÉSEIK 
3.4.1. A hatályos településszerkezeti terv (TSZT) 

Sopron MJV Önkormányzatának Közgyűlése 
270/2012. (X. 25.) Közgyűlési határozatával hagyta 
jóvá a településszerkezeti terv felülvizsgálatát, amely 
jelenleg is hatályos. A tervezési terület – hrsz. 7020/2, 
7022, 7023/2 – a Kei jelű különleges egészségügyi, 
idegenforgalmi területfelhasználásba tartozik, a 
Lőverek városrész többi különleges területéhez 
hasonlóan. 

Az érintett terület környezetében a Lőverek városrész 
nagy zöldfelülettel rendelkező, laza kertvárosias 
lakóterülete található. A terület déli részét lezáró 
közterület a Lőver körút (közúti közlekedési terület). A 
Lőver körút túloldalán található sportpályák telkét a 
településszerkezeti terv szintén különleges 
egészségügyi, idegenforgalmi területfelhasználásba 
sorolja. 

A Lőver körút településszerkezetet meghatározó út, a 
többi határoló, kiszolgáló út a közvetlen szomszédos 
területfelhasználási egység része. 

A területre vonatkozóan korlátozásokat a hatályos 
településszerkezeti terv nem rögzít. 

 
KIVÁGAT A 270/2012. (X.25.) KGY. HATÁROZATTAL  

JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVBŐL 

3.4.2. A hatályos szabályozási terv (SZT) 

A 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel 
elfogadott hatályos szabályozási terv a határoló 
közúti területeket rögzíti a meglévő közterületi 
telekhatár megtartásával. A módosítással érintett 3 
telek egységesen a K-SZ/7 jelű különleges építési 
övezetbe tartozik, amelyet Lke-SZ/2 jelű, szabadon 
álló beépítésű kertvárosias lakó építési övezet 
határol. 

A tömböt határoló közterületek közül a Lőver körút 
települési főút (KÖu-2), a Károlymagaslati út 
kiszolgáló út (KÖu-4), míg a Lánzséri utca és a Becht 
Rezső utca vegyes használatú út (KÖu-5) övezetekbe 
tartoznak. 

A Lőver körút déli oldala jelenti a Natura 2000 
különleges természetmegőrzési terület és egyben az 
országos ökológiai hálózat pufferterületének határát, 
amelyek a tervezési területet nem érintik. 

A tervezési terület tömbjén belül, a módosítással 
érintett telkektől keletre található H-1 kategóriájú 
helyi jelentőségű védett érték a Kakasos-ház 
(jellegzetes új lőver), amelynek telkével a 
módosítással érintett telkek közvetlenül nem 
határosak. 

 
KIVÁGAT A 39/2021. (XII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL 

ELFOGADOTT, SZT JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVBŐL 

A tervezési terület tömbjének északi határa a terv szerint egyben a Lövérek gyógyhely és gyógyhely 
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védőterületének határa (G, GV) is. Az Alpok-Alja levegőhöz kapcsolódó gyógytényezőt, amelyre alapozva a 
Lőverek városrész gyógyszállói szanatóriumai, panziói épültek, a szabályozási terv a korábbi lehatárolás szerint 
jeleníti meg. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet szerint gyógyhelyen és 
annak környékén a betegek gyógykezelését hátráltató, tiltott tevékenység nem végezhető. A módosítás nyomán 
a beépítési intenzitás kismértékű növekedése a gyógyhely hasznosítását nem befolyásolja. 

A terven a területre vonatkozóan egyéb korlátozás nem szerepel. 

3.4.4. A helyi építési szabályzat rendelkezései (HÉSZ) 

A Lőverek városrészre és környékére vonatkozó hatályos, 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel 
elfogadott helyi építési szabályzat 38. § tartalmazza a K jelű beépítésre szánt különleges építési övezetre 
vonatkozó előírásokat:  

„38.§ (1) A K jelű beépítésre szánt különleges építési övezetben elhelyezhető rendeltetések: 

a) egyetemi oktatást szolgáló, 

b) arborétumhoz kapcsolódó, 

c) egyéb oktatást és konferenciát befogadó, 

d) hitéleti, 

e) idegenforgalmi, egészségügyi, szociális, 

f) szolgáltatás, szállás jellegű, kollégium, kereskedelem, 

g) a terület fenntartását szolgáló gazdasági, 

h) hőerőmű rendeltetését befogadó épületek építmények, 

i) szabadtéri és fedett sport rendeltetés, 

j) az építési övezetben nagyobb kapacitású mélygarázs és felszíni parkoló is létesíthető. 

(2) Az építési övezet paramétereit a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

(3) Az építési övezetben a különböző rendeltetések több épületben is megvalósíthatók. 

(4) 10°-nál meredekebb lejtésű területen, valamint belátás - kilátás szempontjából érintett telken új épületenként legfeljebb 
bruttó 750 m2 alapterületi nagyságú épület, vagy terepbe illesztett, földdel fedett építmény létesíthető (pl.: porta, kapuház, 
karbantartó, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlet, mélygarázs) a beépítési mérték felső határáig. 

(5) Telken belül biztosítandó a látogatói és hivatásforgalmi parkoló igénye a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének 
hiányában. 

(6) A különleges építési övezetekben: 

a) a védett növényállomány nem sérülhet, 

b) a helyi jelentőségű természetvédelmi területrészen a zöldfelületi fedettség nem szüntethető meg, a védettséggel 
érintett telekrészeken épület, terepszint alatti építmény nem létesíthető.” 

A HÉSZ 3. melléklete a módosítással érintett területet lefedő K-SZ/7 jelű építési övezetre vonatkozóan a 
következő paramétereket írja elő: 

10. K jelű különleges építési övezet 3. MELLÉKLET  
10. TÁBLÁZAT 

építési 
övezet 

jele 

beépítési 
mód 

kialakítható telek legki-
sebb 

beépítettség legna-
gyobb mértéke 

terepszint 

zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 
% 

épület-
magasság 

legna-
gyobb 

mértéke 
m 

engedmény, korlá-
tozás, megjegyzés 

területe 
m2 

széles-
sége 

m 

felett 
% 

alatt 
% 

K-SZ/7 SZ 5000 - 10 20 75 15,0 

épület 
legmagasabb 

pontja < 274,5 mBf, 
jelenlegi épület 
legmagasabb 

pontja fölé nem 
nyúlhat 
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A HÉSZ előírásainak a tervezett fejlesztés nem felel meg, ugyanis a konferenciaépület megépítésével 20,47 %-
os terepszint feletti, a parkolóigényre méretezett mélygarázs kialakításával 20,87 %-os terepszint alatti beépítés 
jön létre. Az épületek körül tervezett burkolt felületek kialakításával nem biztosítható a HÉSZ által előírt 75%-os 
zöldfelületi arány sem. 

Az építési övezeti paramétersor az OTÉK határértékeit figyelembe véve a fejlesztési igényhez igazítható. A 
7023/2 hrsz-ú telek beépítettsége a hotel és a kiszolgáló épületek bontása előtt is közel 20%-os volt. A telkeken 
belüli valós zöldfelületi arány a 7023/2 hrsz-ú elek esetében kb. 65%, a teljes területre vetítve 70%. 

3.4.4. Településképi rendelet (Tkr) és települési arculati kézikönyv (TAK) 

Sopron MJV Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelete határozza meg a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a 
településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályokat. 

A rendelet 1. melléklete alapján a módosítási helyszín helyi területi védelem alatt álló lehatároláson belül van. A 
tervezési terület tömbjében, a módosítással érintett telkektől keletre (hrsz. 7017/2) található H-1 kategóriájú helyi 
jelentőségű védett érték a Kakasos-ház (jellegzetes új lőver), amelynek telkével a módosítással érintett terület 
közvetlenül nem határos. 
A 2. melléklet alapján a terület a helyi védelem alatt álló Alsó- és Felsőlőverek: Ady Endre út – Szikla utca – 
Kőfejtő út – Récény út – Ciklámen ösvény – Várisi út – Keresztúri út – Harkai út – Felsőbüki Nagy Pál utca – 
Béke út által határolt terület részeként maga is helyi területi védelem alatt áll. A területre a rendelet 26-27. §-
ban foglaltak érvényesek. 
A konferenciaközpont tervezett épületének tagolt, a célzott rendeltetés által meghatározott tömegképzése, 
anyaghasználata (kerámia, égetett fa), a függönyfalas homlokzatok egy modern, de a város építészeti 
hagyományait követő, a meglévő kerttel és a környezettel kommunikáló illeszkedést eredményez. A meglévő 
kerítések, kapuk nem történeti építmények. A területen található fás szárú növényállomány megóvására különös 
gondot kell fordítani, a zöldfelületeket egységes, kertépítészeti koncepció alapján kell kialakítani.  

A Tkr 4. melléklete szerint a módosítással érintett tömb a Lőverek városrész településképi szempontból 
meghatározó terület lehatárolásának része. A településképi rendelet 11-17. §-ai tartalmazzák a fenti területekre 
vonatkozó területi építészeti követelményeket, a 21. § pedig a Lőverekre vonatkozó egyedi követelményeket. A 
módosítási helyszín környezetének kialakult építészeti karaktere változatos: a gazdag növényállománnyal 
rendelkező kertekben szabadon álló beépítési mód a különböző korú, stílusú házak egymásmellettiségét rejti.  

A lakó dominanciájú környezetben, kertvárosias lakótelkekekkel közvetlenül körbevett tervezési területen a 
jellegzetes településképhez, az utca karakteréhez való illeszkedés a növényzet általi részleges takarásban, az 
épületek nem kirívó léptékében, arányaiban valósulhat meg. A tervezett konferenciaközpont elhelyezkedése, 
visszafogott tömegképzése, anyaghasználata nem sérti a kialakult városszerkezetet, a településre jellemző 
építészeti karaktert, sem a természetes környezet megjelenését. A rendelkezésre álló épülettervek nem 
ellentétesek a rendeletben megfogalmazott szabályokkal. 

 
TKR 2. MELLÉKLET KIVÁGATA:  

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK  

 
TKR 4. MELLÉKLET KIVÁGATA:  

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK  
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Sopron város 2017-ben elkészült településképi arculati kézikönyve a Lőverekre vonatkozóan új beépítésekre 
az illeszkedést jelöli meg legfőbb célként, szem előtt tartva az arányosságot. Az arányosság a módosítással 
érintett terület tekintetében a rendeltetéshez, a rendelkezésre álló területhez, a terepviszonyokhoz való 
igazodásban tud megnyilvánulni. 

3.4.5. Örökségvédelem 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól kapott adatszolgáltatás alapján jelen módosítás védelem alatt álló 
épített és táji védett örökséget, műemléket vagy műemléki környezetet, régészeti lelőhelyet nem érint. 

Az UNESCO világörökségi címet 2001-ben elnyert Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj és védőövezete a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatásaként kapott pontos lehatárolás szerint Sopron Balf településrészét 
foglalja magában, a módosítási helyszíntől mintegy 4 km távolságra. A tervezési terület nem érintett sem a 
világörökségi helyszínnel, sem annak védőövezetével. 

A tervezett beruházás sem országosan, sem helyileg védett épületet, épített örökséget, egyedi tájértéket 
nem érint. 

A Lőverek jellegvédelméről szóló 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletben és a hatályos HÉSZ 9. §-ában a 
lehatárolt „Lőverek védett terület” nem érinti a módosítási helyszínt. Ettől függetlenül adottság a 
településrész kialakult karaktere, a városképi elemek egymásmellettisége, valamint a megfelelő városképbe 
illesztés. 

3.5. A MÓDOSÍTÁSI IGÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA 

Sopron város Lőverek városrészében, az üresen álló Maroni Hotel épületeinek bontása nyomán felszabaduló 
területen multifunkcionális központ létrehozását tervezi a Sopron-Fertő Fejlesztő Nonprofit Zrt. A Lőverek 
városrészbe illeszkedő, 700 fő befogadására alkalmas Multifunkcionális Konferencia- és Rendezvényközpont, a 
tervek szerint hazai és nemzetközi konferenciák, kulturális rendezvények, kiállítások helyszíne lesz. Szintén 
lehetőséget kell biztosítani egy 50-60 fő befogadó képességű étterem kialakítására is, a szükséges kiszolgáló 
helyiségekkel, mely az épület nyitvatartásától függetlenül is működtethető. A Lánzsér utca menti, különálló épület 
megtartandó. A funkciókhoz szükséges parkolók telken belül, jellemzően térszín alatt kerülnek elhelyezésre. A 
beruházás előkészítéseként a Sopron- Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. nyílt építészeti tervpályázatot 
írt ki, a Modern Városok Program részeként. A KÖZTI Zrt. által tervezett konferenciaközpont terve nyerte el a 
pályázatot, az épület tervezése folyamatban van. 

A 700 fő befogadására alkalmas konferenciaközpont a KÖZTI Zrt. modern hangvételű, de a városrész karakterét 
tiszteletben tartó tervei szerint épül, a terület déli részén, a Lőver körút mentén, a régi hotel helyén, a meglévő, 
kialakult előkertet megtartva.  

A nagy üvegfelületekkel, felülvilágítókkal és zöldtetővel tervezett kb. 4500 m2-es új épületben a fő funkciók mellett 
az étterem és kiszolgáló helyiségek helyet kapnak. A nagyterem közel 15,0 méter magas tömege visszahúzott 
helyzetben van, a többi funkciót lefedő épületrész 8,0 méter magas. 

A Lánzséri utca mentén található meglévő, kb. 580 m2-es épület a tervek szerint irodaépületté alakul, amely 
hozzájárul a komplexum gazdaságos fenntarthatóságához. A meglévő épület és a megvalósítani kívánt építmény 
is megfelel az építési övezetben megengedett 15,0 m-es épületmagasságnak. 
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MULTIFUNKCIONÁLIS KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT TERVEZETT HELYSZÍNRAJZA  

(készítette: KÖZTI Zrt.) 
 

A telek tervezett beépítettsége az új épülettel terepszint felett 20,47 %, terepszint alatt 20,87 %. A burkolt 
felületek a tervek szerint 3149 m2-t tesznek ki. A helyi építési szabályzat módosítás célja a fejlesztési 
lehetőség építésjogi kereteinek a megteremtése. Célszerű az érintett területre olyan új építési övezetet 
meghatározni, amely kisebb mértékű bővítésre is lehetősége ad, az OTÉK keretein belül. 

A fejlesztés nyomán a Lőverek városrész egy új, a meglévő idegenforgalmi funkciókat kiegészítő 
rendezvényhelyszínnel, közösségi funkcióval gazdagodik. 

Az alábbi látványterveket a KÖZTI Zrt. bocsátotta rendelkezésünkre: 
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MULTIFUNKCIONÁLIS KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT LÁTVÁNYTERVEI – I. 

(készítette: KÖZTI Zrt.) 
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MULTIFUNKCIONÁLIS KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT LÁTVÁNYTERVEI – II. 

 (készítette: KÖZTI Zrt.) 
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4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

4.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

Jelen dokumentáció csak a módosítással érintett terület és a tervezési feladatnak megfelelő mélységben 
tartalmazza az alátámasztó javaslati részt. 

A módosítási igény a magasabb szintű területrendezési tervek kereteivel, a településfejlesztési koncepció 
elhatározásaival nem ellentétes. A fejlesztés nem jár területfelhasználási átsorolással, nem idéz elő 
településszerkezeti változást, így a területre vonatkozó szakági alátámasztó javaslatok is változatlanok 
maradnak.  

A módosítás kizárólag a 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatot és 
annak mellékletét, a szabályozási tervet érinti. Mivel a módosítandó rendelet 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
tartalmi előírásainak megfelelően készült, ezért jelen módosítás készítése is ennek megfelelő tartalmi követelmé-
nyekkel és ennek 6. melléklete szerinti jelmagyarázatának alkalmazásával történhet, az OTÉK II. fejezete 2021. 
07. 15-én hatályos állapotának figyelembevételével. 

4.1.1. Helyi építési szabályzat módosítási javaslata 

Az Északnyugati városrész, Sopronbánfalva - Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági területre vonatkozó 
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: HÉSZ) módosítására tesz javaslatot jelen dokumentáció, a tervezett Multifunkcionális 
Konferencia- és Rendezvényközpont elhelyezhetősége érdekében. 

Az érintett terület beépítésre szánt különleges építési övezetbe sorolt, mely előírásairól a HÉSZ 38.§-a 
rendelkezik.  

A HÉSZ módosítási javaslata kibővíti az elhelyezhető rendeltetések körét, így ezek kiegészülnek „iroda, egyéb 
közösségi szórakoztató, kulturális és vendéglátó” rendeltetésekkel. A módosító javaslat pontosítja az 
elhelyezhető épületek bruttó alapterületére vonatkozó előírást is. 

A HÉSZ módosítási javaslata kapcsán az érintett terület K-SZ/16 jelű építési övezetbe kerül átsorolásra, mivel a 
jelenleg hatályos K-SZ/7 jelű építési övezethez tartozó beépítési paraméterek nem tarthatók, így a tervezett 
beruházás jelen feltételek mellett nem megvalósítható. A K-SZ/7 jelű építési övezetbe más, a beruházáshoz nem 
kapcsolódó telkek is tartoznak, ahol nem indokolt a beépítési paraméterek megváltoztatása, ezért jelen 
módosítási javaslat új, K-SZ/16 jelű építési övezet létrehozását irányozza elő. 

Az építési övezeti átsorolásból következően a telkek beépítési paraméterei a következők szerint változnak. 

 Építési övezet jele: K-SZ/7  K-SZ/16 

 Beépítési mód: SZ- szabadonálló  SZ-szabadonálló 

 Kialakítható legkisebb telekterület: 5000 m2  5000 m2 

 Beépítettség legnagyobb mértéke    

terepszint felett: 10%  25% 

terepszint alatt: 20%  35% 

 Zöldfelület legkisebb mértéke: 75%  65% 

 Épületmagasság legnagyobb mértéke: 15,0 m  15,0 m 

A fenti javaslatnak megfelelően a HÉSZ építési övezetek és övezetek paramétereit meghatározó, 3. melléklete 
kiegészül az új, K-SZ/16 építési övezetre meghatározott értékekkel. 
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4.1.2. A szabályozási terv módosítási javaslata 

A HÉSZ módosítási javaslatának melléklete az SZT-M1/22 jelű szabályozási tervi módosítás. Elfogadás után, ez 
a módosítás egységes szerkezettel beépül a jelenleg hatályos HÉSZ 2. mellékletét képező szabályozási tervbe. 

A módosítással érintett 3 telek a szabályozási terven a K-SZ/16 jelű építési övezetbe kerül. Mivel a 
módosítással érintett telkek egyike, jelenleg közterület kapcsolattal nem rendelkező zárványtelek, ezért a 
szabályozási terv javaslatot tesz a telkek összevonására. A szabályozási terv egyéb szabályozási elemet, 
korlátozó tényezőt nem tartalmaz a területre vonatkozóan. 

  
KIVONAT A HATÁLYOS, SZT JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVBŐL SZT-M1/22 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVI MÓDOSÍTÁS 

 

4.2. A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA 
A tervezett Multifunkcionális Konferencia- és Rendezvényközpont a Lőverek városrész egy értékes területének 
revitalizálását, a városrész funkcióinak bővítését szolgálja. A módosítási helyszínen nem változik meg a 
területfelhasználás, nem módosulnak a szerkezeti jelentőségű infrastruktúra-hálózatok. A közlekedési 
kapcsolatok, forgalmi viszonyok nem módosulnak. A 7020/2, 7022 és 7023/2 hrsz-ú telkek új különleges 
beépítésre szánt övezetbe kerülnek, ezáltal a beépítettség legnagyobb mértéke terepszint felett jelenlegi 10% 
helyett 25%-ban, terepszint alatt 20% helyett 35%-ban, a zöldfelület legkisebb mértéke pedig ezzel összhangban 
75% helyett 65%-ban kerül meghatározásra. 
A 7023/2 hrsz-ú telek beépítettsége a hotel működésének időszakában, az épületek bontása előtt is közel 20%-
os volt, ezáltal a módosítás nyomán a beépítési mérték 25%-ra növelése nem okoz számottevő változást a 
korábbi állapothoz képest. 
A beépítésre szánt különleges építési övezetben előírás a teljes közműellátás, így a talaj, a felszíni és felszín 
alatti vizek szennyezése nem várható. Az épületek környezetében összegyűlő csapadékvizeket a komplexum 
csapadékvíz-elvezető rendszerébe be kell kapcsolni. Forgalmi és porterhelés, levegőszennyezés nem jön létre.  

Az új konferenciaépület a Lőver körútról feltáruló látványban okoz változást, azonban a meglévő és 
megtartandó növényállomány a környezetbe, utcaképbe illesztést részben megoldja. Az épület modern, de 
természetes anyagokat használó és a környezettel kommunikáló kialakítása a városrész építészeti környezetébe 
illeszkedik. 

A tervezett fejlesztés megvalósítása a településképre várhatóan pozitív hatással lesz, amennyiben a 
környezetbe illesztésre a megvalósítás és a fenntartás során is megfelelő figyelmet fordítanak. A komplexum 
zöldfelületeit, szabadtereit a meglévő értékes növényállomány minél nagyobb arányú megtartásával, egységes 
kertépítészeti koncepció alapján kell kialakítani. 
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4.3. TERÜLETI MÉRLEG ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY 

A módosítás nem érinti a hatályos területfelhasználási besorolásokat, ebből kifolyólag sem a település területi 
mérlege, sem a biológiai aktivitásérték egyensúlya nem változik. 

4.4. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

Az összhangot a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: TrTv.), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, valamint Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
tervének (GYMSMTrT) előírásaival a településszerkezeti terv szintjén kell igazolni. A településszerkezeti terv 
nem módosul, így nincs hatással a térségi és településszerkezeti tervek összhangjára.  

A terület a területrendezési tervek szerint települési térség részét képezi, a beruházást akadályozó vagy 
korlátozó országos vagy térségi övezeti érintettség nincs.  

4.5. ÖSSZHANG A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 

A jelenleg hatályos településfejlesztési koncepció (TFK) elfogadása a 284/2014. (XI. 27.) Kgy. határozattal 
történt. A koncepció alapcélja, hogy Sopron a Fertő-térség multifunkciós – gazdasági, szellemi, kulturális, 
egészségügyi, turisztikai – központjává váljon. A módosítás a stratégiai célok közül a térségi vonzerő és imázs 
erősítését szolgálja azáltal, hogy a volt Hotel Maroni alulhasznosított területének fejlesztésével egy új, 
látogatókat vonzó funkciónak ad helyet a Lőverek városrészben. A komplexum színvonalas építészeti 
kialakításával hozzájárul a városkép fejlesztéséhez. A módosítás célja összhangban van a 
településfejlesztési koncepcióban meghatározott célkitűzésekkel. A Modern Városok Program részeként 
Sopron önkormányzata egy egész fejlesztési csomagot dolgozott ki Lőverek Program néven, melynek egyik 
eleme a tervezett konferenciaközpont kialakítása is. 
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5. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

5.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT 

A módosítással érintett terület a belvárostól dél-
délkeleti irányban elterülő erdős dombvidékbe 
ékelődő Lőverek városrészben található. A környező 
tájat nyugaton a Sörházdomb, délen a Károly-kilátó 
látványa uralja. 

A területtől délkeletre, a Lőver körút déli és a 
Károlymagaslati út keleti oldalán húzódik a Soproni-
hegység (HUFH20012) különleges 
természetmegőrzési terület és az országos 
ökológiai hálózat pufferterülete, valamint a 
Soproni Tájvédelmi Körzet határa. A tervezési 
terület tömbje a fentiek egyikével sincs 
átfedésben. 

A tervezési területen a tervek szerint a meglévő 
értékes faállomány nagy része megmarad, 
valamint újabb fák telepítése is tervezett. A ligetes 
területen az épületek és az azokat övező burkolt 
területeken túl keskeny sétautak, pihenők kapnak 
helyet. 

Az új épület – konferenciaközpont – tájba, 
környezetbe illesztése szempontjából fontos, hogy a 
tömege a terepadottságokhoz igazodóan két szintes, 
a magasabb, 15,0 m-es épületrész visszahúzott.  

 
TERMÉSZETVÉDELMI JELLEGŰ ÉRINTETTSÉG 

(adatok forrása: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) 

Az épület lapostetején zöldtető létesítése tervezett 40 cm vastag ültetőközeggel, amely intenzív zöldtető 
kialakítását is lehetővé teszi, és az épület fenntarthatóságát is nagyban segítheti. 

Az épületek körüli, főként örökzöld taxonokból álló faállományt szükséges lombhullató, honos növényfajokkal 
kiegészíteni, háromszintes, intenzív zöldfelületté alakítani. A komplexum zöldfelületeit egységes koncepció, 
kertépítészeti terv alapján javasolt kialakítani. 

A meglévő és telepítendő növényállománynak köszönhetően a módosításnak az utcaképi hatása nem 
számottevő, csak az új konferenciaépület közvetlen közeléből érzékelhető – a településkép feltárulásának 
jelentős változását nem eredményezi. 

A konferenciaközpont építése és majd használata során kiemelt figyelmet kell fordítani a faállomány védelmére – 
favédelmi terv készítése szükséges. 

5.2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

A módosítással érintett terület közlekedési kapcsolatai kielégítőek, és a beruházás nyomán nem változnak. A 
fejlesztés megvalósításának a fő közlekedéshálózati elemekre nincs hatása.  
A tervezett komplexum belső úthálózata délen a Lőver körútra, északon a Lánzséri utcára is kiköt. A Lőver 
körúton a fejlesztés nem változtatja meg a kialakult állapotot. A fejlesztés a közlekedési infrastruktúra fejlesztési 
igényével nem jár. 

Közösségi közlekedés 

A Lőver körúton található a helyi buszjárat parkolóöböllel kialakított megállója. A konferenciaközpont látogatóinak 
célszerű külön parkolóöböl kialakítása a főbejárat közelében. 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
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A Lőver körút mentén gyalogjárda és kijelölt közös gyalogos és kerékpárút is halad. A tervezett komplexum 
területén kerékpártárolóról szükséges gondoskodni.  A Lőver körút és a Lánzséri utca is közvilágítással ellátott. A 
fejlesztés a gyalogos és kerékpáros közlekedésre nincs hatással. 

Parkolás 
A tervezett funkciók által keletkező parkolási igényt telken belül kell kielégíteni. A telken belül kialakítandó felszíni 
parkolóhelyek OTÉK szerinti fásítását biztosítani kell. 

5.3. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A módosítási helyszínen és környezetében teljes közművesítettség biztosított. Jelen szabályozási tervi módosítás 
új fejlesztési területet nem jelöl ki. A területen a beruházás kapcsán felmerülő közműhálózati fejlesztési igényt a 
szolgáltatókkal kell egyeztetni. 

A városban a vízi közművek a Soproni Vízmű Zrt. kezelésében vannak. A tömböt határoló közterületek mentén 
a vízellátás és a vízelvezetés vonalas infrastruktúra elemei egyaránt megtalálhatók. 

A módosítással érintett tömb közterületei mentén zárt csapadékvízcsatorna húzódik. A jövőben megvalósuló 
fejlesztések, korszerűsítések során figyelembe kell venni a klímaadaptációs szempontokat, és lehetőség szerint 
vízáteresztő burkolatok alkalmazásával, a párologtatást, szikkasztást, a csapadékvíz hasznosítását lehetővé tevő 
megoldásokkal csökkenteni kell a városi csapadékvíz-elvezető rendszer terhelését. 

Az elektromos áramot Sopron területén az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. szolgáltatja. A településen a 
teljesítményigények hosszú távon is kielégíthetőek a meglévő alállomásokról. 

A településen az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. kezelésébe tartozó középnyomású gázhálózat működik, 
amely alkalmas a távlati gázigények kielégítésére. 

5.4. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

Sopron belterületei vezetékes és vezeték nélküli távközlési szolgáltatásokkal lefedettek. A tervezési terület 
környezetében több szolgáltató hírközlési hálózata megtalálható. A módosítás nyomán jelentkező fejlesztési 
igényeket a szolgáltatóval kell egyeztetni. 

5.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
Sopron környezeti állapotára a közlekedés-szállítás, az ipari és kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
tevékenységek, a hulladékkezelés, a turizmus és vendéglátás van a legjelentősebb hatással.  
A tervezett fejlesztés védett elemet nem érint, a fejlesztések kapcsán a természeti környezet értékeit 
veszélyeztető hatás nem várható. A módosításnak nincs hatása a külterületi tájhasználatokra, a hatályos 
tervben megfogalmazott zöldfelületi javaslatokra. A módosításnak nincs hatása a HÉSZ-ben korábban 
rögzített környezetvédelmi rendelkezésekre, vagyis az országosan és helyileg meghatározott vízvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok, levegőtisztaság-védelmi szempontok, zajvédelmi és hulladékgazdálkodási 
szempontok nem változnak. A létesítéssel, építkezéssel járó forgalom, zaj és porterhelés a közvetlen környezetet 
fogja érinteni. Törekedni kell a tervezett létesítmények és a területrendezés a környező területet legkevésbé 
zavaró módon történő kivitelezésre.  

5.6. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő szabályozási tervnél és helyi építési szabályzatnál a 
rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti 
meghatározása alapján kell eldönteni. A jelenleg hatályos tervhez viszonyítottan a módosítás 3 telek építési 
övezeti paramétereinek változásával, a beépítési mérték kismértékű növelésével és a zöldfelületi arány 
kismértékű csökkentésével jár. A korábbi, a hotel és a kiszolgáló épülete bontása előtti állapothoz viszonyítottan 
a módosítás alig növeli a beépíthetőséget. A korábbi állapot szerinti kb. 70%-os zöldfelületi arány nem csökken 
számottevően. A módosítás jelentős környezeti hatást nem eredményez, ezért az önkormányzat véleménye 
szerint a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. 



SOPRON MJV - HÉSZ MÓDOSÍTÁSA  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
 

1 

 

SOPRON MJV, ÉSZAKNYUGATI VÁROSRÉSZ, SOPRONBÁNFALVA - KUTYAHEGY, LŐVEREK ÉS A DÉLKELETI GAZDASÁGI 
TERÜLETRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

39/2021. (XII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
 

MULTIFUNKCIONÁLIS KONFERENCIA  ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN 

 

 

 

RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
 
SOPRON MJV ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK …../2022. (… ….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA RENDELETTERVEZET A MULTIFUNKCIONÁLIS KONFERENCIA- ÉS 
RENDEZVÉNYKÖZPONT TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN 
 
 
 

1. MELLÉKLET: A TT/08518-M1/22 MUNKASZÁMÚ, SZT-M1/22 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVI MÓDOSÍTÁS 
MULTIFUNKCIONÁLIS KONFERENCIA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN  

(LŐVER KÖRÚT – BECHT REZSŐ UTCA – LÁNZSÉRI UTCA – KÁROLYMAGASLATI ÚT ÁLTAL HATÁROLT 
TÖMB) 

2. MELLÉKLET:  ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK PARAMÉTEREIT MEGHATÁROZÓ TÁBLÁZAT – MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (… ...) önkormányzati rendelete 
az Északnyugati városrész, Sopronbánfalva - Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági területre 

vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban 
érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1.§  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Északnyugati városrész, Sopronbánfalva - 

Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági területre vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 38.§ (1) bekezdés 
c) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „c) egyéb oktatást és konferenciát befogadó, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális, 

 f) iroda, szolgáltatás, szállás jellegű, kollégium, kereskedelem, vendéglátó,” 

2.§  A HÉSZ 38.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírás, vagy a szabályozási terv másként nem 
rendelkezik, a 10°-nál meredekebb lejtésű területen, valamint belátás - kilátás szempontjából érintett 
telken új épületenként legfeljebb bruttó 750 m2 alapterületi nagyságú épület, vagy terepbe illesztett, 
földdel fedett építmény létesíthető (pl.: porta, kapuház, karbantartó, gépészeti helyiség, iroda, kisebb 
üzlet, mélygarázs) a beépítési mérték felső határáig.” 

3.§  A HÉSZ 38.§-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 

 „(12) A K-SZ/16 jelű építési övezetben épületenként, terepszint felett a bruttó alapterület legfeljebb 
6000 m2 lehet, a tereplejtéstől függetlenül.” 

4.§  A Lőver körút – Becht Rezső utca – Lánzséri utca – Károlymagaslati út által határolt tömbre vonatkozóan a 
HÉSZ 2. melléklet SZT jelű Szabályozási terv helyébe jelen rendelet 1. melléklete, SZT-M1/22 jelű, 
TT/08518-M1/22 munkaszámú szabályozási terv lép. 

5.§  A HÉSZ 3. melléklete szerinti Építési övezetek és övezetek paramétereit meghatározó 10. táblázat helyébe 
jelen rendelet 2. melléklete lép. 

6. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs 

polgármester jegyző 
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Jelmagyarázatmeglévő tervezett

módosítással érintett tervezési terület határa
KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

Melléklet a ../2022. (..........) önkormányzati rendelethez

közterületi telekhatár

építési övezet, övezet határa

a 39/2021. (XII.28.) önkormányzati rendelet ..... mellékletéhez

Tér-T-Rend Kft.
Cím:

1016. Budapest, Gellérthegy u. 16.
Iroda:

1027. Budapest, Margit krt. 26.
Telefon / Fax:

+36 1 488 0202 / +36 1 488 0199
Web:

Megbízó:

Sopron MJV Önkormányzata
9400 Sopron, Fő tér 1.

Munka megnevezése: Dátum:

Méretarány:
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Tervezők:
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Wolf Beáta

Adorján Anna
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Készült az állami alapadatok felhasználásával. Magassági adatok az ingatlan-nyilvántartási térképi adatszolgáltatás alapján.
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2. melléklet a …/2022. (… ….) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

10. K jelű különleges építési övezet 3. MELLÉKLET 10. TÁBLÁZAT 

 A B C D E F G H I 

1 
építési 

övezet jele 
beépítési 

mód 

kialakítható telek legkisebb 
beépítettség legnagyobb 

mértéke terepszint 
zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 
% 

épület-
magasság 

legnagyobb 
mértéke 

m 

engedmény, korlátozás, megjegyzés területe 
 

m2 

szélessége 
 

m 

felett 
 

% 

alatt 
 

% 
2 K-SZ/1 SZ 10 000 - 10 10 40 6,5 temető, Ém alól kivétel kápolna, +500 m2 építhető 

3 K-SZ/2 SZ 2500 - 10 10 85 7,5  

4 K-SZ/3 SZ K 50 10 10 70 10,5 Pálos kolostor telkei 

5 K-SZ/4 SZ 15 000 - 10 10 85 10,5  

6 K-SZ/5 SZ 3000 - 20 20 60 7,5   

7 K-SZ/6 SZ 10 000 - 10 20 75 15,0 épület legmagasabb pontja<274,5mBf 

8 K-SZ/7 SZ 5000 - 10 20 75 15,0 
épület legmagasabb pontja<274,5mBf, jelenlegi épület 
legmagasabb pontja fölé nem nyúlhat 

9 K-SZ/8 SZ 5000 20 15 15 70 5,0  

10 K-SZ/9 SZ 8000 - 15 15 40 8,5  

11 K-SZ/10 O K - 25 25 40 7,5 teniszpálya lefedhető 

12 K-SZ/11 SZ 3500 - 25 35 50 10,5  

13 K-SZ/12 SZ 3000 - 40 10 40 6,0 lakó rendeltetés a Somfalvi úti kolóniánál újra építhető 

14 K-SZ/13 SZ 6500 - 40 60 40 15,0 hőerőmű 

15 K-SZ/14 SZ 5000 - 40 40 30 10,5  

16 K-Z/15 Z 1400 - 40 10 40 7,5 Kárpáti-malom műemlék telke 

17 K-SZ/16 SZ 5000 - 25 35 65 15,0  



 

MELLÉKLETEK 
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FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMÁRA VONATKOZÓAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












